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Yhteen kuuluvuus ja yhdessä yrittä-
minen sekä samaan hiileen puhal-
taminen ovat liiketoiminnassa avain 
asemassa olevia tekijöitä jolla saa-
daan uskomattomia aikaan.

Kuluneen kevään ja alkukesän 
aikana olin nähnyt sellaista yhteen 
henkeen puhaltamista ja yhteen 
kuuluvuutta mitä vapaaehtoinen 
maanpuolustus toiminta parhaimmil-
laan on. 

Väitetään, että Päijät-Hämäläiset 
ovat hitaasti syttyviä, ujoja ja eivät 
pidä itsestään suurta meteliä. Kaikki 
tuo pitää osittain paikkansa, mutta 
kun sitten yhdessä on jokin asia pää-
tetty niin se viedään viimeisenpäälle 
ja pienintä yksityiskohtaa myöden 
hienostellen läpi. Kaiken tämän olen 
saanut omin silmin kuluneena kevää-
nä nähdä ja kokea. Omaa aikaa, vai-
vaa ja rasitusta säästämättä on viety 
läpi mitä moninaisimpia kilpailuja, 
tapahtumia ja retkiä. Kaikkien näiden 
lisäksi on ehditty viettää erilaisia juh-

Päijät-Hämeen Reserviläiset ja Reserviupseerit
lia ja olla apuna paikkakuntien vete-
raaneille erilaisissa tilaisuuksissa. 

Ampumaharrastus on yksi kes-
keisimmistä harrastuksista ja sen 
mukana saimme pitää keväällä kau-
niin sään vallitessa perinne-aseiden 
mestaruus kilpailut Hälvälässä joka 
antoi suururakan talkoolaisille, mutta 
se opetti ja kannatti. Kiitos siitä pa-
nostuksesta kaikille mukana olleille.

CIOR harjoitukset ja ulkomaalais-
ten mukana olo alkaa tuntua meistä, 
kuin olisi kansainvälinen toiminta ja 
yhdessä kilpaileminen aivan luon-
nollista Päijät-Hämäläistä toimintaa 
vuosittain tai niinhän se onkin.

Miellyttävintä kuitenkin on, että 
Maanpuolustusnaiset ovat olleet 
mukana toiminnassa aktiivisesti jo-
kaisessa mahdollisessa kuviossa kun 
vain heiltä on aikaa liiennyt. Sanalla 
sanoen yhteistyö tuottaa tulosta.

Puolustusvoimain lippujuhlapäivä-
nä Päijät-Hämeeseen tuli huomattava 
määrä huomionosoituksia ja ylennyk-

siä. Onnittelen kaikkia kunniamerkin 
saaneita ja ylennettyjä.

Puheenjohtaja 
Juhani Vilo

Puolustusvoimiin suunnitellaan pe-
rustettavaksi 16 aluetoimistoa, joista 
yhdeksän toimii joukko osastojen 
yhteydessä. Aluetoimistot palvele-
vat asevelvollisuusasioissa, tukevat 
vapaaehtoista maanpuolustuskou-
lutusta, valmistelevat sodan ajan 
järjestelyjä sekä pitävät yhteyttä alu-
een reserviläisiin. Aluetoimistoissa 
työskentelee kymmenisen henkeä 
alueesta ja tehtävistä riippuen.
Päijät-Hämeen maanpuolustusalu-
een aluetoimisto sijoitetaan Hämeen 
Rykmentiin rakennus nro 22:een, 
jossa on jo tilojen remontti aloitettu 

Hämeen Rykmentin
komentaja vaihtuu

Eversti Jari Anttalaisen siirtyessä 
muihin tehtäviin tulee hänen tilalleen 
Hämeen Rykmentinkomentajaksi 
eversti Hannu Alén. Komentaja vaih-
tuu heinä- elokuun vaihteessa. 

ja ensimmäiset henkilövalinnatkin 
on tehty. Sotilasalueen päälliköksi on 
nimitetty everstiluutnantti Juho Raulo. 
Hän tulee tehtäväänsä Helsingin so-
tilasläänin esikunnasta.
Uusi Päijät-Hämeen sotilasalueen 
esikunta aloittaa tehtävänsä 1. tam-
mikuuta 2008. Näin palataan vanhoil-
le “juurille”, tiloihin rakennus nro 22 
jossa Lahden sotilaspiirin esikunta 
toimi vuosina 1952-78. Näin saadaan 
piiriimme täyden palvelun keskus, sil-
lä toimiihan samassa rakennuksessa 
myös Päijät-Hämeen maanpuolus-
tuspiirin, MPK:n piiritoimisto.

Päijät-Hämeen aluetoimisto

Kannen kuva:
Asikkalan sankarihautausmaalle 
27.4.2007 tehty kunniakäynti.
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Juhlapuheen piti Lahden Paikallis-
osaston päällikkö Juha Tarnanen:

Tänään 4.6.2007 Puolustusvoi-
mien Lippujuhapäivänä olemme 
perinteisesti juhlistaneet Siniristilip-
puamme ja marsalkka Mannerheimin 
syntymäpäivää. Nämä ovat meille 
suomalaisille tärkeitä arvoja. Me Päi-
jät-Hämäläinen maanpuolustusväki 
haluamme tänään juhlistaa myös 
Lahden Paikallisosaston toimintaa. 
Meillä on kohta 90 vuotias vapaa 
maa, mistä me suomalaiset voimme 
aidosti olla ylpeitä. Sotien jälkeen 
sukupolvet rakensivat maastamme 
vauraan demokratian. Saavutuksem-
me on esimerkillinen koko maailmalle. 
Isänmaa on meille pyhä arvo, jota 
olemme valmiit myös puolustamaan. 
”Tahtoa” - puolustaa maata mitataan 
vuosittain erilaisilla kyselyillä. Tulokset 
hämmästyttävät varsinkin ulkolaisia ja 
tutkijoita. Meidän suomalaisten maan-
puolustus tahto on voimakasta - se on 
meille sydänasia.

Mistä tämä tahto viriää? Se on 
monien tapojen ja perinteiden sum-
ma, mutta oleellinen vaikuttaja on 
puolustuksemme kulmakivi, yleinen 
ja yhtäläinen asevelvollisuus, mikä on 
mahdollistettu myös naisille. Merkittä-
vää on myös varusmieskoulutuksen 
demokraattinen järjestelmä. Se karsii 
ja valikoi parhaat halukkaat johtajat 
ja osaajat puolustuksemme käyttöön. 
Varusmiespalveluksessa koetut oma-
kohtaiset kokemukset ja konkreettisen 
oman panoksen antaminen ruokkivat 
osaltaan tahto-tunnetta positiivisesti. 
Edelleen meillä on vielä joukoissam-

me viime sotien veteraaneja ja äitejä, 
jotka omalla esimerkillään ovat todis-
te vapaan maan ja suomalaisuuden 
puolesta. Isänmaa koetaan vahvasti 
yhteiseksi.

Uusi hallituksemme tulee jälleen 
muotoilemaan uuden puolustuspoliit-
tisen selonteon. Niitä on valmistunut 
neljän vuoden välein ja seuraavan tu-
lisi olla valmis 2008. Joitain suunnitel-
mia on jo julkaistu ja joukkojen osalta 
tiedetään, että Puolustusvoimiemme 
alueellisia joukkoja tullaan vähentä-
mään 100 000:lla. Kokonaisvahvuus 
supistuisi näin 350 000:teen mieheen 
ja naiseen. Joukoista poistuu 10 ikä-
luokkaa, mikä käytännössä tarkoittaa, 
että yli 40 vuotiaat olisivat kertaus-
harjoitus järjestelmän ulkopuolella. 
Edelleen tullaan varautumaan siihen, 
että vuoden 2012 selonteossa jouk-
koja supistettaisiin toiset 100 000:ta. 
Tällöin yli 30 vuotiaat olisivat järjestel-
män ulkopuolella. Nämä supistukset 
koskisivat yli 90%:tia supistettavien 
joukkojen reserviläisistä. Herää kysy-
mys, puolustetaanko silloin enää koko 
maata? Pystyykö sotilas per´ neliö-
kilometri toteuttamaan koko maan 
puolustuksellisen tehtävän? Mitkä 
asutetut alueet olisivat vähemmän 
tärkeitä? Loisimmeko itse maamme 
rajojen sisään sotilaallisen tyhjiön? 
Juhlapuheista ja vakuutteluista huo-
limatta, kuinka tulee tulevaisuudessa 
käymään yleisen asevelvollisuuden? 
Komentaja Kaskialan puheissa on 
tullut esiin 60% valikoiva asevelvol-
lisuus. On ymmärrettävää, että ha-
kiessaan säästöjä ja tehostaessaan 

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä
Seurahuoneella

Paikalla Lahden seurahuoneella oli yli 70 Päijät-Hämäläistä 
maanpuolustusaktiivia ja kutsuvierasta. Läänin tervehdysksen toi 
komentaja ev Veli-Pekka Parkatti ja Rykmentin esikuntapäällikkö 
evl Juha Niemi. Juhla oli lämminhenkinen ja raikas. Nuorten mu-
siikkiesitys sai kiitosta ja ilta huipentui Timo Vennon näytelmään 
”Hälvälän kankaalla.” Juhlassa huomioitiin : Suomen Leijonan 
Ritariristi Pertti Nurmela. Sininen risti: Alli Hosialuoma-Karppi-
nen, Tarja Lahtinen, Marja Vottonen, Heimo Lahtinen ja Raimo 
Tykkyläinen. Lahden Reserviupseerikerhon hopeisella mitalilla: 
evl Juha Niemi ja Timo Pohjansalo. Sotilaspoliisi ristillä: hopeinen 
Vesa Valden ja pronssinen Arto Rajala.

toimintojaan Puolustusvoimat joutuu 
miettimään erilaisia järjestelyjä ja luo-
maan puolustuspoliittisesti parhaan 
tilannetta vastaavan organisaatiomal-
lin. Nyt suunnitellut supistukset tulevat 
kuitenkin eriarvoistamaan eri osissa 
asuvaa kansaa ja näin vaikuttamaan 
”tahtoon” puolustaa maatamme. Edel-
leen myös siihen, koetaanko isänmaa 
yhteiseksi asiaksi. Lopulliseen tulok-
seen me kaikki voimme vielä vaikuttaa 
omalla toiminnallamme. Meidän on 
välitettävä näkemyksemme ja tahtom-
me poliittisille päättäjille. Alueemme 
eduskuntaan valitut kansanedustajat 
ovat mukana päättämässä politiikasta 
ja puolustusmäärärahoista. Meidän 
tullee pitää asiaa esillä laajasti, niin 
keskusteluissa kuin julkisesti. 

Lahti on perinteisesti kantanut koko 
Päijät-Hämeen vastuun juhlistaa eri-
laisia kansakuntamme merkkipäiviä 
näyttävästi myös sotilaallisin menoin. 
Erityisesti oma Rykmenttimme - Hä-
meen Rykmentti, Lahden kaupunki, 
veteraanit ja me reserviläiset olemme 
tukeneet näitä tapahtumia. Meillä 
”tahto” on ollut arvossaan. Toivotta-
vasti tämä perinne jatkuu myös vete-
raaniemme poistuttua joukoistamme. 
Oikea historian vaaliminen alkaa, kun 
tekijät ovat poissa. Uskon, että meis-
sä nykyisissä ja tulevissa toimijoissa 
löytyy selkärankaa siirtää veteraanien 
perintöä tulevillekin sukupolville. 

Pariisin rauhansopimuksen rauet-
tua mahdollistui vapaampi sotilaalli-
nen harjoittelu. Kun Suomen Reser-
viupseeriliiton Nuortenjaos järjesti 
90-luvun alussa ensimmäisiä valta-
kunnallisia Maanpuolustuskoulutus 
ry:n harjoituksia Hälvälän kankaalla, 
oli meitä Lahtelaisia aktiiveja joh-
dossa, järjestelyissä ja osallistujina 
heti mukana. Näistä harjoituksista 
alkoivat MPK:n sotilaalliset harjoituk-
set. Samaan aikaan vapaaehtoinen 
kenttä ja sen organisaatiot kehittyi-
vät Suomessa vaihtelevaan tahtiin 
ja saivat samalla vahvan alueellisen 
toimintatavan leiman. Meillä Päijät-
Hämeessä perustettiin ensimmäiset 
Paikallisosastot 90-luvun puolivälissä 
ja Lahden Paikallisosasto vuonna 
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1996. Päälliköksi, silloinen piiripääl-
likkö eversti Pekka Jouko nimitti 
Risto Vuorisalon. Toiminnalla oli heti 
takanaan alueen suurimman reservi-
läisjärjestön Lahden Reserviupseeri-
kerhon vahva tuki. Toiminta oli avointa 
ja niinpä hyvin nopeasti Lahden Pai-
kallisosaston johtamiin MPK:n harjoi-
tuksiin osallistui koko Päijät-Hämeen 
maanpuolustus väki. Vastuuta jaettiin 
ja kierrätettiin, näin kyvykkäät ja kou-
liintuneet saivat vastuuta. Harjoitukset 
palvelivat osataan Puolustusvoimien 
alueellista koulutus-intressiä, näin 
Hämeen Sotilasläänin ja varsinkin 
Rykmenttimme tuki oli voimakasta. 
Yhteistyö ja luottamukselliset suh-
teet olivat onnistuneiden harjoitusten 
tae. Vuodet olivat erilaisia, mutta 
yhteistyömme ja luottamus on ajan 
saatossa vain syventynyt. Maakunta-
joukkojen suunnittelu ja toteutus on 
tuonut vapaaehtoiseen kenttään uusia 
haasteita ja järjestelyjä. Näitä uusia 
joukkojahan on perustettu valtakun-
nassa eri tahtiin. Toiset ovat pilotoi-
neet joukkonsa jo valmiiksi, kun taas 
toisaalla toimintaa vasta aloitellaan. 
Päijät-Hämeeseen on suunniteltu pe-
rustettavan yksi vahvennettu komp-
pania. Rykmentin komentajalla eversti 
Jari Anttalaisella ja esikuntapäällikkö 
everstiluutnantti Juha Niemellä on 
ollut oma näkemys ja läänin siunaus, 
miten ja milloin joukot ovat valmiit. 
Käytännön työstä ovat osaltaan vas-
tanneet mm. alueupseeri yliluutnantti 
Tommi Tenhu ja tietysti MPK:n nykyi-
nen piiripäällikkömme Hannu Tukia. 
Lahden paikallisosaston luomat ja 
vakiinnuttamat MPK:n Yhteistoimin-
ta ja Kohteensuojausharjoitukset 
suunnataan vastaisuudessa Maa-
kuntajoukkojen koulutukseen. MPK:
n uuden toimielimen Koulutuksen ja 
Tuen henkilöstöön on integroitunut 
valtaosa paikallisosaston aktiiveista 
toimijoista. Olemme näin vahvasti 
toteuttamassa tulevia maakuntajouk-
koja. Kouluttajan tehtävissä on meille 
paljon haastetta. Joillekin on kuitenkin 
jo vastuuta kerääntynyt liiankin kans-
sa. Mikäli ongelmiin ei tartuta heti, 
olemme vaarassa menettää heidän 
arvokkaan osaamisensa ja panok-
sensa. Me reserviläiset edustamme 
eri yhdistyksiä ja aktiiveina olemme 
mukana siinäkin toiminnassa. Nyt ja 
vastaisuudessa pyrimme ohjaamme 
jäsenistöamme mahdollisuuksien 

mukaan myös Maakuntajoukko-toi-
mintaan. Tätä tiedotusta ja yhteistyötä 
tulee edelleen voimistaa MPK:n ja 
järjestöjen välillä. Jo mennyt ja tuleva 
vuosi on oleva kovin kiireinen. Tulevan 
viikonlopun MPK:n Sissi-harjoitus jär-
jestetään tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa. Samoin uutena harjoituksena 
on kesällä Asutuskeskustaistelu-har-
joitus. Syksyn iso ponnistus on jälleen 
Kohteensuojaus-harjoitus, missä jo 
varmaan haetaan Maakuntajoukkojen 
runkoa. Kiireiseen vuoteen Lahden 
Paikallisosasto on halunnut järjestää 
vielä pari porkkanaa, jotain uutta ja 
yhteishenkeä kohottavaa tapahtu-
maa. Elokuussa järjestettävä Pilli-
karttaharjoitus ja marraskuun Soturi- 
ja Herrasmieskurssi tulevat olemaan 
tällaisia maanpuolustustahtoa ja 
taitoja kohottavia tapahtumia. Tule-
vista pitää totta kai mainita Vesijärven 
ympäriajo, mikä järjestetään jo 15.6. 
Tapahtuma tulee olemaan jo ensi 
vuonna yksi Päijät-Hämeen suurista 
liikuntatapahtumista. Tässäkin tapah-
tumassa korostuu se yhteistyö, mitä 
maanpuolustusjärjestöt ovat alueella 
valmiina tekemään. 

Lahden Paikallisosaston aktiivinen 
toiminta on huomattu myös valtakun-
nallisesti. Olemme saaneet kiitosta 
ja vastuuta mm. Suomen Reserviup-
seeri- ja Reserviläisliiton ja Maanpuo-
lustus Kiltojen Liiton taholta. Toimin-
nastamme on viestitetty esimerkkinä 
muihin piireihin. 

