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Puheenjohtajan terveisiä
Vuosittaisessa Hämeen 
Rykmentin järjestöille 
suunnatussa kuulemisti
laisuudessa saimme ev 
Risto Kolstelan suulla 
kuulla, että reservin toi
mintaankin oleellises
ti vaikuttava Puolustus
voimien uudistus etenee 
suun nitellusti, vaikka 
PV:n tuleva rahoitus on 
edelleen epävarmaa.

Me päijäthämäläiset 
ko emme uudistuksen 
tappiona maakunnallem
me, koska Rykmenttim
me lakkautetaan jo reilun 
vuoden kuluttua. Siir
rymme Hämeenlinnas
sa sijaitsevan Panssarip
rikaatin tuki ja vaikutus
piiriin. Muutoksen myö
tä Lahteen jää toistaisek
si Aluetoimisto.

Uskon yhteistyön su
juvan edelleen mutkat
tomasti, mutta realistina 
on todettava, että vastaa
vaa määrään tukea ei voi
da enää saada. Alueem
me sotilaallinen painoar
vo laskee ja muun muas
sa koulutuksen taso on 
vastaisuudessa enem

män kiinni meistä itses
tämme.

Seuraavat leikkaukset 
tapahtunevat 2016 ja mi
kä silloin kohdaltamme 
muuttuu, jää nähtäväksi. 
Moni totuttu koulutusta
pahtuma ja juhla joudu
taan kuitenkin järjestä
mään vastaisuudessa eri 
tavalla, jotkut jopa lopet
tamaan.

Rykmentin lakkautuk
sen myötä alueemme 
vähenevien tilojen sekä 
muihin haasteiseen on 
piirimme hallitus päättä
väisesti tarttunut. Tällä 
päätöksellä on merkittä
vä positiivinen viesti ko
ko maakunnan maanpuo
lustusväelle. PäijätHä
meen Reservipiirille on 
vuokrattu uusi toimin
nallinen tila Lahden kes
kustasta, osoitteesta Se
ponkatu 7. Suhteellisen 
isoon 201 neliön tilaan on 
tullut mukaan jo Maan
puolustusnaisten Liiton 
PäijätHämeen Piiri ja 
Lahden Reserviupseeri
kerho. Vuoden loppuun 
mennessä odotamme 

vielä muutamaa muuta 
yhdistystä mukaan. Tila 
on vielä meidän käyttöön 
remontoitava. Tarkoitus 
on saada käyttöömme ti
la toiminnalliseen kou
lutukseen, tila ilmaase 
ammuntaan, isompi luok
ka ja juhlatila, vähän ma
joitustilaa ja peseytymis
tilat sekä pienempi ko
kous ja toimistotila. Siis 
kaikkiaan toiminnallinen 
tila koulutukseen, järjes
tötoimintaan sekä erilai
siin perinnejuhliin.

Odotamme pääseväm
me tilassa täyteen toimin
taa jo alkuvuoden puolel
la. Uuden mahdollisuu
den myötä piirin toiminta 
tulee jatkumaan ja jopa li
sääntymään.

On kuitenkin syksy ja 
valintojen aika. Osallistu
kaa yhdistystenne syys
kokouksiin, näillä päätök
sillä vaikutatte muun mu