Haluan vielä kiittää Hämeen So-
tilaslääniä ja Rykmenttiämme anne-
tusta tuesta vapaaehtoiselle maan-
puolustustyölle. Samoin haluan kiittää 
Lahden Kaupungin panosta, mikä on 
vastakin esimerkkinä alueen muille 
kunnille. Meistä toimijoista kiitokseni 
kohdistuu tänään meidän huollon 
toimijoille, miehille ja naisille. Tapah-
tumat ja harjoitukset mahdollistuvat 
ja onnistuvat vain teidän vaativalla 
työllä. Sodan aikana ja jälkeen kiitet-
tiin miehiä, jotka henkensä kaupalla 
taistelivat, pitäen maamme itsenäise-
nä. Kotirintamalla ja kotona raataneet 
naiset saivat harvemmin huomiota tai 
kiitosta. Samoin on edelleen meidän-
kin juhlapuheiden laita. Haluaisinkin 
nyt erityisesti kiittää sinua Anna-Maija 
Vuorisalo ja Teija Tarnanen. Kohdista-
malla kiitokseni teidän panokseenne, 
kiitän kaikkien puolisojen kotioloissa 
tehdystä työstä. Se mahdollistaa mei-
dän osallistumisen arvokkaaseen va-
paaehtoiseen maanpuolustustyöhön. 
Kiitos teille! 

Toimintamme on ollut säännöl-
listä ja aktiivista. Vuosien saatossa 
meistä toimijoista, reserviläisistä ja 
aktiiviupseereista on kasvanut tiivis 
organisaatio - suuri perhe. Tunnem-
me toisemme hyvin. Tapamme ja 
luonteemme on tullut esille hyvässä 
ja haastavassakin paineessa. Meillä 
on aktiiviseen toimintaan edelleenkin 
hyvä syy - yhteinen ja vapaa Isän-
maa.

Kunnianosoitusta vastaanottamassa evl Juha Niemi. Luovuttamassa kättelevä Risto 
Vuorisalo ja taustalla Juha Tarnanen.
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Nykyinen talousmalli edellyttää 
enenevästi energiaa pysyäkseen 
toimivana. Huonoa tässä mallissa 
on, että jatkuva kasvu on kestä-
mätöntä ekologisesti. Siksi onkin 
jouduttu skitsofreeniseen tilantee-
seen kun yritetään rajoittaa kasvi-
huonekaasujen lisääntyminen ja il-
maston lämpeneminen ja samalla 
ylläpitää jatkuvaa kasvua. 

Itäinen naapurimme on saanut 
runsaasti vientituloja energiasta. 
Sen turvin on kadonnutta suur-
valta-asemaa pönkitetty milloin 
missäkin päin. EU:n yhtenäisyys 
on koetuksella kun neuvotellaan 
uusista energiahuollon ratkaisuis-
ta. Venäjä neuvottelee mieluimmin 
erikseen eri maiden kanssa näis-
säkin asioissa. Tai sitten sanelee 
ehtonsa jos vain mahdollista ja 
sitten pyytää vielä lisää. Selvää 
menestymistäkin on Venäjä saa-
vuttanut. Siitä on osoituksena kaa-
suputkihanke Suomenlahden ja 
Itämeren pohjaa myöten Saksaan. 
Venäjällä on luonnollisesti myös 
kova hinku päästä lännen ener-
giayhtiöihin jakamaan myymiään 
tuotteita kuluttajille. Voitot halutaan 
tietysti maksimoida. Meillä Suo-
messakin tämä näkyy aggressii-
visena polttonesteiden jakelussa 
ja kuljetusfi rmojen omistuksissa. 
Omiin energiayhtiöihin rajojensa 
sisäpuolelle Venäjä ei suin surmin 
halua päästää ketään. Nyt siellä 
olevistakin hankkiudutaan eroon. 
On helppo ennustaa, että energi-
aa ja sen saatavuutta käytetään 
enenevässä määrin aseena.

Hallitusten välisen ilmastopa-
neelin, IPCC:n, mukaan  ilmasto 
lämpenee n. 0,2 astetta kymme-
nessä vuodessa. Ilmakehän hiilidi-
oksidipitoisuuden kasvunopeus on 
viime vuosina kiihtynyt 1,5:stä 1,9 
ppm:ään vuodessa (ppm=parts 
per million eli tilavuuden miljoo-
nasosa). Hiilidioksidista onkin tul-
lut pääsyyllinen ilmaston muutok-
seen. Hiilidioksidipäästöjen hintaa 
ja päästökauppaa pidetään mer-
kittävimpänä ohjaavana tekijänä 
päästöjen vähentämiseksi. Tästä 
on tullut vahva vallankäytön väline 

ENERGIA VALLANKÄYTÖSSÄ
kansainvälisesti. EU on mestaroinut 
jäsenilleen päästöjen vähennyksiä. 
Uusiutuvan energian osuutta sitou-
duttiin viime maaliskuussa tehdyllä 
päätöksellä nostamaan 20 prosenttiin. 
Päätöksen taustaksi esitellyissä las-
kelmissa Suomen uusiutuvan ener-
gian osuudeksi väläyteltiin jopa 45:ä 
prosenttia. Valtionvarain ministeriön 
mukaan ilmastotoimet voivat viedä 
pahimmillaan  40 000 työpaikkaa. Että 
silleen, aika kova hinta kansalle, jonka 
osuus maapallon väestöstä on reilusti 
alle promillen. Eikä tässä tietysti ole 
kuin osa päällemme lankeavista vel-
voitteista.

Miksi ilmasto sitten lämpenee ja 
lämpeneekö keskimäärin maapallol-
la? Onko IPCC:n raportit luotettavia? 
Onko niissä huomioitu tieteelliset to-
siasiat eri tutkimuksista vai onko mu-
kana tarkoitushakuisuutta? Vaikeita 
kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä 
vastauksia. 

Erään suuren suomalaisen yhtiön 
(jolla oli myös tuotantoa Portugalissa) 
toimitusjohtaja opasti alaistaan: ”Sie 
aina eppäile. Jos Portugalista on ky-
symys, eppäile kaks kertaa”. Tämä on 
hyvä neuvo sovellettavaksi. 

Kasvihuonekaasu toimii kuin peili 
estäen lämpösäteilyn poistumasta 
avaruuteen. Vesihöyryllä tämä pei-
li-vaikutus on 2-3 kertaa suurempi 
kuin hiilidioksidilla, vaikka päästääkin 
UV-säteilyn läpi kokonaisuudessaan. 
Vanha kansa tiesi tämän torjuessaan 
hallaa polttamalla kosteita kokkoja vil-
javainion reunoilla viilenevässä illassa. 
Kun kosteus lisääntyy seurauksena 
ilman lämpenemisestä, se kuitenkin 
tulee jossain alas jääpeitteen ylemmil-
lä kohdilla. IPCC:n raportit eivät kerro 
sitä, mitä Tieteen Kuvalehti 8/2006 
kertoo: Grönlannin keskustan jään 
paksuus yli 1500 metrin korkeudessa 
kasvaa 5-10 cm/v. Kun paine keskellä 
kasvaa, reunat lähtevät ”virtaamaan”. 
Tutkija Eija Kanto toteaa saman Etelä-
mantereelta: ”Jäätä syntyy yhtä paljon 
kuin lohkeaa mereen, ’massatasapai-
no’ on kohdallaan” (HS 14.9.2006). 
Miksi IPCC kertoo vain jään lohkeami-
sesta mereen? On siis syytä eppäillä.

Greenpeace:n ilmoituksen mukaan 
ilmastonmuutos on yksiselitteisesti ih-

misten aiheuttamaa. Suomen Ilma-
tieteenlaitoksen Heikki Nevanlinna 
on tarkastellut lämpiämisajatusta 
auringon  säteilyenergian vaihte-
lumahdollisuutena. Auringossa 11-
12 vuoden välein esiintyvät aurin-
gonpilkkujen maksimit aiheuttavat 
muutoksia maan magneettikentäs-
sä ts. sisussydämen magnetoitu-
misessa. Tällöin maan pyöriminen 
synnyttää maan sisustaan voimak-
kaat pyörrevirrat kuumentaen sen. 
Johtuessaan pintaa kohti lämpö ai-
heuttaa paitsi merien lämpiämisen, 
kuumentaa myös maan ulkokuo-
ren keraamiset kerrokset. Merien 
lämpiäminen aiheuttaa suurempaa 
haihtuvuutta, ikiroudan sulamista, 
yleisilmaston lämpiämistä voimak-
kaine tuulineen (hurrikaanit) jne. 
Miksi IPCC ei tarkastele auringon 
viimeaikaisten voimakkaiden pilk-
kumaksimien vaikutusta? Ehkä 
siksi, että ilmastonmuutoksesta 
on tehty vallankäytön väline. Taas 
on syytä eppäillä. Kumpi hämää, 
Nevanlinna vai Green Peace? 
Johtopäätökseni: ilmasto muuttuu, 
tekee ihmiset mitä tahansa.

P.S. Hesari esitteli taannoin 
ilmastoa säästävän aterian. Siitä 
pari osiota. Jälkiruoka: puolukka / 
Luonnosta poimitut marjat kasva-
vat ilman ylimääräistä energiaa. 
Kantarelli / Luonnon antimet eivät 
kuluta energiaa, varsinkin jos poi-
mintapaikalle pääsee jalan.

Energia-ystävällisiä luontoretkiä 
toivottaen,

Erkki Heiskanen
Heinola
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Kansallisen veteraanipäivän järjeste-
lyvuorosta vuonna 2007 Päijät-Hä-
meessä vastasi Asikkala.

Juhlan järjestelyt polkaistiin alkuun 
jo marraskuussa 2006, jolloin Hä-
meen Rykmentti kutsui koolle ydin-
ryhmän koordinoimaan vuoden 2007 
veteraanipäiväjuhlaa.

Seuraava kokous pidettiinkin jo 
sitten joulukuussa Asikkalassa, johon 
osallistui laajempi edustus kunnan 
johtoa myöden. Alusta asti oli selvää, 
että kustannusvastuu juhlasta oli 
Asikkalan kunnalla. Seurantakoko-
uksia pidettiin kerran kuukaudessa. 
Viimeinen seurantakokous pidettiin 
4.4.2007, jolloin suoritettiin myös 
maastokatselmus tulevalla juhlapai-
kalla Hämeen Rykmentin edustajien 
kanssa.

Juhlapäivän avasi Puolustusvoimi-
en Varusmiessoittokunta koululais-
konsertilla, johon osallistuivat kaikki 
alueen koululaiset ensimmäisestä 
luokasta lukiolaisiin. Vauhdikkaan 
konsertin jatkeeksi koululaiset ja muu 
yleisö sai tutustua Hämeen Rykmen-
tin kalustoon. Kaluston esittelijöinä 
toimi noin parikymmentä asikkala-
laista reserviläistä. Edustettuina oli-
vat muun muassa Tšekkiläinen kevyt 
raketinheitin ja venäläisvalmisteinen 
haupitsi. Suurimman suosion sai ken-
ties kuitenkin sotilaskotisisarien tarjo-
ama munkki ja kahvi.  Juhlaruokailu 
oli järjestetty Vääksyn Yhteiskoulun 
ruokalassa.

Juhlapäivän ohjelmaan kuului tie-
tysti myös paraatikatselmus. Katsel-
muksen komentajana toimi Asikkalan 
Reserviupseerien puheenjohtaja 
Heikki Vahto.

Tasan kello 13.30 reservin yliluut-
nantti Heikki Vahto ilmoitti joukot Hä-
meen Rykmentin komentajalle eversti 
Jari Anttalaiselle. Puheessaan Antta-
lainen tarkasteli veteraanien jälkipol-
ville jättämää perintöä ja esimerkkiä

– Olette samalla näyttäneet meille 
kaikille suomalaisille, mitä isänmaan-
rakkaus vastuullisimmillaan todella 
tarkoittaa. Se vaatii jopa yksittäisen 
pienen ihmisen hengen ja terveyden 
asettamista vaaralle alttiiksi. Näin te 

Päijät-Hämeen maanpuolustus- ja kansallisen 
veteraanipäivän juhla Asikkalassa 27.4.2007

teitte sotiemme aikana.
Katselmuksesta lähetettiin seppe-

lepartio Asikkalan Sankarihaudalle.
Pääjuhlassa juhlapuheen pitänyt 

kenraalimajuri Hannu Särkiö muistut-
ti, että 90-vuotisen historiansa aikana 
Suomi on joutunut kamppailemaan 
riippumattomuudestaan ja valtiol-
lisesta itsenäisyydestään. Särkiö 
kuitenkin totesi, että terveempää  tai 
parempaa kansakuntaa saa hakea 
kaukaa

– Suomen kansa on osoittautunut 
historiansa eri vaiheissa todellisuu-
dentajuiseksi, sitkeäksi ja rohkeaksi. 

Puolustusvoimien varusmiessoit-
tokunnan ohella juhlassa esiintyivät 
asikkalalainen alttoviulisti Teija Mäke-
lä Jaak Lutsin pianolla säestämänä ja 
Karin Rööpin johtama kuoro Cantus 
Aquae. 

Veteraaniyleisöä juhlassa arvioitiin 
olleen n. 350 henkeä, lisäksi tapah-
tumaan osallistuivat kaikki Asikkalan 
peruskoulujen sekä  lukion oppilaat.

Heikki Vahto
Henni Vahto,

 tuleva varusmies m. 2008.

Kalustoesittelyyn osallistui asikkalalaisia reserviläisiä.
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Maanpuolustusnaisten Liitto ryn lipun-
naulaus ja siunaustilaisuus pidettiin 5. 
toukokuuta Katajanokan Kasinolla Ken-
raalisalissa. Päijät-Hämeen piirin yhdis-
tyksistä juhlaan osallistui Kärkölän, Lah-
den, Nastolan ja Orimattilan edustajat. 
Lisäksi Kenraalisaliin kokoontui kutsu-
vieraiden lisäksi iso joukko jäseniä ym-
päri Suomea. Olihan kyseessä varsin 
historiallinen tapahtuma.

Puolustusvoimien naulan naulasi 
kenraaliluutnantti Ari Puheloinen, joka 
toi juhlaan myös puolustusvoimien ter-
vehdyksen. Lipun siunasi kenttäpiispa 
Hannu Niskanen.

Liiton tunnuksen ja lipun on suun-

nitellut reservin majuri Matti Ponsi. 
Hänen selvityksensä liiton tunnuksesta 
on:

Tunnuksen pohjakuviona on suoma-
laisessa heraldiikassa yleinen ns. heral-
dinen ruusu. Tunnuksen keskuskuviona 
oleva, mustasta taustasta - Suomen 
maaperästä kohoava pellavan kukka 
symbolisoi suomalaista naista ja hänen 
vertaansa vailla olevaa “kotokutoista” 
maanpuolustustahtoaan ja -työtään, 
josta on mittavat näytöt niin menneiltä 
vuosilta kuin nykyajaltakin.

Juhlapuheen piti liiton pu-
heenjohtaja Kaarina Dromberg. 
Hän korosti puheessaan uuden lain nai-

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO SAI 
OMAN LIPUN 

sille tarjoamaa mahdollisuutta osallistua 
entistä vaativampiin tehtäviin vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen saralla.
“Lain mukaan naisten mahdolli-
suuksia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen parannetaan. 
Naiset, jotka eivät ole suorittaneet 
asepalvelusta, voivat osallistua puolus-
tusvoimien järjestämiin vapaaehtoisiin 
harjoituksiin erityisosaamista tukevissa 
tehtävissä.

Naisia voidaan myös varata ja si-
joittaa puolustuvoimien sodan ajan 
kokoonpanon mukaisiin tehtäviin.

Kenraalisali oli paikkana myös 
13.11.2004, jolloin Suomen Maanpuo-
lustusnaisten Liitto ry ja Suomen Nais-
ten Maanpuolustusjärjestö ry perustivat 
nykyisen liiton Maanpuolustusnaisten 
Liitto ryn.

Liitolla on nykyisin yli 3200 jäsentä 
koostuen 18 piiristä ja 88 paikallisyh-
distyksestä kattaen koko Suomen. 
Jäsenistö on innostunutta ja saman-
henkistä ja he haluavat kunnioittaa 
niin Lottien kuin kotirintamanaisten 
tekemää arvokasta työtä samalla ra-
kentaen uutta tulevaisuutta jatkuvasti 
muuttuvissa olosuhteissa. Suuntaviiva 
on selkeä - olemmehan ihmisen ja 
isänmaan asialla.

Maanpuolustusnaisten Liiton
Päijät-Hämeen Piiri ry 

Marja Vottonen 
puheenjohtaja 

Päijät-Hämeen edustajat lipunnaulaustilaisuudessa.

Päijät-Puu Oy
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ORIMATTILAN SANKARIHAUDAT
”Aamua kohden kansasi saata. Siunaa köyhää 
kylvöä sen. Suojele Herra syntymämaata. Suo-
jele hautaa sankarien. ”

Nämä Heikki Asunnan runon säkeet on 
kirjoitettuna Orimattilan kirkonkylän san-
karihaudan muistomerkkiin. Orimattilassa 
on myös toinen sankarihauta Kuivannon 
kyläkirkon vieressä. Mitä sankarihauta-
usmaat ja muistomerkit kertovat? Missä 
Orimattilan miehet taistelivat ja kaatui-
vat? Paljonko Orimattilaan jäi sotaleskiä 
ja sotaorpoja?

Orimattilan sankarihautoihin on 
haudattu 346 sankarivainajaa. Heistä 
kirkonkylän sankarihaudassa 294 sekä 
muutama vuosi sitten tunnistettuna 
haudattu kirvulainen kentälle jäänyt san-
karivainaja. Kuivannon sankarihaudassa 
on 41, sekä perhehautoihin haudattuna 
kolme sankarivainajaa. Talvisodassa 
kaatui lähes yhdeksänkymmentä miestä. 
Jatkosodassa ja Lapin sodassa kaatui lä-
hes 260 miestä ja yksi nainen, lotta, Aino 
Laaksonen Niinikoskelta.

Ensimmäiset sankarihautajaiset olivat 
joulun alla, 23.12. 1939, jolloin haudan 
lepoon siunattiin Eino Artturi Vikman 
Mallusjoelta. Seurakuntalehdessä tam-
mikuussa 1941 kirjoitetaan talvisodan 
ajalta: ” …unohtumattomiksi muodostui-
vat sankarivainajien siunaustilaisuudet, 
joita isossa kirkossa oli 17 ja Kuivannolla 
kolme…valkeat ristirivit julistavat meille, 
miten kalliilla hinnalla isänmaan vapaus 
pelastettiin…” Jatkosodan aikana siu-
naustilaisuuksia oli satoja. Pyhäinpäivä-
nä 1948 siunattiin vielä kentälle jääneinä 
13 sankarivainajaa ja vuonna 1970 yksi 
sotilas.

MUISTOMERKIT

Kirkonkylän sankarihaudan muistomerk-
ki on paljastettu 22.8. ja Kuivannon 26.9. 
1948.

Muistomerkit on suunnitellut Arkkiteh-
titoimisto Salmio - Toiviainen & Toiviainen. 
Muistomerkkien paljastusjuhlat ovat olleet 
samansisältöiset: kenttäpiispa J. Björk-
lund piti muistomerkin paljastuspuheen. 
Sotilassoittokunta, Mieslaulajat ja kuorot 
esiintyivät. Jymylinnassa pidetyssä pää-
juhlassa puhui kenraali A.O. Pajari.

Kirkonkylän sankarihaudan ensim-
mäisen rivin keskellä on laatta, jossa on 

97 kirvulaisen sankarivainajan nimet ja 
sanat:

”Eestä Karjalan, kotiseudun isänmaan. 
Nämä urhot kulkivat kuolemaan. Tämä kum-
pu on kruunu sankarien. Käy haudalle hiljaa 
rukoillen.”

Sankarihaudoilla oli alkujaan valkeat 
ristit. Ne on myöhemmin korvattu graniit-
tilaatoilla. 

SOTA-ARKISTON REKISTERIEN KER-
TOMAA

Orimattilan sankarihautoihin haudatuista 
oli naimisissa noin 110 ja heistä noin 
seitsemälläkymmenellä oli lapsia. Sota-
orpoja jäi noin 150. Eniten lapsia oli Niini-
koskelaisella Väinö Nurmella kahdeksan 
lasta. Viiden ja kuuden lapsen sota-orpo-
perheitä oli kolme. Kolmen-neljän lapsen 
perheitä noin 20. Kentälle jääneinä siu-
nattiin lähes viisikymmentä sankarivaina-
jaa. Heistä yksi, Villatehtaan työmies, on 
palannut tunnistettuna kotiseurakuntansa 
multiin vuonna 15.11.2002. Jatkosodan 
aikana tuotiin kotiseudulle muutamia 
talvisodan aikana kaatuneita. Orimattilan 
sotaleskien ja sotaorpojen määrä on tun-
tuvasti suurempi, kun otetaan huomioon 
tänne sijoitetun siirtoväen sankarivainaji-
en perheet.

MISSÄ ORIMATTILAN MIEHET KAA-
TUIVAT?

Talvisodan aikana suurin osa kuului JR 
6:een. Salmenkaita Äyräpäässä koitui 
vaikeimmaksi paikaksi: kaksikymmentä 
kaatunutta reilun viikon aikana helmi-
kuussa 1940. Jatkosodan kaatuneet 
kuuluivat enimmiltään joukko-osastoihin: 
JR 46, JR 5, JR 25, 20.Pr. Orimattilan 
miehiä oli noin parissakymmenessä 
joukko-osastossa, myös tykistössä, 
kaukopartioyksikössä, lentolaivueissa, 
rajajääkäripataljoonassa, pioneereissa ja 
laivastossa. Valkeasaari, Äyräpää, Vuo-
salmi, Ihantala, Krivi, Muolaa, Ilomantsi, 
Taipaleenjoki ja Summa olivat vaikeim-
mat paikat. Sotilasarvon perusteella 
kaatuneissa oli upseereita 17, kersant-
teja, ylikersantteja ja vääpeleitä noin 15, 
korpraaleita ja alikersantteja noin 110. 
Pääosa oli sotamiehiä. Majuri Viljo Kirma 
oli sotilasarvossa korkein kaatuneista. 
Hänet siunattiin kentälle jääneenä.

Muutamien muiden kuntien vertai-
lulukuja kaatuneiden osalta:
Sota-arkiston tiedoissa on neljä eri 
rekisteriä: kunnassa syntyneistä ja 
kaatuneista, kunnassa kotipaikan 
omaavista ja kaatuneista, kunnassa 
asuvista ja kaatuneista, kuntaan hau-
datuista kaatuneista.

Lukujen perusteella on nähtävissä, 
että Kirvussa syntyneitä kaatui 375. Ori-
mattila, Artjärvi, Myrskylä, Hollola ja Iitti 
menettivät asukaslukuun verrattuna pal-
jon kaatuneina. Joissakin Pohjois-Suo-
men, Kainuun, Pohjanmaan, Hämeen ja 
luovutetun Karjalan kunnissa menetykset 
olivat vieläkin suurempia. Eniten kaatui 
Längelmäeltä, lähes 10 % miespuolises-
ta väestä. Orimattila menetti vajaa 7 % 
miehistä. (4856 miestä v. 1939) Karjalan 
sankarihautoihin haudattiin kaatuneita 
vielä kesällä ja syksyllä 1944. Koulujen 
sankaritauluissa on useita nimiä, joita ei 
ole haudattu Orimattilaan. Monet olivat 
aikoinaan oppilaina kylien kouluissa tai 
renkeinä ja työmiehinä taloissa, mutta 
olivat sodan aikana muualla kirjoilla.

Sankarihaudat muistuttavat:
Joukossamme elää vielä sotaveteraane-
ja, sodan kokeneita miehiä ja naisia, so-
taorpoja, sotalapsia, sotilaspoikia, Lapin 
ja Karjalan evakkoja, joille kokemukset 
olivat totisinta totta. Myös nuorempi polvi, 
reserviläiset tiedostavat itsenäisyytemme 
säilyttämiseksi annetun uhrin. Sitä on 
jatkuvasti vaalittava. Veteraaneja ja mui-
ta sodan kokeneita on tuettava loppuun 
saakka. Kansa joka unohtaa menneisyy-
tensä, hukkaa myös tulevaisuutensa.

”Aamua kohden kansasi saata. Siunaa köyhää 
kylvöä sen. Suojele Herra syntymämaata. Suo-
jele hautaa sankarien.”

Pertti Laaksonen
kapteeni evp Orimattila

Kunta Synty-
neet

asuin-
kunta

haudatut

Orimat-
tila

280 320 346

Kirvu 375 208 216

Artjärvi 74 88 88

Nastola 78 77 87

Hollola 241 209 224

Iitti 304 261 308

Mäntsälä 222 210 285

Myrskylä 83 86 97

Kuhmo 265 287

Kemijärvi 258 324
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Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt seuraavat reservin upseerit 
04.06.2007.

KAPTEENI
Heikkinen Ari Taisto Tapani Nastola

YLILUUTNANTTI
Aikasalo Unto Kalervo Hartola, Grön-
dahl Tony Tero Richard Asikkala, 
Kataja Jouko Jukka-Pekka Sysmä, 
Kärkkäinen Jukka Eero Hartola, Leh-
timäki Kaarlo Antero Asikkala, Leppä-
nen Tapani Jaakko Verneri Heinola, 
Lottonen Jarmo Juhani Lahti, Mertsal-
mi Lotta Aunikki Hämeenkoski, Metso 
Kari Juhani Lahti, Sankari Olli Markku 
Hartola

LUUTNANTTI
Anttonen Pasi Matti Juhani Heinola, 
Lehmuskorpi Esko Yrjö Antero Orimat-
tila, Lännenpää Lauri Lahti, Pakkala 
Erno Erkka Samuel Lahti, Sahamies 
Teuvo Sakari Artjärvi, Seppänen Mar-
ko Johannes Heinola, Tiittanen Antti 
Kimmo Petteri Lahti, Turunen Markus 
Petri Kullervo Nastola, Valtanen Erkki 
Kullervo Heinola, Vartiainen Jari Ju-
hani Lahti

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt 
seuraavat reservin aliupseeristoon ja 
miehistöön kuuluvat 04.06.2007.

YLIVÄÄPELI
Karhinen Pentti Tapio Heinola, Nikka-
nen Jukka Ilmari Lahti, Sievälä Jouni 
Kalervo Asikkala, Vaari Juhani Aulis 
Lahti

VÄÄPELI
Aromaa Timo Antero Sysmä, Kallio-
koski Jukka Yrjö Olavi Hollola, Katila 
Jukka Esko Antero Hollola, Kukkonen 
Hannu Jalmari Nastola, Mesivaara 
Ari Sakari Kärkölä, Pakkanen Lassi 
Kullervo Hollola, Paukkunen Harri 
Juhani Orimattila, Sipilä Kari Mauno 
Tapani Hollola, Tyrväinen Mika Ville 
Johannes Lahti

YLIKERSANTTI
Arvaja Miikka Markus Nastola, Jonni-
nen Markku Juhani Lahti, Kiviniemi  

Matti Olavi Lahti, Norrlin Antti Tapani 
Lahti, Ollikainen Jussi Seppo Petteri 
Heinola, Pirhonen Erkki Wilhelm Lah-
ti, Rauhamaa Kari Matti Kärkölä, Sal-
minen Marko Kalevi Lahti, Santamäki 
Sami Seppo Sakari Orimattila, Saras-
kari Aleksi Lahti, Sokura Antti Juhani 
Lahti, Tanttu Hannu Kalevi Lahti, Teno 
Teemu Kristian Heinola, Vuorinen Kari 
Paavo Juhani Sysmä

KERSANTTI
Estlander Marcus Ilmari Orimattila, 
Huvinen Kimmo Juhani Heinola, 
Kautto Perttu Tapio Lahti, Keski-Nisula 
Jaakko Kaleva Lahti, Kuikka Teemu 
Antero Lahti, Laisi Teemu Juhani Lah-
ti, Lehtinen Joonas Aki Kalevi Heinola, 
Leino Kari Olavi Heinola, Metsänen 
Harri Petteri Lahti, Niemi Joona Anton 
Orimattila, Nupponen Sami Henrikki 
Lahti, Oinonen Petri Markus Lahti, 
Salo Kimmo Ilmari Hollola, Salo Marko 
Tapio Heinola, Uurainen Tomi Antero 
Heinola, Valo Olli Tapio Lahti

ALIKERSANTTI
Dufva Veikko Viljami Lahti, Harala 
Janne Samuli Lahti, Huhtaniemi Jari-
Heikki Olavi Lahti, Juntunen Kari An-
tero Lahti, Kaartti Janne Tapio Lahti, 
Kangas Marko Pellervo Nastola, Kel-
tanen Seppo Juhani Hollola, Kivinen 
Ville Petteri Lahti, Knuuttila Marko 
Mikael Hollola, Korpela Riku Matti 
Tuomas Lahti, Kujala Anna-Leena 
Katriina Hartola, Kyllönen Petri Ensio 
Hollola, Lallukka Jukka Petteri Nasto-
la, Mäkelä Pasi Artturi Nastola, Niku-
nen Jussi Ville Olavi Lahti, Nurminen 
Hannu Antero Heinola, Painilainen 
Tomi Jirka Petteri Lahti, Pynnönen 
Kai Ensio Heinola, Routo Mika Lahti, 
Ruokokoski Ella Maria Lahti, Salonen 
Juha Tapio Padasjoki, Salonen Kimmo 
Olavi Padasjoki, Saloranta Jarmo Ka-
levi Lahti, Suojoki Marko Tapani Lahti, 
Suomalainen Jarkko Markus Viljami 
Lahti, Turunen Heimo Sakari Lahti, 
Vento Timo Juhani Orimattila, Veste-
rinen Olli Mikko Lahti

KORPRAALI
Back Marko Tapio Lahti, Kiiveri Tommi 
Antti Orimattila, Klinga Pasi Juhani 
Hollola, Palminen Lasse Juhani Lahti, 
Storlöpare Janne-Petteri Nastola, Su-
vanto Veijo Olavi Orimattila, Tuomala 
Tuukka Turo Ilkka Orimattila, Valve Ari 
Kristian Lahti

Ylennyksiä
reservissä

NAISTEN VAL-
MIUSLIITON 10-
VUOTISJUHLA-

KIRJA
Huhtikuun lopulla julkaistu Arjesta 
alkaen on Naisten Valmiusliiton 10 
-vuotisen toimintansa kunniaksi jul-
kaisema kirja. Arjesta alkaen on tiivis 
paketti, joka kuvin ja tekstein nostaa 
esiin liiton arvot: tahdon, taidot, voi-
man ja herkkyyden sekä tekemisen 
riemun.

Julkaisullaan liitto haluaa osoittaa 
arvostustaan niin sotiemme veteraa-
neille - naisille ja miehille - kuin tämän 
päivän aktiivisille toimijoille ja yhteis-
työkumppaneilleen.

Kirja on 88 -sivuinen ja nelivärinen 
teos, jonka väreissä toistuvat liiton 
tunnusvärit. Ulkomitoiltaan naiselli-
seksi suunnitellun kirjan on toimit-
tanut Marjatta Hinkkala ja painanut 
Offset-Kolmio Oy Hämeenlinnasta.

Tiedustelut
Naisten Valmiusliitto ry

(09) 4056 2090.
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Veteraanit Kalevi Niemi (kapt res) ja 
Endel Nord (ltn res) on kutsuttu Nas-
tolan Reserviupseerikerhon NaRU:
n kunniajäseniksi. Kerhon puheen-
johtaja Hannu Nieminen ja sihteeri 
Janne Haverinen ojensivat heille 
kunniakirjat ja sinivalkoiset kukkaset 
10.5.2007 Nastolan seurakunnan lei-
rikeskuksessa Luomaniemessä.

Kalevi Niemi, 91, on juuri 50 vuotta 
täyttäneen NaRU:n perustajajäsen ja 
on aikanaan perustanut Nastolaan 
upseerien kuoron, josta myöhemmin 
on tullut Nastolan Mieskuoro. Endel 
Nord, 83, on kerhon entinen puheen-
johtaja ja nykyisinkin aktiivinen jäsen.

Kunniajäseniä
Nastolan

Res.ups.kerhoon

Kalevi Niemi (vas.), Endel Nord ja kerhon kunniapuheenjohtaja Olavi Virtanen järjestäy-
tyneinä kerhon lipun eteen.

Syksyllä 2006 AESOR kilpailussa sai  Orimattila vastuul-
leen NATO esteradan toiminnot.  Kaksipäiväisen kilpailun 
aikana haluttiin yhdistyksen lippua pitää esillä näkyvällä 
paikalla, navakka tuuli kuitenkin riepotteli  sitä sillä tu-
loksella että päädyttiin käyttämään lippua jatkossa vain 
sisätiloissa.

Talven aikana kehiteltiin ajatus erillisen ”ulkolipun” 
hankinnasta. Maaliskuussa johtokunta nimesi hankintatoi-
mikunnan jäseniksi puheenjohtajan ja rahaston-hoitajan. 
Vertailtuamme eri vaihtoehtoja päädyimme erääseen 
Loviisalaiseen lippuvalmistajaan. Huhtikuun 18 päivän 
aamuna lähdimme sitten ajamaan kohti Loviisan pohjoista 
tullikatua.

Perille saavuttuamme huomasimme tulleemme todella 
ns. kreivin aikaan sillä liikkeen ovet olivat auki ilman sopi-
musta vain keskiviikkoisin 10-12, lisäksi yritys  oli äskettäin 
vaihtanut omistajaa ja toimitusjohtaja oli juuri lähdössä 
Kouvolan suuntaan, ehdimme kuitenkin sopivasti hoitaa 
lippumme tilauksen. Vertailtuamme painokuvio ja apli-
kointi (ommeltu kuvio)- malleja päädyimme jälkimmäiseen 
vaihtoehtoon. Tilaukseen liitettiin vielä uusi jatkoholkilla 
varustettu tanko, suojapussi sekä kantovyö jota ei vanhas-
sa lipussa ole ollutkaan. Messinki- kärki vanhassa lipussa 
on irrotettavissa joten se  päätettiin tarvittaessa vaihtaa 
tangosta toiseen. 

Vakuudeksi tilattiin vielä materiaali/mpelumalli seu-

Orimattilan Reserviläisten 
lippuhankinta

raavaksi viikoksi kirjekuoressa kotiin. Mallin nähtyämme 
tehtiin oitis tilausvahvistus ja sovittiin  lippu valmistuvaksi 
viikolle 21. Odotettu puhelu lipun valmistumisesta tuli 
torstaina 24.5 ja iltapäivällä allekirjoittanut lähti noutomat-
kalle Vantaan Koivuhakaan, jossa varsinaiset tuotantotilat 
ovat.

Valmis lippu osoittautui odotuksiakin paremmaksi työ-
jäljen ja mittasuhteiden osalta, olemme siis olleet tyytyväi-
siä Onnistuneesta valinnasta. 

Tällä hetkellä uusi lippu odottaa enää johtokunnan ko-
kousta eli siis epävirallista naulaus-tilaisuutta ja haasteel-
lisia Ulkoilma tilaisuuksia! Jos yhdistyslipun uudistaminen 
kiinnostaa ja tuntuu tarpeelliselta  niin mielellämme tarjo-
amme valmistajan yhteystietoja.

Arto Tapiomaa
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KUNINKAANLÄHDE 2007 TÄSSÄ AJASSA
Huumeet näkyvät katuturvalli-
suudessa
Huumeiden käyttäjän tunnistami-
nen, vaaran välttäminen ja tieto, mi-
ten toimitaan, kun joutuu vaaraan. 
Tässä antia, jonka Kuninkaanlähde 
2007 -harjoitus viikonvaihteessa 
4.–6. toukokuuta tarjosi Katuturval-
lisuus-kurssin osanottajille.

– Ohjelmaa laatiessa olen hyödyn-
tänyt tietotaitoa poliisin näkökulmas-
ta, kurssinjohtaja Marja Anttila kertoo. 
Hänellä on tuntuma arjen katuturval-
lisuuteen työnsä kautta Rauman po-
liisilaitoksen määräaikaisena apulais-
poliisipäällikkönä, vakinainen virka 
on Porin poliisissa. Kolmena päivänä 
kurssilaiset tutustuivat turvallisuuteen 
liittyvään lainsäädäntöön, poliisin 
työhön sekä rikosprosessin etenemi-
seen poliisin kautta syyttäjälle ja aina 
tuomioistuimeen saakka.

Huumeista syytä puhua
Yksi koulutusosio käsitteli huumeita 
ja huumeiden käyttäjiä. Aiheeseen 
liittyi myös harjoitus, jossa polii-
sikoiran kanssa etsittiin huumeita 
sisätiloista ja ulkoa. Marja Anttilan 
mielestä huumeista on tällä hetkel-
lä aihetta puhua. Kaksikymmentä 
vuotta on ollut teoreettista varoit-
telua, mutta nyt huumeet ovat joka-
päiväistä arkea. Ongelma koskettaa 
jokaista suomalaista kaveripiirin, 
sukulaisten tai muun lähipiirin kaut-
ta. Huumeita on pienissäkin kylissä. 
Kokeilijoita on paljon.

– Ongelma on laaja. Poliisin re-
surssit ovat kuitenkin rajalliset. Marja 
Anttilan mielestä jokaisella pitäisi olla 
valmiutta kohdata ongelma. Etenkin 
vanhempien pitäisi oppia tunnista-
maan tietyt merkit, milloin kannattaa 
kysyä, onko nuorella kaikki hyvin.
 – Käyttäjät kuvittelevat, ettei huu-
meen käyttö näy. Se ei pidä paik-
kaansa, Marja Anttila korostaa.

Kohdennettua koulutusta
Naisten Valmiusliiton puheenjohta-
ja, maaherra Anneli Taina sai virik-
keitä vieraillessaan Niinisalossa Ku-
ninkaanlähde 2007 - harjoituksessa. 
Pohdittavana on koulutustoiminnan 
kehittäminen.

– Monille ammattiryhmille voitaisiin 
järjestää kohdennettuja kursseja ja 
vanhemmille jakaa huumetietoutta.

Humanitäärinen oikeus uutta
Katuturvallisuus, huumevalistus 
ovat aiheita, joita eversti Aapo 
Cederberg puolustusministeriöstä 
pitää nykyaikaan sopivina. Uutena 
ja tärkeänä teemana hän pitää hu-
manitääristä oikeutta. Maailmassa 
on sotia käyviä maita ja kriisialuei-
ta, joilla humanitäärisen oikeiden 
tietoja tarvitaan. Naisten Valmius-
liiton aiemmilla kursseilla aihetta 
on sivuttu kansainvälisen oikeuden 
kurssilla. Humanitäärisen oikeuden 
-nimellä kurssi oli mukana ensim-
mäisen kerran Kuninkaanlähde 
2007:n ohjelmassa.

– Kurssilla on käsitelty kriisinkes-
tävyyteen ja psykologiseen puolus-
tukseen liittyviä asioita. Aiheita on 
lähestytty käytännön esimerkein, 
tarkasteltu yksilön kannalta ja 
monesta eri näkökulmasta, huma-
nitäärisen oikeuden kurssinjohtaja 
Tuula Rosendahl kuvailee Niinisa-
lon koulutuspäivien sisältöä, jossa 
Geneven sopimusta ja lainsäädän-
töäkään ei unohdettu. Ajankohtaista 
tietoa saatiin mm. Kenian katastro-
fi alueelta sekä Suomen Punaisen 
Ristin kansainvälisestä toiminnasta.

Turvallisuustaitojen ylläpidosta 
kiitoksia
– On hienoa, että myös naiset 
ovat mukana rakentamassa ja 
kehittämässä omien valmiuksien 
ylläpitämisen kautta suomalaista 
kokonaismaanpuolustusta, kiitteli 
Kankaanpään kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Johanna Autio Nais-
ten Valmiusliittoa Kuninkaanlähde 
2007 -harjoituksen päätöstilaisuu-
dessa. Autio kannusti jatkamaan 
kallisarvoista työtä. Viikonloppuna 
4.–6. toukokuuta noin 180 naista 
osallistui Niinisalossa suureen val-
miusharjoitukseen, jonka keskiössä 
olivat arkeen ja kriiseihin sovelletta-
vat turvallisuustaidot.

– Tätä kautta olette vaikuttamassa 
ja kasvattamassa omien perheidenne 
sekä asuinympäristöjenne ja ehkä 

myös työyhteisöjenne varautumisky-
kyä. Tänä päivänä puhutaan paljon 
arjen turvallisuudesta, mutta tuon 
arjen turvallisuuden ylläpitämiseen 
meillä kaikilla eivät riitä valmiudet. 
Osaamisvaje on ilmeinen, ja siksi 
haluankin antaa tunnustusta Naisten 
Valmiusliitolle arvokkaasta ja yhteis-
kunnallisesti merkittävästä työstä 
tällä saralla.

Erityisen iloinen Autio oli siitä, että 
harjoituksen pitopaikaksi oli valittu 
Kankaanpää ja Niinisalon varuskun-
ta ympäristöineen. Vajaan 13 000 
asukkaan pohjoissatakuntalaista 
varuskuntakaupunkia hän luonnehti 
punatiilen, taiteen ja tykistön kaupun-
giksi. Varuskunta on Kankaanpään 
suurin työllistäjä.

Teksti: Mirja Laukkanen

Puolustusvoimien päätöksen mu-
kaan ylennysvaatimukset ovat yli-
vääpelin ja ylipursimiehen -arvojen 
osalta seuraavat: 

- 50 kertausharjoitusvuorokautta 
(varusmieskersanttien osalta 40 
vrk)
- kun aliupseeri on koulutettu 
ja sijoitettu ylivääpelin sotilas-
arvoa edellyttäviin sodan ajan 
puolustusvoimien ylempiin ali-
upseerin tehtäviin (esim. yksikön 
vääpeli, esikunnan vanhemman 
toimistoaliupseerin tehtävä, tms. 
ylivääpelin asemaa edellyttävä 
tehtävä.) 

Lisäksi edellisestä ylennyksestä on 
oltava vähintään viisi vuotta.

Olli N.

Ylivääpeli-
ylennyksen

kriteerit



Tämän vuoden 2007 YHTEISTOI-
MINTAHARJOITUS  YTH 07 huhti-
kuussa 27.4.-29.4.2007 Hollolan Häl-
välässä pidettiin kolean aurinkoisissa 
keskikevään olosuhteissa.

Harjoitus muodostui yhdestätoista 
kurssista ja yhteensä osanottajia ja 
kouluttajia  sekä  varusmiehiä Häl-
välässä oli 278 henkilöä. Eli ainekset 
kaikkien aikojen suurimpaan yhteis-
toimintaharjoitukseen olivat olemas-
sa jo ennen harjoituksen alkua.

Hämeen Rykmentti tuki harjoi-
tusta alue- ja kalustotuen sekä kou-
luttajahenkilöstön ja varusmiesten 
muodossa.

Teemana YTH 07:ssä oli ryhmän 
ja joukkueen kouluttaminen, koulu-
tussuunnitelma, sekä sen toteutta-
minen. Tavoitteena ns. harjoituksen 
soveltavan osuuden tulenkuvauksen 
toteuttaminen mahdollisimman suur-
ta osaa harjoitusjoukkoja palvelevak-
si. Harjoitukseen muodostettiin myös 
jalkaväkipataljoonan esikunta sekä 
pelitoimisto ohjaamaan harjoituksen 
kulkua. 

Perjantaina 27.4 harjoitustoimisto 
valmistautui ottamaan osallistujat 
Hälvälän alueella.

Ilmoittautumisen jälkeen oli vuo-
rossa  henkilökohtaisen varustuksen 
ja aseen vastaanotto ja näin harjoi-
tus saattoi alkaa.

Ensimmäinen ilta kului koulutus-
valmisteluissa ja majoitusjärjeste-
lyjen toteuttamisessa. Lauantaina 
rynnäkkökivääriammunnat ampu-
maradoilla sujuivat erittäin hyvin.

Iltapäivällä joukot keskittyivät kou-
lutukseen, erityisesti haavoittuneen 
evakuointiin.

Harjoitukseen oli varattu sidon-
tapaikan ja joukkosidontapaikan 
varusteet ja näin koulutus sai arvoi-
sensa puitteet.

Illalla yleisen koulutusosion pää-
tyttyä harjoitusjoukot saivat ensim-
mäisen tilaisuuden testata aiemmin 
päivällä kerrattuja ja  opittuja asioita. 
Sotilaallisen osion alkaessa vastaan-
ottopesäke sai ensimmäisenä tuntea 
taistelun tunnelman. Pelitoimiston 

suunnittelemat tulenkuvauskentät 
toteutuivat tulenjohtajan tulikomen-
tojen mukaan ja tuliportaana toimi-
nut kevyen kranaatinheittimistön tu-
lijoukkue toteutti tulitehtävät omalta 
osaltaan harjoituskranaateilla. Vihol-
lisen etenemisessä oli mukana kaksi 
PASI –miehistönkuljetusajoneuvoa. 

Myöhemmin illalla komppanian 
puolustuskeskus joutui mukaan tais-
teluun sen jatkuessa yli puolen yön. 
Raskaan singon ja epäsuoran tulen 
tuella hyökkäys torjuttiin.

Sunnuntaiaamun valjetessa 
komppanian osat suorittivat onnis-
tuneen vastahyökkäyksen vihollisen 
lauantaina valtaamaan vastaanotto-
pesäkkeeseen.

Vielä ennen päätöstä kohteen-
suojaamista esikunnan alueella 
harjoitelleet sotilaspoliisit toteuttivat 
Tauluvaraston alueella kohteen hal-
tuunoton ja tarkastuksen.

Harjoituksen ruokahuolto toteutet-
tiin huoltoleirin tiloissa valmistetun 
kenttämuonan avulla. Olemme näin 
palanneet takaisin suurten harjoitus-
ten ruokahuollossa muutaman vuo-
den takaiseen järjestelmään ruoan 
valmistamiseen paikan päällä sen 
sijaan, että noutaisimme sen varus-
kunnan ruokalasta. 

Lauantain kutsuvieraina oli joukko 
veteraaneja sekä MPK ry:n tiedo-
tuspäällikkö Asta Ruuskanen sekä 
Vääpelikillan puheenjohtaja Juha 
Parkkonen.

Harjoitus onnistui tavoitteissaan 
kouluttaa jalkaväkikomppaniaa niiltä 
osin että toimiva joukko ja pataljoo-
nan esikunta pystyi toteuttamaan 
tarkasti aikaan sidotut tulenkuvauk-
set ennalta suunnitellun aikataulun 
puitteissa. Haavoittuneen evakuointi 
ja ensiapu oli liitetty etukäteissuun-
nitelmalla muuhun sotilaallisen osion 
toimintaan. Katson harjoituksen kou-
lutuksellisen tavoitteen toteutuneen 
ja mallia tämän harjoituksen etukä-
teissuunnittelusta käytämme myös 
tulevaisuudessa. Parannettavaa 
meillä on vielä harjoituksen yleisjär-
jestelyssä ja palvelusturvallisuudes-

sa. Ilmoittautumisen ja harjoituksen 
päättämisen yhteydessä tapahtuneet 
viivästykset ja epäselvyydet ovat 
korjattavissa tulevaisuudessa huolel-
lisemmalla etukäteissuunnittelulla ja 
tarkalla tehtävien vastuujaolla. Pie-
niä haavereita kaluston käsittelyssä 
ja maastossa liikuttaessa on vaikea 
täysin välttää  mutta onnettomuuk-
sien lukumäärää voimme me kaikki 
harjoituksiin osallistujat vähentää 
huolellisella kalustoon tutustumi-
sella ja kalustokoulutuksella sekä 
noudattamalla varovaisuutta maas-
tossa liikuttaessa. Erittäin korkea 
palautelomakkeen täyttöprosentti 
myös auttaa meitä harjoituksen ke-
hittämisessä.

Tulevaisuuden haaste koulutuk-
seen ja erityisesti kouluttajakou-
lutukseen tulee koulutus- ja kou-
luttajapalautteen myötä. Jatkossa 
me reserviläiset Päijät-Hämeessä 
paneudumme todenteolla yleisen 
koulutustason nostamiseen vieläkin 
korkeammalle ja siinä on kaksisuun-
tainen viestintä koulutettavan ja kou-
luttajan välillä erityisen tärkeä. 

Vuonna 2008 Yhteistoimintahar-
joitus on myös osa MPK ry:n ja 
Hämeen Rykmentin yhteistyössä 
toteuttamaa harjoituskokonaisuutta. 
Tulevaisuuden haaste maakunta-
joukkojen kouluttamisessa nivoutuu 
Yhteistoimintaharjoituksen tulevien 
vuosien kuvaan tiiviisti.

Kiitos kaikille harjoituksen suunnit-
teluun ja toteutukseen osallistuneille 
Hämeen Rykmentin edustajille, va-
rusmiehille sekä reserviläisille

Ari Sausta
Harjoituksen johtaja

YHTEISTOIMINTAHARJOITUS 2007
27.4.-29.4.2007 HÄLVÄLÄSSÄ
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Kilpailut pidettiin Hälvälän ampu-
maradalla Hollolassa 12.05.2007.  
Mahdollisuus harjoitteluun oli jo per-
jantaina, 11.05,  Hälvälässä, noin 30 
ampujaa käytti tilaisuutta hyväkseen 
perjantaina. Asetarkastukset pidet-
tiin lauantai aamuna ennen kilpailun 
alkamista. Suomen lipun noston jäl-
keen  Hämeen rykmentin komentaja 
Eversti Jari Anttalainen avasi kilpai-
lun ja toivotti kilpailijat tervetulleiksi.

Osallistuminen
Kilpailuun osallistuminen edellytti 
kilpailijoilta jäsenyyttä johonkin re-
serviläisyhdistykseen.

Ilmoittautuminen tapahtui reser-
viläispiirien kautta, jotka puolestaan 
antoivat ilmoituksen Päijät-Hämeen 
Reserviläispiirin sihteerille, Juha 
Nuoritalolle.  Nuoritalo ilmoitti kilpai-
lijat kootusti kilpailun järjestäjille. Jo-
kaisella kilpailijalla oli joko Resul:in 
tai ampujainliiton ampumavakuutus.

Isiemme aseet
Kilpailijoilla tuli olla jokin sodissam-
me käytetty perustähtäimin varus-
tettu, ennen vuotta 1945 valmiste-
tun mallinen pistooli, revolveri tai 
lippaallinen kertatulikivääri. Muutkin 
kuin suomalaiset tai venäläiset aseet 
hyväksyttiin  kilpailuun.  Tarkkaa työ-
tä pystyi tekemään vaikka läntisen 
naapurimme 6,5 x 55 Mauserilla tai 
engelsmannien Lee Enfi eldillä.  Häl-
välän ratakohtaisista määräyksistä 
johtuen 300 metrin radalla käytet-
tävät kaliiberit oli kuitenkin rajoitettu 
korkeintaan 7,62 millimetriin.  Kivää-
rillä ammuttaessa sai kantohihnaa 
käyttää tukena kaikissa ampuma-
asennoissa.  Muunlaista tukea tai 
apuremmejä ei saanut käyttää.

Pistooleilla pienin sallittu kilpai-
lukaliiberi oli 7 mm.  Kaliberivalikoi-
maan mahtuu siis erilaisia aseita 7 
mm Nambusta Coltin .45 kaliberi-
seen tai Webleyn .455:een.  Pistoo-
liammunta tapahtui yhdellä kädellä, 
joka oli oltava ojennettuna niin, ettei 
käsivarsi koskettanut mitään vartalon 
osaa.

Kilpailulajit
Kilpailussa ammuttiin kiväärillä 150m 
makuu / pysty / polvi, 30 laukausta 
sekä 30 laukausta makuulta 300m 
etäisyydeltä.  Pistoolilla ammuttiin 
25m koulu- sekä kuvio-osuus, 30 
laukausta kummassakin.  Perin-
nepistoolin 50 metrin osuutta ei 
ratakohtaisista olosuhteista johtuen 
kyetty Hälvälässä kuitenkaan toteut-
tamaan.  Lisäksi ammuttiin kaikissa 
lajeissa joukkuekilpailu viisi- miehisin 
joukkuein, joista neljän parhaan tu-
lokset huomioitiin.

Hieno ilma loi mahtavat puitteet 
tapahtumalle. Aurinko paistoi koko 
päivän joka antoi kaikille kilpailijoille 
samanlaiset olosuhteet. Kilpailu al-
koi ajallaan ja lähti heti kulkemaan 
todella hyvin. Kilpailun aikana ei 
tullut yhtään protestia joka kertoo 
järjestelyistä sekä toimihenkilöiden 
ammattitaidosta. Myös kilpailijoita 
täytyy kiittää siitä hienosta ilmapii-
ristä joka oli paikan päällä. Ainoa 
miinus oli pistooli puolella jossa tuli 
paljon häiriöitä, josta seurasi paljon 
uusintoja jonka takia kilpailu venyi 
iltaan saakka. Mutta pistooliradan 
toimitsijoiden ammattitaidolla siitä 
selvittiin. Suuri kiitos täytyy antaa 
myös tulospalvelun toimitsijoille 
jotka tekivät ison työn kilpailun läpi-
viemiseen. Palkintojen jaon hoitivat 
piirin puheenjohtaja Juhani Vilo sekä 
ReSUL:in puheenjohtaja Seppo 
Sundberg.

Kilpailussa tuli rutkasti menestystä 
Päijät-Hämeeseen. Pistoolin koulu-
ammunnan voitti alik. Jussi Munnila 
tuloksella 272 sekä kouluammunnan 
joukkuekilpailussa tuli Päijät-Hämeen 
joukkueelle kultaa tuloksella 993pist. 
Kiväärissä voitto tuli Timo Etu-Sih-
volan ammuttua 150m kisassa 50H 
tuloksella 263pist. 300m yleisessä 
joukkuekilvassa Päijät-Häme voitti 
pronssia tuloksella 899 pist.

Päijät-Hämeen reserviläispiiri jär-
jesti nämä hienot kilpailut yhdessä 
piirin yhdistyksien kanssa. Kilpailuor-
ganisaatio oli suuri mutta ilman sitä 
kilpailua olisi ollut mahdotonta viedä 
läpi. Tänä vuonna kilpailut olivat 

ResUL:n perinneaseiden SM- mestaruuskilpailu 
Hälvälässä 2007

Seppo Sundberg ResUL:in puheenjohtaja 
sonnustautunut asianmukaisesti.

Kilpailun vaatimuksen mukainen sotilaskivääri.
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suurimmat mitä koskaan oli ennen 
järjestetty. Kilpailuun osallistui noin 
160 ampujaa ympäri Suomea.

Kilpailunjohtajana haluan esittää 
suurimmat kiitokset Lahden Reservi-
läisille, Heinolan Reserviläisille, Ori-
mattilan Reserviläisille sekä Lahden 

Upseerikerholle. Suuri kiitos myös 
Lahden Paikallisosaston naisille ruo-
ka- ja kahvitarjoilusta paikan päällä.

Haluan tuoda esille henkilöitä, 
joilla oli suuri merkitys kisan läpi vie-
miseen. Kari Komi, tekninen asian-
tuntija Ronny Renwall, tulospalvelun 

Lahdessa on jo useana vuonna jär-
jestetty Suomen Reserviupseeriliiton 
kilpa- ja edustuslajeihin kuuluvan ns. 
CIOR-sotilasmoniottelun, joka on Na-
ton reserviupseerien versio sotilas-5-
ottelusta, harjoitus ja karsinta. Lajeina 
ovat esterata, esteuinti, ammunta ja 
maastojuoksu. Lisää laji-infoa löytyy 
RUL:n nettisivuilta, mutta ennen tä-
män vuoden tapahtumiin pureutumis-
ta käyn läpi eri lajit lyhyesti. 

CIOR-sotilasmoniottelu on pe-
riaatteiltaan sama laji kuin sotilas-
viisiottelu ja se on kehitetty Naton 
reserviupseerijärjestön CIOR:n 
mestaruuskilpailuita varten. Merkittä-
vin ero sotilas-5-otteluun on se, että 
CIOR-sotilasmoniottelussa kilpaillaan 
kolmen hengen joukkuein. Maasto-
juoksu on myös varsinaisessa CIOR:n 
mestaruuskilpailussa korvattu sotilas-
suunnistuksella. 

Ammunta
Sotilasmoniottelun ammunnat suo-
ritetaan isäntämaan palvelusaseilla. 
Ammunnat jakaantuvat rynnäkköki-
vääri- ja pistooliammuntoihin, joilla 
kummallakin on tarkkuus- ja pika-am-
munnat. Pika-ammunta tapahtuu eril-
liseen CIOR-kuviotauluun. Erikoisuus 
on myös rynnäkkökivääriammunnan 
etäisyys, mikä on 200 m.

Varsinaisessa kilpailussa kiväärillä 
ammutaan tarkkuusammunnassa 9 
laukausta viidessä minuutissa sekä 
pika-ammunnassa 9 laukausta yhdes-
sä minuutissa. Molemmat kiväärisarjat 
ammutaan makuulta etäisyyden olles-
sa 200 m.

Esterata
Esterata on 20 erilaisesta esteestä 
koostuva 500 metriä pitkä virallinen 
sotilas-5-ottelun rata. Esteet ovat 
haastavia ja vaikka radan pituus on 
vain 500 metriä, ovat kilpailijat radan 
läpikäytyään hyvinkin uupuneita.  
Omakohtaisesti olen tutustunut este-
rataan sen verran, että tiedän liian ko-
van alkuvauhdin kostautuvan jo ennen 
puoltaväliä. 

Esteuinti
Esteuinnissa uidaan maastopuku 
päällä 50 metrin rata ylittäen ja alitta-
en erilaisia esteitä. Lahdessa on uinti 
viimevuosina toteutettu uimahallissa 
25 metrin radalla, jolloin se poikkeaa 
hieman virallisesta kilpailuradasta es-
teiden keskinäisten etäisyyksien osal-
ta. Varsinainen haaste tässä osiossa 
on märän maastopuvun aiheuttama 
lisävastus erityisesti 3 metrin esteen 
ali sukellettaessa. 

Sotilassuunnistus
Maastojuoksua ei erikseen tarvitse 
juurikaan esitellä, joten käydään tässä 
lyhyesti läpi virallisen kilpailun osana 
oleva sotilassuunnistus, mikä koostuu 
8 – 15 erilaisesta tehtävärastista. Ra-
dalla on ihanneaika, joten pituus voi 
vaihdella hyvinkin paljon. Suunnistus 

CIOR Sotilasmoniottelu tosimiesten laji

vetäjä Toivo Juntunen, 300m radan 
iskuryhmä Heinolasta sekä 150m 
radan päätuomarit Marko Nurminen 
ja Tapani Purolinna sekä viimeisenä 
mutta ei vähäisempänä Juha Nuo-
ritalo. Sanat eivät riitä kertomaan 
kuinka kiitollinen olen teille.

Hämeen Rykmentin tuki tähän kil-
pailuun ei jätä ketään kylmäksi koska 
ilman heitä ei kisoja olisi käyty ja 
saatu niitä kehuja, joita olen saanut 
vastaanottaa ympäri Suomea. Vielä 
kerran kiitoksia Hämeen Rykmentti 
ja Eversti Jari Anttalainen.

Kilpailunjohtaja
Marko Patrakka

Kilpailun tulokset lehden takaosassa.

Osanottajien joukko tauluvaraston 
kentällä lipunnostotilaisuudessa.
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voi tapahtua myös ilman kompassia 
tai vaikka peitepiirroksen avulla ilman 
karttaa.

Harjoitus ja karsinta
Lauantaina 5.5. oli suomalaisilla 
mahdollisuus tutustua esterataan ja 
ammuntoihin. Muutama innokas lajin 
harrastaja tulikin paikalle. Harjoitus 
saatiin läpivietyä hyvän sään aikana 
toisin, kuin itse karsinta.

Karsintaan ovat useana vuonna 
osallistuneet Viron reserviupseerilii-

ton EROK:n edustajat. Näin tälläkin 
kertaa, mutta nyt mukaan tulivat 
myös Puolan reserviläiset. Puolalaiset 
saapuivat runsaslukuisena jo keski-
viikko iltana ja heille sekä torstaina 
saapuneille virolaisille oli järjestetty 
mahdollisuus eri lajien harjoitteluun 
torstaina ja perjantaina. Ulkomaisten 
vieraiden mukana oli RUL:n järjestö-
sihteeri Tommi Verho työnsä puolesta, 
mutta erityinen kiitos sekä arkipäivien 
harjoittelun, että itse karsinnan aikana 
ammuntojen järjestämisestä kuuluu 

Marko Patrakalle. Mukana oli kym-
menisen muutakin ahkeraa aktiivia ja 
tietysti Hämeen Rykmentin edustus, 
jotka osaltaan mahdollistivat karsin-
takilpailun ja harjoitteluiden onnistu-
misen ja ovat ansainneet kiitokset. Laji 
harjoittelun lisäksi vieraille järjestettiin 
mahdollisuus tutustua Lahteen ja sa-
malla esiteltiin Urheilukeskus ja Sibe-
liustalo ympäristöineen.

Erityisesti pistooliammuntojen har-
joittelu osoitti puolalaisten harjoitelleen 
lajia ahkerasti ennenkin ja asetti suo-
malaisille paineita karsinnan osalle. 
Harjoitteluihin osallistui myös suoma-
laisista osa ja vahvistusta saatiin itse 
karsintapäivälle, vaikka suomalaisia 
lajin konkareita ei mukana odotetusti 
tällä kertaa ollutkaan.

Hämeen Rykmentistä eversti-
luutnantti Juha Niemi tuli mukaan 
karsintakilpailun avaustilaisuuteen, 
mikä pidettiin upseerikerhon edustalla 
ja aloitettiin juhlavasti lipun nostolla. 
Juha Niemi toivotti osallistujat tervetul-
leiksi Lahteen ja Hämeen Rykmenttiin. 
Tämän jälkeen RUL:n toiminnanjoh-
taja Janne Kosonen avasi kilpailun. 
Avaussanoissaan hän pahoitteli huo-
noa puolan ja vironkielen taitoaan ja 
totesi näin ollen olevansa pakotettu 
käyttämään englantia.

Karsintakilpailu pidettiin suoma-
laista sotilasta suosivassa sateisessa 
säässä. Varsinkin esteradalla kilpailta-
essa lauantai aamupäivänä vettä tuli 
sen verran runsaasti, että olosuhteet 
olivat kaikille tasapuoliset. Suoma-
laiset menestyivät hyvin esteradalla 
ja esteuinnissa ja ottivat hyvät lähtö-
kohdat iltapäivään ja ammuntoihin. 
Harjoitteluiden aikana hyvin ampuneet 
puolalaiset olivat karsinnassa koh-
teliaita isäntiä kohtaan ja ampuivat 
hivenen kehnommin, kuin odotettavis-
sa oli. Tämän jälkeen suomalailla oli 
helppo tehtävä varmistaa karsinnan 
voitto. Kunnian lisäksi muuta merkitys-
tä ei tällä joukkuekilpailun voitolla ollut, 
koska karsinnassa oli tarkoituksena 
valita maittain kolme miehiset joukku-
eet Latvian mestaruuskilpailuihin.

Kilpailun jälkeen lauantai-iltana oli 
vuorossa päivällinen, missä puolalai-
set näyttivät meille jäyhille suomalai-
sille laulutaitonsa ja saivat ravintolan 
muiltakin asiakkailta raikuvat suosion-
osoitukset.

Kimmo Salojoki
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Esteuintiosuus on näyttävän ja haasteellisen näköinen laji.
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SORTAVALA, VALAMO, ILOMANTSI JA EU:N ITÄISIN PISTE.
LAHDEN RESERVIUPSEERIKERHON PERINNERETKI

18.-20.5.2007
Auringonnoususta oli olemassa vasta 
aavistus, kun henkisesti ja aineellisesti 
hyvin varustautunut soturijoukkomme 
SPOL-osastolla vahvennettuna ko-
koontui Lahden torin turistipysäkille. 
Alun perin lähtijöitä ilmoittautui mukaan 
16 henkeä, mutta valitettavasti Jönssin 
oli jättäydyttävä siemennyshommiin 
kotomaan kamaralle.

Kolme minuuttia yli kolme kaartoi 
meitä väärällä turistipysäkillä odot-
tanut Mobuksen Mersukin paikalle, 
kuskinaan Inkisen Mauri, ja lastaus 
saattoi alkaa. Kotomaan puoli matkas-
ta Niiralaan saakka sujui enemmän tai 
vähemmän unten maailmoissa. Nii-
ralasta mukaan hyppäsi Mäntymäen 
Paavo, joka ajeli paikalle Kuhmosta 
saakka ja voimme todeta joukkomme 
täysilukuiseksi – ei kun rajamuodol-
lisuuksiin, jotka tällä kertaa sujuivat 
suhteellisen lupsakkaasti, eli alle puo-
lentoista tunnin.

Seuraava etappimme oli rahan-
vaihdon jälkeen Ruskealan Market, 
jossa pyöreä emäntä toivotteli tsuhnat 
tervetulleiksi – kauppa kävi ilmeisen 
hyvin – myös sunnuntaina. Alun perin 
oli sovittu, että tutustumme Ruskealan 
Marmoriin ja sinnehän matkamme 
vei. Jälkeen päin on selvinnyt, että 
meidät sotkettiin toiseen porukkaan, 
joiden olisi myös pitänyt tulla samoihin 
aikoihin paikalle – no, meitähän eivät 
pikkuasiat häirinneet, vartijamamma 
viittasi meidät ensin marmorilouhok-
sen rinnettä ylös ja Mersuhan nousi ja 
vielä laskussa jarrutkin pitivät – sitten 
juoksee mamma perään ja toteaa 
kuin Emma olisi nakuttanut (tietysti 
venäjäksi), että meidän olisi pitänyt 
kääntyä jyrkemmin. No, Mersu kiipe-
si jälleen ja pääsimme museoidun 
kaivoksen sisäänkäynnille, josta au-
kenivat mahtavat näkymät – täältä oli 
louhittu Talvipalatsin marmori, täältä 
myös suurin osa talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneiden sankarivainajien muis-
tolaattoja. Aika riensi ja omatoimisen 
tutustumisen jälkeen suuntasimme 
Sortavalaan, jonka laitamilla nousi 
kyytiin monitoimioppaamme Meeri. 
Hotelli Skandinaviaan majoittuminen, 

Sortavala-hotellissa ateriointi olivat jo 
matkan järjestettyjä osia, mutta päi-
vän varsinaisen helmen meille järjesti 
oppaidemme suosiollisella suunnis-
tuksella Nurmelan Pertti, joka keksi 
viedä meidät Kasinhännän entiseen 
vesilentotukikohtaan, Sortavalan etelä-
puolelle. Paikka ei todellakaan ole mi-
kään perinneturistikohde, sen vahvisti 
myös mukaamme liittynyt ”Amerikan 
kommunisti” William Wikman s. 1925 
(Meerin isä), joka toimi oppaana Sor-
tavalassa jo neuvostoaikana – kasin-
häntä kuului ”kiellettyyn alueeseen”. 
Löysimme it-asemat, upseerikerhon, 
konehallin, aliupseerien asuntolan ja 
nousuluiskat kutakuinkin siinä kunnos-
sa, kuin ne olivat –44 jääneet, luonnol-
lisestikin ajan hampaan nakertamina. 

Illan edetessä siirryimme majoituk-
seen, lähettäen kuitenkin upseeripar-
tion suorittamaan paikallistiedustelua. 
Partion palatessa oli väsymys käynyt 
käpälään ja muu joukko veteli Nuk-
kumatin tossunnauhoja tai siihen 
viittaavia.

Aamu Sortavalassa alkoi tukevalla 
aamiaisella ja sittenpä lähdettiinkin 

laivasatamaan siirtymään laivasta toi-
seen Valamon oppaamme Svetlanan 
perässä kulkien. Kun kolmannen ker-
ran pääsimme paikoillemme, lähti kan-
tosiipialus vihdoin matkaan. Tasaisesti 
kulki neuvostoaikojen luomus, sininen 
dieselin savu vain jäi aurinkoisen Laa-
tokan pinnalle hetkeksi leijumaan. Mai-
hinnousun suoritimme Nikolain skiitan 
(kappeli) tuntumaan (neuvostovallan 
aikaan alakirkko toimi pesulana), jonne 
myös oli ankkuroitunut suuri pietarilai-
nen risteilyalus täynnä pyhiinvaeltajia. 
Tutustuimme yllättäviin korkeuseroihin, 
Getsemanen skiittaan, Öljymäkeen, 
kalankasvatuslaitokseen, todella 
kunnonkohotusta, josta totesimme, 
että se on varmasti hyväksyttävissä 
kuntomarssisuoritukseksi. Takaisin 
laivalle ja saaren toiseen päähän 
pääkirkkoon, jonka alakirkko oli res-
tauroinnissa. Yläkirkko ikoneineen ja 
osittain palautettuine maalauksineen 
antoi haalean kuvan siitä, mitä kirkko 
on loistonsa päivinä ollut. Ennen lähtöä 
kävimme vielä munkkien ruokasalissa 
syömässä maittavan aterian, jota yritti 
pilata suomalainen miesseurue kajaut-

Ilomantsin taistelutilanteisiin pystyi syventymään myös opastaulun karttapiirroksista.
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tamalla aterian aluksi virren – hetkeä 
myöhemmin selvisi, että koko joukko 
oli vodkalla kyllästetty ja heistä se oli 
hyvä pila.

Paluumatka Sortavalaan sujui yhtä 
joutuisasti, lausuimme Svetalle kii-
tokset kera muistokirjan ja siirryimme 
Meerin hoiviin, joka kuljetutti meidät 
Sortavala-hotellin ravintolaan. Söim-
me ja jälkiruoaksi saimme kymmenen 
naisen ja kahden miehen vain meille 
esittämiä venäläisiä ja karjalaisia kan-
sanlauluja – oppaamme Meeri yhtenä 
kuoron jäsenistä. Sirmakka soi, jalka 
nousi kepeästi ja pojat saivat opetus-
ta kansantansseista. Ohjelma kesti 
melkein puolitoista tuntia ja pakko oli 
ristiä kuoro Sortavalan Satakieliksi, 
niin hyvin ja hienosti soivat tutut ja 
tuntemattomammatkin sävelet. Laus-
uimme haikeat hyvästit ja siirryimme 
hotellimme valmistautumaan seuraa-
van aamun matkailuun.

Kolmas matkapäivämme koitti, 
bussiin vain ja menoksi kohti Niiralaa, 
välillä sentään tyhjennettiin Ruskea-
lan Marketti lopuista tavaroista (ei 
nyt ihan). Rajalta selvisimme melkein 
tunnissa ja ei kun eteenpäin kohti 
Ilomantsia, jossa paikallinen yhteistyö-
kumppanimme perinneretkeilyn osalta, 
ylil res. Kaarlo Nygren meitä odotteli. 
Harvoin tapaa näin asialleen omistau-
tunutta henkilöä, jonka toiminnasta ja 
sanoista kuultaa koko ajan luonnon ja 
kotiseudun rakkaus.

Saavuimme Ilomantsiin sopivasti 
seuraamaan Kaatuneitten muistopäi-
vän juhlallisuuksia, jotka poikkesivat 
meillä totutuista ortodoksisen harta-
ustilaisuuden osalta – vaikuttavaa ja 
herkistävää.

Ilomantsin kaupunkikierroksen jäl-
keen jatkoimme matkaa kohti Möhkön 
ruukkia, joimme kahvit Mantassa ja 
tutustuimme pikaisesti Ruukkimuse-
oon sekä sulkuihin ja vanhaan vesirat-
taaseen (halkaisija n. 5 metriä). Nimet 
Tervaruukki, Taivallampi, Oinassalmi, 
Petkelniemi, Öykkösenvaara, Ilajanjo-
ki, Palovaara, jossa on mm. Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonan muistokilpi, 
Kumpulaisen Aarne on hyvin tunnet-
tu henkilö Ilomantsissa, Hattuvaara, 
myös HRR taistelupaikkoja, jossa Tais-
telijan talo, nähtävyys sinänsä, vaikka 
ilman konjakkeja, jotka isäntämme 
meille tarjosi.

Matka jatkui Hattuvaaran rajavar-
tioaseman kautta Virmajärvelle, jossa 
sijaitsee EU:n itäisin piste. Rajapaalu 
sijaitsee 70 km idempänä kuin Pie-
tari. Olimme rajavyöhykkeellä, jossa 
liikkuminen ilman lupaa on kielletty. 
Nautimme maittavat kahvit ja söimme 
loput makkaroistamme Ilomantsin 
sotahistoriallisen työryhmän majalla 
Virmajärven rannalla. Edellä luetellut 
paikannimet eivät ole aikajärjestyk-
sessä, joka sallittakoon kirjoittajalle. 
Ilomantsi on jokaisen itse koettava, 
missään muualla Suomessa ei ole 

taisteltu niin ankarasti kuin siellä, miltei 
jokaisella neliömetrillä on verta vuota-
nut ja tuhatpäiset ovat ne hyökkääjän 
sotajoukot, jotka jouduttiin joukkohau-
taamaan tälle alueelle. Koko Ilomant-
sin kierroksemme kesti yli 10 tuntia, 
eikä aika tullut hetkeksikään pitkäksi, 
kiitos asiantuntevan isäntämme, jolla 
on sana hallussaan.

Pari huvittavaa tapausta matkan 
varrelta:

1. Sortavalassa kuultua: Paikalli-
nen välittäjä istuu suomalaisen 
upseerin pöytään, alkaa haastella 
ja lupaa ”järjestävänsä” ihan mitä 
vain tsuhna haluaa. Tähän upseeri 
havahtuu, silmä kirkastuu, otsa 
siliää ja suusta tulee innostunut 
lausahdus:

”Joo, hommaa mulle yks T 54, 
kiitti” – vanja katosi, eikä järjestänyt.
2. Ilomantsissa, itärajan pinnas-
sa tapahtui: Matkanjohtajan lausah-
dus ”Kyl mää pojat olen monenlais-
ten paskojen kanssa ollut reissussa, 
mut tää on kyllä ensimmäinen kerta, 
kun ihan karhunpaskan.” (Isäntäm-
me otti talteen tieltä
löytyneen kasan Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitosta varten.)

Ystävien pyynnöstä ja kavereitten 
vaatimuksesta

 matkanjohtajaksi nimetty
Atte Sarilo
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Lomaillessani viime kesänä Kustavis-
sa, tuli minulle sattumoisin mahdolli-
suus tutustua harvinaislaatuiseen his-
torialliseen kohteeseen - Katanpään 
linnakkeeseen ja sen tykkipattereihin. 
Linnake sijaitsee Kustavin kunnan Ly-
pertön kylässä.

Paikan historiasta:
Venäjä alkoi 1900-luvun alussa kan-
taa huolta pääkaupunkinsa Pietarin 
koskemattomuudesta. Suomenlahden 
turvallisuutta valvomaan rakennettiin 
Pietari Suuren merilinnoitusketju, joka 
laajimmillaan ulottui Hiidenmaalle, 
Saarenmaalle, Saaristomerelle ja Ah-
venanmaan luoteisnurkkiin asti. Vuosi-
na 1915-17 rakennetusta Katanpäästä 
tuli tämän Itämeren suurimman linnoi-
tusketjun pohjoisin tukikohta. Sieltä 
käsin pystyttiin valvomaan kaikkia 
kolmea Saaristomeren läpi kulkevaa 
rannikkoväylää ja niin ollen estämään 
vihollisen pääsy Turun saaristoon.
  Venäläiset eivät kauaa hallinnoineet 
Katanpäätä, vaan poistuivat linnak-
keelta alkuvuodesta 1918. Suomen 
sisällissodan aikana punaiset miehit-
tivät linnaketta pari kuukautta. Vuonna 
1925 siitä tuli muutaman upseerin ja 
varusmiehen asuttama vartiolinnake.

Itämeren suurimman linnoituksen pohjoisin tukikohta
KATANPÄÄ

60˚36,87´N, 21˚11,02´E

Syrjässä suurilta kahakoilta
Syrjäinen sijainti oli yksi syy Katan-
pään alkuperäisen asun säilymiselle 
Itsenäisyyden ajan ensimmäisinä 
vuosikymmeninä Katanpäässä ei ollut 
miehitystä. Sen sijaan vuonna 1931 
linnakkeelle perustettiin vankila, joka 
toimi saarella 31.5.1940 asti. Tuol-
loin viimeiset vangit siirrettiin Turun 
Keskusvankilaan. Talvi- ja jatkosodan 
aikana Katanpää oli miehitettynä ja 
linnakkeella suoritettiin varustelutöitä. 
Linnake ei osallistunut taistelutoimin-
taan ja sitä pommitettiin vain kerran 
jatkosodan aikana.

Vankien, varusmiesten ja veneilijöi-
den saari
Amurin ja Mantsurian alueelta tuodut 
vangit junttasivat saarelle kaksi kilo-
metriä huolellisesti tehtyä mukulaki-
vitietä ja rakensivat ”kapearaiteisen” 
rautatien ammusten siirtoa varten tyk-
kipattereille. Jokaisen vangin piti tehdä 
80 mukulakiveä päivässä. 1930-luvul-
la suomalaiset vangit kunnostivat ka-
sarmin rakennuksia. erikoisin vankityö 
oli kalastus, joka tuotti kalaa ruuaksi ja 
myytäväksi.

Rauhanajan alokaskoulutus alkoi 
linnakkeella vuonna 1953. Toukokuus-
sa 1955 tuli tuhosi merikasarmin, mikä 
vähensi ratkaisevasti majoitustiloja ja 
Katanpään koulutuskäyttöä. Vartiolin-
nakkeeksi se tuli maaliskuussa v.1955.
Rannikkotykistö on tehnyt siellä mit-
tavia vanhojen rakennusten kunnos-
tustöitä tämän jälkeen ja nyt saari 
on kaikille vesillä liikkujille avoin vie-
railukohde. Nykyisin aluetta hallinnoi 
Metsähallitus.

Lisätietoa löytyy www.kustavi.fi  ja 
www.luontoon.fi  sivuilta.

Heikki Pajuvesa      

Tykkien ampumasuoja.

Vanha kasarmirakennus.
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Jalkaväen Säätiö perustettiin 50 vuot-
ta sitten tukemaan puolustusvoimien 
pääaselajin, jalkaväen, kehitystä ja 
sen kunniakkaiden perinteiden vaa-
limista. Varsinainen perustamispäivä 
oli 30.11.1957.

Säätiö järjestää juhlavuotensa 
pääjuhlan Mikkelissä Mikael-sa-
lissa 8.9.2007 klo 13.00 alkaen. 
Pääjuhlan paikan valintaan vaikutti 
Mikkelin keskeinen asema jalkaväen 
koulutuspaikkana, kunniakkaiden 
Savon jääkärien kotivaruskuntana, 
jo Kustaa II Adolfi n ajoista alkaen. 
Mikkeli toimi myös viime sotiemme 
päämajakaupunkina. Mikkelin asema 
puolustusvoimien keskeisenä joh-
tamispaikkana jatkuu myös tulevai-
suudessa, kun Maavoimien esikunta 
aloittaa siellä vuoden 2008 alusta. 
Mikkelissä sijaitsee myös säätiön 
ylläpitämä Jalkaväkimuseo jalkaväen 
perinteiden merkittävänä vaalijana ja 
esittelypaikkana.

Jalkaväen Säätiön 50-vuotisjuhla 
on avoin maanpuolustustapahtuma 
Etelä-Savon maakunnassa, johon 
kutsutaan lisäksi jalkaväen tukijoita 
ja yhteistyökumppaneita myös pää-
kaupunkiseudulta sekä jalkaväkikou-
lutusta antavilta paikkakunnilta eri 
puolilta Suomea. Juhlapuhujaksi on 
lupautunut tuleva maavoimien ko-
mentaja kenraalimajuri Ilkka Aspara. 
Pääjuhlan jälkeen on varattu mahdol-
lisuus tutustua Mikkelissä toimivaan 
Jalkaväkimuseoon ja sen kokoelmiin 
kenttäruokailun yhteydessä. Museon 
alueella Karjalan Prikaati esittelee 
myös uusinta jalkaväen varustusta ja 
koulutusta.

Jalkaväen Säätiön toiminta-ajatuk-
sena on jakaa palkintoja ja apurahoja 
lahjakkaille, ansioituneille ja eteen-
päin pyrkiville jalkaväkeen kuuluville 
henkilöille sekä tukea ja edistää 
jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-
, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimin-
taa sekä ylläpitää Jalkaväkimuseota 
Mikkelissä.

Säätiön ylimpänä hallintoelimenä 
toimii noin 30 henkilön valtuuskunta. 
Sitä johtaa kenraaliluutnantti Vesa 

Kämäri. Säätiön käytännön johtoeli-
menä toimii säätiön hallitus puheen-
johtajanaan eversti Kari Kokkonen. 
Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Säätiön palkitsemismuodoista 
perinteisin on ollut Reservinupseeri-
koulun kunkin kurssin opinnoissaan 
parhaiten menestyneen jalkaväkeen 
kuuluvan oppilaan palkitseminen sää-
tiön plaketilla. Samoin kussakin jalka-
väen koulutusta antavassa joukko-
osastossa palkitaan saapumiseränsä 
paras upseerikokelas, ryhmänjohtaja 
sekä miehistöön kuuluva sotilas.

Säätiö palkitsee myös henkilöitä 
ja yhteisöjä, jotka ovat ansioituneet 
toiminnassaan jalkaväessä tai Jal-
kaväen Säätiön piirissä tai muuten 
edistäneet säätiön toimintaa tai 
jalkaväen tunnetuksi tekemistä. Pe-
rinteisesti tuki on ohjautunut lähinnä 
sotilasopetuslaitosten kautta menes-
tyneille opiskelijoille ja opettajille sekä 
jalkaväen joukko-osastojen kautta 
ansioituneille kouluttajille sekä myös 
varsinaisten joukko-osastojen ulko-
puolisille jalkaväen tukijoille. Merkittä-
vää taloudellista tukea myönnettäviin 
apurahoihin säätiö on saanut naistoi-
mikunnaltaan heidän järjestämiensä 
kahvikonserttien tuotosta.

Säätiön ulospäin yhteiskuntaan 
näkyvin toimintamuoto on ollut Jal-
kaväen vuosikirjan julkaiseminen. 
Nyt juhlavuonna ilmestynyt kirja on 
järjestykseltään jo 26. Ensimmäinen 
vuosikirja ilmestyi vuonna 1961. Se 
on ilmestynyt yleensä 2 - 3 vuoden 
välein. Kirja on tarjonnut erinomaisen 
tavan saattaa julkisuuteen jalkaväen 
ajankohtaisia koulutus- ja kehittämis-
ajatuksia. Kirjojen painosmäärä on 
viime vuosina vaihdellut 2000 - 3000 
välillä. Vuosikirjan valmistaminen on 
rahoitettu kirjamyynnin lisäksi ilmoi-
tustuloilla.

Jalkaväen Säätiön ylläpitämä Jal-
kaväkimuseo täyttää tänä vuonna 25 
vuotta. Museo muodostaa keskeisen 
osan jalkaväen perinteiden vaalimi-
sesta. Museo täydentää sopivasti 
myös Mikkelissä toimivan Päämaja-
museon näyttelyitä esitellen laajasti 

sotiemme eri rintamilla tapahtuneita 
taisteluja ja käytössä olleita aseita ja 
materiaalia. Jalkaväkimuseon näyt-
telyt ovat laajentuneet viime sodista 
myös sotien jälkeiseen aikaan, mikä 
näyttelyosuus avattiin kesällä 2006. 
Museoon tutustuu vuosittain 8000 
- 9000 kävijää. Museon johtajana on 
toiminut everstiluutnantti Reijo Mäke-
läinen. Syyskuussa uutena museon-
johtajana aloittaa fi losofi an maisteri 
Janne Pajunen ja apulaisjohtajana 
majuri Pekka Vauhkonen molemmat 
Mikkelistä.

Jalkaväen Säätiön talous on ollut 
vakaalla pohjalla. Pääoma on ollut 
sijoitettuna viime vuosina pääosin 
hyvää osinkotuottoa tarjoaviin osak-
keisiin. Jalkaväkimuseon kannalta 
sen saama kiinteistönhoitotuki 
Maanpuolustuskorkeakoululta, sekä 
valtion tuki Opetusministeriöltä ja 
alueellinen tuki Mikkelin kaupungilta 
ovat toiminnan jatkumisen kannalta 
olleet ratkaisevan tärkeitä. Eri säätiöt 
ja yhteisöt ovat myös merkittävästi 
tukeneet vuosittain sekä säätiötä että 
museota. 

Jalkaväen Säätiö haluaa juhlavuo-
tenaan kiittää kaikkia merkittäviä tu-
kijoitaan saamastaan monipuolisesta 
tuesta. Säätiö voi luottavaisin mielin 
jatkaa toimintaansa myös tulevaisuu-
dessa saamansa tuen ja arvostuksen 
varassa.

Lisätietoja tarvittaessa

Säätiön hallituksen pj
Eversti Kari Kokkonen,
p 040 768 2425

Jalkaväkimuseon johtaja
Everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen,
p 044 336 9666

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ – 
50 VUOTTA JALKAVÄEN TUKEMISEKSI
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Talousneuvos Pauli Talvio lahjoitti 
Mannerheim-ristin ritari Toivo Ovas-
kalle, Ritarin Maljan jonka Ovaska 
lahjoitti edelleen 1.11.1988 Orimat-
tilan Reservialiupseereille ja Up-
seereille ikuiseksi kiertopalkinnoksi 
kisailtavaksi vuosittain.

Ritarin maljasta kisailtiin jälleen 

Pelastuspalvelu on johdettua, kurinalaista toimintaa. Sen 
yksinomaisena tarkoituksena on pelastaa ensisijaisesti 
ihmishenkiä toissijaisesti omaisuutta sekä ensihuollon 
tehtävät ja metsäpalot, viranomaisen tukeminen esim 
huolto. Siksi se sopii erityisen hyvin reservissä oleville 
suomalaisen sotilaskoulutuksen saaneille henkilöille. 
Hyvin toimiva etsintä edellyttää reserviläisen olemassa 
olevia perustaitoja: kartanluku, maastossa liikkuminen, 
vastuun kantaminen, johtajuus, johtaminen. Etsintä ei 
ole pelkkää kävelyä ja ulkoilua, vaan vaatii joskus usei-
den päivien yhtämittaista ponnistelua. Koko pyöritettävä 
organisaatio on usein jopa yli 100 henkilöä. Koko maan 
kattavassa toiminnassa on mukana n. 50 järjestöä. Heino-
la , Hartola ja Sysmä 16 järjestöä mukana.

Heinolassa on jo yli 20 vuoden ajan yhdistetty reser-
viläistoimintaa vapaaehtoiseen pelastuspalveluun (VA-
PEPA), jonka viranomaiset (Poliisi) kutsuvat avukseen 
tarvittaessa. Heinolassa on kaksi auktorisoitua etsintä-
kouluttajaa, viisi etsinnän johtopaikan johtajaa (vapapa 
johtajaa). Neljällä näistä on vähintään komppanianpääl-
likön tason SA-sijoitus. Siksi onkin luontevaa, että ensi 
syyskuun la-su 2.-3. päivinä Vesivehmaalla järjestettävä 
MPK:n ’Etsinnän peruskurssin’ vetäjät tulevat Heinolasta.

PELASTUSPALVELU – HARRASTUS, JOLLA ON TARKOITUS

Antti SA Penttilä
antti.penttila@asapen.net

Heinola

Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille ja monenkuntoisille. 
Varsinaisen liikunnallisen ja kuntoa vaativan maastoetsin-
nän lisäksi tarvitaan ihmisiä mm. seuraaviin tehtäviin: toi-
misto-, ohjaus-, opastus-, merkkaus- ja viestintätehtäviin. 
Samoin etsintäryhmien vienti/nouto-, ja huoltokuljetuksiin. 
Tulevien maakuntajoukkojen rauhanajan tehtäviin kuuluu 
mm. etsintä. Se onkin hyvin luonteva tehtävä, koska valmi-
udet ja varusteet ovat jo heillä olemassa.

Huomion arvoista on muistaa, että poliisi vastaa aina 
etsinnästä. Pelastuspalvelu tukee tätä toimintaa ja usein 
sille annetaankin etsinnän operatiivinen vastuu. Lauantai 
on koulutuspäivä ja su alkaa etsintäharjoitus. Etsintäkurs-
sin harjoitukseen osallistuu myös koiria kouluttajineen. 
Kurssin suorittanut saa todistuksen suorituksestaan. Il-
moittaudu netissä omilla tunnuksilla. www.mpkry.fi  Netistä 
löytyy myös tarkempi ohjeistus.

Tule ja tuo kaverisikin. Kesää toivottaen,

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

Tervetuloa mukaan reippailemaan!
Tapahtumat:
Jalkamarssi 25 km, 11.8.  lähtö 
Hennalasta klo 8.00, mpk nro
09000 713413
Lihaskuntotesti, 29.9. Hennala klo 
9.00, mpk nro 09000713415
Sotilastaitomarssi, 30.6. Hälvälä 
klo 9.00, 2-3 miehisin joukkuein 
käytävä 4-rastinen partiokilpa, 
mpk nro 09000713408. 

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

-

-

-

Kuntoilutapahtumia 
Päijät-Hämeessä

Ritarin malja kisa

Tulokset:
Pajuvesa Heikki 19 pistettä
Tuomala Tuukka 17
Toivonen Reijo 15
Loponen Erkki 14
Tapiomaa Arto 14
Lahtinen Heimo 10
Höyteinen Aarne 9
Tammi Olli  7
Vilo Juhani 6
Tammi Hilkka 4
Koivisto Keijo 3

tänä vuonna kauniissa kesäkuun il-
lassa Ämmäntöyrään majalla. Maljan 
kotiinsa sai tänä vuonna reserviläis-
ten sihteerinä vuosia toiminut Heikki 
Pajuvesa,  ammunnassa saadun hy-
vän tuloksen ja etäisyyksien arvioin-
nin yhteistuloksella. Kranaatin heitto 
ei ollut Heikin vahvimpia puolia, mutta 
tulos kokonaisuudessaan loistava ja 
voittajan iloinen hymy herkässä. Ori-
mattilan maanpuolustajat toivoisivat, 
että ritarin leski Sirkka Ovaska jak-
saisi olla ensi vuonna luovuttamassa 
ritarin-maljaa voittajalle.

Juhani Vilo

Heikki Pajuvesa upean kunniapalkinnon 
kera.
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Valtiolliset:
SLR Nummela Pertti Kalevi
 Lahti
SLAr Juntunen Toivo Aukusti
 Lahti

Reserviläisliito:
PAM Kersantti Heinänen Jan Thomas
 Orimattila

Reserviläisurheiluliitto:
KAM Yliluutnantti Luukko Jukka 
 Padasjoki
KAM Ylikersantti Laajapuro Kalevi 
 Orimattila
HAM Vääpeli Komi Kari  
 Orimattila
PAM Kersantti Henttonen Harri 
 Orimattila

Kunniamerkit 
4.6.2007

Kuvassa jäykistelevät orimattilalaiset mitalinsaajat, vasemmalta lukien: Jan Heinänen, 
Kalevi Laajapuro, Kari Komi ja Harri Henttonen.

RESERVILÄISLIITTO RY
Jäsenmäärä piireittäin per 18.6.2007

yhteensä maksaneet rästi uudet * kehitys-% ** 18.6.2006 31.12.2006 31.12.2005

Etelä-Häme 2 333 2 164 160 9 0,65 2 150 2 285 2 277
Etelä-Karjala 1 271 1 203 63 5 2,73 1 171 1 229 1 223
Etelä-Pohjanmaa 2 878 2 686 164 28 4,11 2 580 2 768 2 692
Helsinki 2 712 2 481 204 27 2,18 2 428 2 587 2 573
Kainuu 1 015 948 60 7 3,72 914 997 948
Keski-Pohjanmaa 945 883 62 0 2,79 859 899 870
Keski-Suomi 1 746 1 609 125 12 5,16 1 530 1 658 1 620
Kymenlaakso 1 844 1 764 74 6 -0,06 1 765 1 827 1 859
Lappi 1 185 1111 69 5 2,21 1087 1150 1148
Pirkanmaa 4 048 3 767 271 10 5,25 3 579 3 901 3 738
Pohjois-Karjala 1 232 1 149 79 4 1,41 1 133 1 200 1 209
Pohjois-Pohjanmaa 1 781 1 639 134 8 3,54 1 583 1 714 1 634
Pohjois-Savo 1 487 1 382 99 6 4,78 1 319 1 395 1 391
Päijät-Häme 1 036 976 54 6 3,28 945 1000 967
Satakunta 1 676 1 572 98 6 0,83 1 559 1 629 1 660
Suur-Savo 1 282 1 191 85 6 0,34 1 187 1 252 1 274
Uusimaa 2 380 2 205 159 16 0,96 2 184 2 311 2 255
Varsinais-Suomi 2 225 2 087 122 16 5,09 1 986 2 113 2 039
Yhteensä 33 076 30 817 2 082 177 2,86 29 959 31 915 31 377

*  Ne uudet jäsenet, jotka eivät ole vielä saaneet vuoden 2007 jäsenmaksulaskua
** Kehitys verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan

Tänä kesänä Opiskelijain Reserviupseeri-
piiri, ORUP, järjestää ensimmäiset RUL:n 
kesäpäivät. Tapahtuma pidetään Padasjo-
en koulutuskeskuksessa elokuun neljänte-
nä viikonloppuna, 24.-26.8. Tapahtuman 
yhteydessä voi suorittaa koko kenttäkel-
poisuustestin tai osia siitä. Tai vain nauttia 
leppoisasta loppukesän yhdessäolosta.

Alustava ohjelma: 

Perjantai 
20.00 Jalkamarssi, Evon metsäoppi-
laitos - Padasjoki - perillä sauna 

Lauantai
Aamulla jalkamarssille osallistunei-
den autojen nouto, pistooliammuntaa 
ym. 

Lauantaina saapuvien ohjelma 
alkaa:
11.30 Lounas 
12.30 Kenttäkelpoisuusammunnat 
15.30 Lihaskuntotesti 
16.30 Päivällinen (kevyt) 
17.30 Suunnistus 
20.00 Illanviettoa: 
- 3-vuotissuunnitelma nuoresta näkö-
kulmasta 
- Virolaisten esitelmä (?) 

RUL KESÄPÄIVÄT PADASJOELLA

- Iltapala 
- Saunomista ja makkaranpaistoa 

Sunnuntai
8.30 Aamupala 
9.00 Toimintaesittelyt ja tehtäväradat 
- SRA-ammuntoihin tutustuminen 
- Sotilastaitorasteja 
11.30 Lounas 

12.30 Pesäpallo 
14.30 Cooper 
15.00 Päivällinen - peseytyminen 
16.00 Lopetus 

Ennakkoon voi jo ilmoittautua 
toimisto@rul.fi  tai 09 4056 2050.
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Päijät-Hämeen Reserviläispiirin 
pistooli- ja kivääripäivä Orimattilassa 
2.6.2007. Kilpailun johtajana toimi 
Heimo Lahtinen.

TULOKSET:

Pienoispistooli 30+30 ls
M
1) Erkki Loponen Orim.res 529, 2) 
Arto Tapiomaa Orim.res 488, 3) Simo 
Kuoppamäki Orim.res 487, 4) Matti 
Hietala Orim.res 472
M50
1) Martti Tähkänen Heinolan res 569, 
2) Eero Tähkänen Heinolan res 499
M60
1) Tapani Purolinna Lahden res 536, 
2) Kari Stenvall Lahden res 526, 3) 
Seppo Koskinen Asikkalan res 520
M70
1) Erkki Lario Orim.res 499, 2) Olavi 
Tammi Orim.res 445

Pika-ammunta 60 ls
M
1) Erkki Loponen Orim. res 502
M50
1) Eero Tähkänen Heinolan res 484
M60
1) Tapani Purolinna Lahden res 545, 
2) Seppo Koskinen Asikkalan res 529
M70
1) Erkki Lario Orim. res 494

Isopistooli 60 ls
M
1) Martti Tähkänen Heinolan res 567
M60
1) Tapani Purolinna Lahden res 532, 
2) Seppo Koskinen Asikkalan res 501

Pienoiskivääri 60 ls makuu
M
1) Harri Henttonen Orim.res 554, 2) 
Simo Kuoppamäki Orim.res 546, 3) 
Matti Hietala Orim.res 521

Päijät-Hämeen res-piirin ampumamestaruus kilpailut 
15.09.2007 klo10 Hälvälä

Kilpailu on myös samalla kiltapiirin mestaruuskilpailu. 
Jos kuulut reserviläisjärjestöön tai johonkin kiltaan niin 
voit osallistua kumpaankin kilpailuun. Tulos ammutaan 
kummassakin sarjassa vain kerran.

Lajit ovat:
- Sotilaskivääri 5+10 laukausta (ei optiikkaa) H ja H50
- Itselataava kertatulikivääri 5+10 laukausta(ei optiikkaa) 
H ja H50
- Pistooli vähintään 9mm 20 laukausta (yhdellä tai kah-
della kädellä) H ja H50
- Yhteistulos kiväärissä(sotilaskivääri+itselataavakivääri)

Kiväärissä taulu on 03 ja pistoolissa 04.
Kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, tulee vain 

paikalle klo 9.30 mennessä. Kilpailu ei maksa mitään. 
Palkinnot 3 parhaalle joka sarjassa. Sarjassa pitää olla 
vähintään 3 ampujaa.

Lisätietoja Marko Patrakka.
050-5570761

Päijät-Hämeen res-piirin 
ampumamestaruus kilpailut 

15.09.2007
Aihe: tulkkaus, tulokset ja protestit

Orimattilan reserviläisryhmä hoiti kilpailussa kivääriam-
munnan johtamisen sekä pistoolilajien ammunnan johtami-
sen, tulkkaamisen ja tuloksien laskemisen kilpailukortteihin.
Pistooliammunnat suoritettiin neljässä eri erässä, tulkka-
uksen suoritti kaksi henkilöä ja heidän kirjurit merkitsivät 
tulokset kilpailukorttiin. Taulut paikattiin järjestäjien toi-
mesta, joten ampujat saivat keskittyä heille omimpaan 
- ampumiseen. Näin tehtynä homma toimi ripeästi ja asial-
lisesti. Kilpailijat ihmettelivät, että eikö heidän tarvitsekaan 
paikata taulujaan.

Ammunnan aikana kirjurit laskivat tuloksen kilpailijan 
korttiin. Viimeisen erän viimeisen suorituksen jälkeen 
ampujien tulokset olivat miltei heti tiedossa, mutta tulosten 
saaminen kilpailukansliassa paperille ja tulostaululle kil-
pailijoiden nähtäväksi kesti odottamattoman kauan, -liian 
kauan. Yhtään protestia ei tullut, ainakaan pistoolipuolella, 
jossa toimin kirjurina. Kaiken kaikkiaan ”homma” meni 
hyvin läpi.    

Orimattilan Reserviläiset ry.
Heikki Pajuvesa   

Orimattilan ryhmä
perinneasekilpailussa

M50
1) Jarmo Järvelä Kärkölän resups. 
583, 2) Reijo Toivanen Orim. res 559, 
3) Väinö Räihä P-H Sinibaretit 536, 4) 
Heikki Pajuvesa Orim. res 529
M60
1) Ilkka Heinänen P-H Sinibaretit 535, 
2) Antero Simolinna P-H Sinibaretit 
532, 3) Tauno Backman Orim. res 525
M70
1) Raimo Natri Kärkölän res 521

Pienoiskivääri 3x20 ls asento (ma-
kuu, pysty, polvi)
M
1) Harri Henttonen Orim.res 
186+144+156 = 486
M50
1) Jarmo Järvelä Kärkölän resups 
192+176+189 = 557
M70
1) Raimo Natri Kärkölän res. 
161+132+149 = 442
    

Heikki Pajuvesa
kilpailun sihteeri

Pistooli- ja kivääripäivän tulokset
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Perinnekivääri 150m 3-asent. 
10+10+10 lks

Sarja H
1) Alik Nylund Jussi E-HÄ res 176 89 
yht 265, 2) Ylik Santajärvi Heikki E-Ka 
res 171 94 yht 265, 3) Psj Korhonen 
Markku PÄI-HÄ res 181 83 yht 264, 
… 17) Korpr Nurminen Marko PÄI-
HÄ res 160 89 yht 249, … 25) Vääp 
Karhinen Pentti PÄI-HÄ sb 166 76 yht 
242, … 31) Korpr Hollo Jari PÄI-HÄ 
res 157 81 yht 238

Sarja H50
1) Alik Etu-Sihvola Timo PÄI-HÄ res 
172 91 yht 263, 2) Alik Rintala Markku 
E-PO res 176 86 yht 262, 3) Sotmest 
Novari Raimo V-SU res 171 88 yht 
259, … 30) Alik Simola Antero PÄI-
HÄ sb 129 78 yht 207, … 33) Alik Etu-
Sihvola Erkki PÄI-HÄ res 147 57 yht 
204, … 38) Korpr Ruotsalainen Heikki 
PÄI-HÄ res 112 63 yht 175

Sarja N
1) Oksanen Eija PÄI-HÄ res 134 78 
yht 212

Joukkuekilpailun tulosluettelo:

Sarja H
1) E-PO I H  1006
Kapt Pajala Heikki E-PO res H 171 90 
yht 261, Alik Keski-Hannula Raimo E-
PO res H 173 88 yht 261, Autio Heikki 
E-PO res H 160 83 yht 243, Alik Ras-
ku Jukka E-PO res H 160 81 yht 241, 
Korpr Lindroos Jani E-PO res H 137 
73 yht 210

2) E-KA res H  1005
Ylik Santajärvi Heikki E-Ka res H 171 
94 yht 265, Korpr Jurva Jouni E-Ka 
res H 173 83 yht 256, Korpr Hatinen 
Pasi E-Ka res H 175 79 yht 254, Vääp 
Tianen Teppo E-Ka res H 158 72 yht 
230, Alik Karhu Miikka E-Ka res H 
150 75 yht 225

3) PIR res  991
Kers Astikainen Samppa PIR res H 
170 87 yht 257, Ltn Hautamäki Juha 
PIR res H 165 89 yht 254, Jääk Salo-
vaara Mika PIR res H 171 79 yht 250, 

Ltn Vuola Asser PIR res H 148 82 yht 
230, Korp Saarela Mika PIR res H 163 
64 yht 227
...
9) PÄI-HÄ res  927
Korpr Nurminen Marko PÄI-HÄ res 
H 160 89 yht 249, Vääp Karhinen 
Pentti PÄI-HÄ sb H 166 76 yht 242, 
Alik Purolinna Tapani PÄI-HÄ res H50 
150 79 yht 229, Alik Simola Antero 
PÄI-HÄ sb H50 129 78 yht 207, Korpr 
Ruotsalainen Heikki PÄI-HÄ res H50 
112 63 yht 175

Sarja H50
1) E-PO I H50  1022
Alik Rintala Markku E-PO res H50 
176 86 yht 262, Vääp Riihiluoma Ta-
pio E-PO res H50 174 85 yht 259, Alik 
Iso-Oja Antti E-PO res H50 174 84 
yht 258, Ylik Lepistö Jouko E-PO res 
H50 160 83 yht 243, Tkm Rinta-Keturi 
Manne E-PO res H50 144 80 yht 224

2) E-PO II H50  933
Alik Lindroos Reijo E-PO res H50 
151 85 yht 236, Rakuuna Matsson 
Reijo E-PO res H50 167 67 yht 234, 
Alik Korpimäki Pentti E-PO res H50 
157 75 yht 232, Sotmest Salo Sakari 
E-PO res H50 153 78 yht 231, Alik 
Iso-Oja Olavi E-PO res H50 152 77 
yht 229

3) HEL resmerir H50 930
Kers Kurjenniemi Eero HEL res H50 
166 85 yht 251, Vänr Tammenmaa 
Heikki HEL res H50 166 77 yht 243, 
Sotmest Korhonen Tatu HEL res H50 
141 77 yht 218, Alik Soini Jukka HEL 
res H50 149 69 yht 218

Perinnekivääri 300m makuu 15+15 
lks

Sarja H
1) Alik Nylund Jussi E-HÄ res H 128 
132 yht 260, 2) Alik Taavitsainen Pasi 
KYM res H 124 123 yht 247, 3) Sot-
mest Pitkänen Jorma PÄI-HÄ sb H 
120 122 yht 242, … 28) Kers Huhtala 
Anssi PÄI-HÄ sb H 110 102 yht 212, 
… 39) Korpr Hollo Jari PÄI-HÄ res H 
94 107 yht 201, … 45) Vääp Karhinen 
Pentti PÄI-HÄ sb H 106 79 yht 185, … 

ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailun
tulosluettelo

61) Korpr Väisänen Pekka PÄI-HÄ sb 
H 77 75 yht 152

Sarja H50
1) Sotmest Novari Raimo V-SU res 
H50 122 130 yht 252, 2) Kers Grönvall 
Esa E-HÄ res H50 124 125 yht 249, 
3) Alik Korpimäki Pentti E-PO res H50 
125 120 yht 245, … 18) Alik Etu-Sih-
vola Erkki PÄI-HÄ res H50 103 117 
yht 220, … 39) Alik Simola Antero 
PÄI-HÄ sb H50 81 62 yht 143

Sarja N
1) Oksanen Eija PÄI-HÄ res N 95 111 
yht 206

Joukkuekilpailu tulosluettelo:

Sarja H
1) E-Ka res  929
Korpr Jurva Jouni E-Ka res H 120 
121 yht 241, Vääp Tianen Teppo E-Ka 
res H 121 119 yth 240, Korpr Hatinen 
Pasi E-Ka res H 115 124 yht 239, Ltn 
Lampinen Jani E-Ka res H 110 99 yht 
209, Ylik Santajärvi Heikki E-Ka res H 
83 80 yht 163

2) PIR res 1  925
Vääp Sipilä Petri PIR res 1 H50 124 
118 yht 242, Sipilä Lauri PIR res 1 
H 119 113 yht 232, Kers Astikainen 
Samppa PIR res 1 H 110 117 yht 227, 
Jääk Salovaara Mika PIR res 1 H 118 
106 yht 224, Kers Heikkilä Matti PIR 
res 1 H 106 73 yht 179

3) PÄI-HÄ res  899
Psj Korhonen Markku PÄI-HÄ res 
H 107 132 yht 239, Alik Etu-Sihvola 
Timo PÄI-HÄ res H50 112 122 yht 
234, Alik Etu-Sihvola Erkki PÄI-HÄ 
res H50 103 117 yht 220, Oksanen 
Eija PÄI-HÄ res N 95 111 yht 206, 
Korpr Hollo Jari PÄI-HÄ res H 94 107 
yht 201

Sarja H50
1) HEL resmerir 914
Alik Soini Jukka HEL res H50 111 126 
yht 237, Sotmest Korhonen Tatu HEL 
res H50 124 111 yht 235, Vänr Tam-
menmaa Heikki HEL res H50 112 112 
yht 224, Kers Kurjenniemi Eero HEL 
res H50 108 110 yht 218
       
2) E-PO res II  891
Alik Korpimäki Pentti E-PO res H50 
125 120 yht 245, Alik  Lindroos Rei-
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jo E-PO res H50 110 110 yht 220, 
Sotmest Salo Sakari E-PO res H50 
101 113 yht 214, Rakuuna Matsson 
Reijo E-PO res H50 79 133 yht 212, 
Alik Iso-Oja Olavi E-PO res H50 103 
108 yht 211

3) E-PO res I  878
Alik Rintala Markku E-PO res H50 
121 112 yht 233, Ylik Lepistö Jouko 
E-PO res H50 117 109 yht 226, Alik 
Iso-Oja Antti E-PO res H50 120 103 
yht 223, Vääp Riihiluoma Tapio E-PO 
res H50 95 101 yht 196, Tkm Rinta-
Keturi Manne E-PO res H50 97 82 
yht 179

Perinnepistooli 25 m kuvio 30 lks

Sarja H       
1) Korpr Nykänen Jari E-HÄ res H 
264, 2) Korpr Inovaara Marko E-HÄ 
res H 261, 3) Ltn Vuola Asser PIR res 
H 260, … 5) Alik Munnila Jussi PÄI-
HÄ res H 241, … 11) Korpr Nurminen 
Marko PÄI-HÄ res H 230,  … 13) Kers 
Huhtala Anssi PÄI-HÄ sb H 228, … 
16) Kers Helminen Tomi PÄI-HÄ res H 
224, … 19) Alik Kontra Jukka PÄI-HÄ 
res H 214, … 33) Korpr Suojala Jari 
PÄI-HÄ res H 134

Sarja H50
1) Maj Ranta Raimo K-SU res H50 
262, 2) Ev Haapalinna Matti E-HÄ rup 
H50 255, 3) Kapt Kauppinen Matti P-
KAR ru H50 249, … 9) Alik Purolinna 
Tapani PÄI-HÄ res H50 225, … 20) 
Ylil Paasonen Sakari PÄI-HÄ res H50 
169, … 22) Ylik Varpa Veli-Matti PÄI-
HÄ res H50 164

Joukkuekilpailun tulosluettelo:

Sarja H
1) E-HÄ H res  940
Korpr Nykänen Jari E-HÄ res H 264, 
Korpr Inovaara Marko E-HÄ res H 
261, Alik Nylund Jussi E-HÄ res H 
235, Varjus Jussi E-HÄ res H 180, 
Kers Helminen Seppo E-HÄ res H50 
167

2) K-SU H res  902
Maj Ranta Raimo K-SU res H50 262, 
Ltn Häll Krister K-SU res H 224, Kers 
Virnes Mika K-SU res H 211, Vänr 
Ranta Jani K-SU res H 205, Ylil Pasti-
nen Erkki K-SU res H50 182
 

3) PIR res  898
Ltn Vuola Asser PIR res H 260, Kers  
Heikkilä Matti    PIR res H 235, Ltn    
Hautamäki Juha   PIR res H 216, 
Jääk  Salovaara Mika    PIR res H 
187, Kapt   Kivijärvi Rauno   PIR res 
H50 146
…
5) PÄI-HÄ II res 813
Alik Munnila Jussi PÄI-HÄ res H 241, 
Kers Helminen Tomi PÄI-HÄ res H 
224, Alik Kontra Jukka PÄI-HÄ res H 
214, Korpr Suojala Jari PÄI-HÄ res H 
134

6) PÄI-HÄ res  786
Kers Huhtala Anssi PÄI-HÄ sb H 228, 
Alik Purolinna Tapani PÄI-HÄ res H50 
225, Ylil Paasonen Sakari PÄI-HÄ res 
H50 169, Ylik Varpa Veli-Matti PÄI-HÄ 
res H50 164

Sarja H50
1) E-HÄ rup  856
Ev Haapalinna Matti E-HÄ rup H50 
255, Ylil Vuorinen Eero E-HÄ rup H50 
229, Ltn Rekola Martti E-HÄ rup H50 
199, Ylil Koskinen Paavo E-HÄ rup 
H50 173, Kapt Seppä Veikko E-HÄ 
rup H50 170

2) E-PO I H50  823
Alik Iso-Oja Antti E-PO res H50 238, 
Alik Rintala Markku E-PO res H50 
210, Sotmest Salo Sakari E-PO res 
H50 199, Alik Iso-Oja Olavi E-PO res 
H50 176, Alik Tulimäki Matti E-PO res 
H50 140

3) E-PO II H50  657
Alik Laitila Veli-Jussi E-PO res H50 
218, Alik Fred Christer E-PO res H50 
160, Alik Korpimäki Pentti E-PO res 
H50 156, Ylik Lepistö Jouko E-PO res 
H50 123

Perinnepistooli 25 m koulu 30 lks

Sarha H
1) Alik Munnila Jussi PÄI-HÄ res H 
272, 2) Ltn    Hautamäki Juha   PIR 
res H 264, 3) Jääk Laitila Tuomas E-
PO res H 257, … 6) Kers Helminen 
Tomi PÄI-HÄ res H 252, … 10) Kers 
Huhtala Anssi PÄI-HÄ sb H 246, 11) 
Korpr Nurminen Marko PÄI-HÄ res H 
246, … 15) Alik Kontra Jukka PÄI-HÄ 
res H 239, … 30) Korpr Suojala Jari 
PÄI-HÄ res H 140

Sarja H50
1) Kapt Löfgren Kari K-SU res H50 
267, 2) Alik Rintala Markku E-PO 
res H50 267, 3) Alik Haavisto Markku 
E-HÄ res H50 264, … 6) Ylik Varpa 
Veli-Matti PÄI-HÄ res H50 255, … 12) 
Ylil Paasonen Sakari PÄI-HÄ res H50 
240, … 29) Alik Purolinna Tapani PÄI-
HÄ res H50 188

Joukkuekilpailun tulosluettelo:

Sarja H
1) PÄI-HÄ res  993
Ylik Varpa Veli-Matti PÄI-HÄ res H50 
255, Kers Helminen Tomi PÄI-HÄ res 
H 252, Kers Huhtala Anssi PÄI-HÄ sb 
H 246, Ylil Paasonen Sakari PÄI-HÄ 
res H50 240, Alik Purolinna Tapani 
PÄI-HÄ res H50 188

2) E-PO res  990
Jääk Laitila Tuomas E-PO res H 257, 
Korpr Kamis Bengt E-PO res H 254, 
Alik Rasku Jukka E-PO res H 243, 
Autio Heikki E-PO res H 236, Vänr 
Ala-aho Juha E-PO res H 212

3) E-KA res H  961
Korpr Jurva Jouni E-Ka res H 251, Ltn 
Lampinen Jani E-Ka res H 247, Hati-
nen Pasi E-Ka res H 234

Sarja H50
1) E-PO I H50  975
Alik Rintala Markku E-PO res H50 
267, Alik Tulimäki Matti E-PO res H50 
245, Alik Iso-Oja Olavi E-PO res H50 
232, Sotmest Salo Sakari E-PO res 
H50 231, Alik Iso-Oja Antti E-PO res 
H50 201

2) E-PO II H50  928
Ylik Lepistö Jouko E-PO res H50 244, 
Alik Fred Christer E-PO res H50 238, 
Rakuuna Matsson Reijo E-PO res 
H50 232, Alik Korpimäki Pentti E-PO 
res H50 214, Alik Laitila Veli-Jussi E-
PO res H50 149
      
3) E-HÄ rup  908
Ev Haapalinna Matti E-HÄ rup H50 
249, Kapt Seppä Veikko E-HÄ rup 
H50 238, Ltn Rekola Martti E-HÄ rup 
H50 214, Ylil Koskinen Paavo E-HÄ 
rup H50 207, Ylil Vuorinen Eero E-HÄ 
rup H50 172
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Reserviupseeriliiton syksyn tapahtumakalenteri

Reserviläisliiton syksyn tapahtumakalenteri

Reserviläisurheiluliiton tapahtumakalenteri

29.06.-30.06. Kesäyön Marssi        Tuusula
29.06.-01.07. PM-maastomestaruuskilpailut ja presidium     Säkylä
27.07.  Ilmoittautuminen reserviläisten Golf -mestaruuskilpailuihin päättyy
30.07.-04.08. CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoniottelu sekä nuorten upseereiden YROW Riika, Latvia
04.08.  Reserviläisten Golfi n mestaruuskilpailut     Kotka Golf
11.08.-12.08. Jukajärven Jotos        Imatra/Ruokolahti
18.08.-19.08. RUL:n ampumamestaruuskilpailut      Onttola
24.08.-26.08. RUL kesäpäivät        Padasjoki
25.08.  ROSTO -karsinta 
27.08.-02.09. Kiertokirje 5 / 2007 postitetaan
29.08.-30.08. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 
30.08.  Reserviläinen 5 / 2007 ilmestyy 
07.09.-08.09. Liittohallituksen kokous 3 / 2007      Hamina
14.09.-16.09. RESUL:n syysjotos       Helsinki
21.09.-23.09. ROSTO -sotilasmoniottelu      Lahti
03.10.-07.10. PM -merimestaruuskilpailut      Stavern, Norja 
04.10.  Reserviläinen 6 / 2007 ilmestyy 
08.10.-14.10. Kiertokirje 6 / 2007 postitetaan 
26.10.  Liittohallituksen kokous 4 / 2007      Turku 
27.10.  Liittokokous        Turku

29.6.  Kesäyön marssi        Tuusula 
4.8.  Reserviläisjärjestöjen golf-mestaruuskilpailu    Kotka 
9.8.  Talousvaliokunnan kokous      Helsinki 
18.8.  RES ampumamestaruuskilpailut      Valkeala 
23.8.  Työvaliokunnan kokous       Helsinki 
23.8.  Veteraaniyhteistyöryhmän kokous      Helsinki 
29.8.  Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät     Tallinna, Viro 
31.8.  Parolan Marssi        Parolannummi 
1.9.  Lehijärven lenkki       Parolannummi 
1.9.  RES perheliikuntapäivä    
8.9.  Liittohallituksen kokous       Niinisalo 
14.9.  Stadin jotos 2007 / syysjotos      Helsinki 
22.9.  RES huipputapahtuma       Lappeenranta 
12.10.  Osaava Nainen -messut       Turku 
20.10.  Liittohallituksen kokous       Helsinki 
27.10.  RES tiedotuspäivä  

29.-30.6. Kesäyön marssi RESUL       Tuusula
7.-8.7.  SRA ampumamestaruus V-S       Säkylä
11.-12.8. Palvelusaseammunta K-S       Keuruu
17.-19.8. Tarkka-ampujakilpailu TA-kilta       Sotinpuro
18.-19.8. RES ampumamestaruus KYM       Valkeala/Tyrri
18.-19.8. RUL ampumamestaruus P-K       Onttola
1.9.  Pystykorva – perinne-kivääri SM-kilpailu K-S    Keuruu
7.-8.9.  Merikilpailu KYM       Hamina
14.-16.9. Syysjotos        Helsinki Santahamina
28.-29.9. Partiokilpailu V-S       Laitila
6.10.  Maastokilpailu        Pirkanmaa Äetsä 
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Kurssi    Paikka  Aika

TURVALLISUUSKOULUTUS 

Yleinen järjestys- ja turvalli...  Lahti  6.7.-8.7.2007

Järjestyksenvalvoja   Hennala  10.8.-12.8.2007

Arki turvalliseksi/Siirretty s...  Hennala  1.9.-30.12.2007

Järjestyksenvalvoja, Täydennys... Hennala  1.9.-30.11.2007

Lukiolaisen turvakurssi   Padasjoki  1.9.-30.11.2007

Maastokurssi, Lahden-Ahkera/Ti... Hälvälä  1.9.-1.9.2007

Itsepuolustuskurssi, jatko  Hennala  4.9.-5.9.2007

Sienikurssi   Hennala-Lahti ymp. 7.9.-8.9.2007

Itsepuolustuksen peruskurssi/S...  Hennala  18.9.-19.9.2007

Lukiolaisen turvakurssi/Siirre...  Nastola  1.10.-1.10.2007

VARAUTUMISKOULUTUS 

Etsinnän peruskurssi   Vesivehmaa 1.9.-2.9.2007

Varautumisen ja väestönsuojelu... Hennala  1.9.-30.12.2007

Maatalouden varautuminen, Erik... Hämeenkoski 12.9.-12.9.2007

Maatalouden varautuminen, Vap-... Hennala  10.10.-10.10.2007

Maatalouden varautuminen, erik... Kärkölä  7.11.-7.11.2007

SOTILAALLINEN KOULUTUS 

Sotilassuunnistuskurssi  Hälvälä  17.5.-30.10.2007

Radiotoiminnan perusteet  Lahti  2.7.-8.7.2007

Asutuskeskustaistelu kouluttaj...  Hälvälä  6.7.-7.7.2007

Asutuskeskustaistelu-kurssi  Hälvälä  3.8.-5.8.2007

Testauskurssi, jalkamarssi  Hennalanvaruskunnan

    portti  11.8.-11.8.2007

Lylyinen, partiokilpailu   Hennala  17.8.-17.8.2007

Vääpelikurssi   HämR/Hälvälä 22.8.-9.9.2007

Liikuntakurssi, pyöräily  Nastola  1.9.-2.9.2007

RESUL:n koulutustilaisuus  Hämeen Rykmentti 1.9.-1.9.2007

Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi  Tarusjärvi  14.9.-16.9.2007

Sotilastaitokurssi   Vesivehmaan leirialue

    Asikkala  15.9.-15.9.2007

KS07, Valmistavaharjoitus  Hälvälä  22.9.-22.9.2007

Pistoolinkäytön peruskurssi  Hälvälä  22.9.-23.9.2007

RK 3 jatkokurssi   Hälvälä  22.9.-23.9.2007

Spol-aseiden kurssi   Hälvälä  22.9.-23.9.2007

Testauskurssi, lihaskuntotesti  Hennalan varuskunta,

    kello 9.00  29.9.-29.9.2007

KS07, Erikoistoimintajoukkue  Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Johto ja hallinto  Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Komento- ja huoltoJ/Spol... Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Mittausryhmä   Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Sotilaspoliisijoukkue  Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Tarkka-ampujakurssi  Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Täydennyspoliisiosasto  Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Tiedustelujoukkue  Hälvälä  5.10.-7.10.2007

KS07, Vartiojoukkue   Hälvälä  5.10.-7.10.2007

Reservipiirin tuki -kurssi  Hälvälä  5.10.-5.10.2007

Kenttäkelposuuspäivä, Luhtaanm... Nastola  6.10.-6.10.2007

Maanpuolustussoittokuntien kat...  Lahti  13.10.-14.10.2007

JOHTAMIS JA KOULUTTAJAKOULUTUS 

Verkkokouluttajakoulutus  Lahti ja verkko 1.5.-31.8.2007

Kouluttamisen perusteet  Hälvälä  4.8.-5.8.2007

Kouluttajakoulutus    Lahti  1.9.-30.12.2007

Johtamisen jatkokurssi  Lahti  29.9.-20.10.2007

Kokoustekniikka   Hennala  29.9.-29.9.2007

MPK ry kouluttaa
2007

JO YLI 50 VUODEN AJAN

OLEMME KERTONEET

KAIKEN KUKKASIN

AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223

Kers. Pertti Oksanen

60 v.
28.9.2007 Orimattila

Syntymäpäiviä:

Kokouskutsu
Päijät-Hämeen Reserviläis-

piirin piirihallituksen kokous 
Padasjoella 12.9.2007.

Laita kalenteriin.
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takaavat, että löydämme yhdessä juuri sinulle ja
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palvelee vuoden jokaisena päivänä

• arkisin klo 8.30–20
• lauantaisin klo 8.30–16

• sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10–14

Orimattilan Apteekki
Erkontie 15, 16300 Orimattila, puh. 03-887 430, fax 887 4340

Puh. 03-844 411, www.helmipankki.fi  

LAHTI    HEINOLA    HOLLOLA    MUKKULA    NASTOLA    PADASJOKI 

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

www.asepiste.fi 

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

Liity Päijät-Hämeen Reserviläispiirin 

Lisätiedot: p. 0500 428 917

tukikomppaniaan!


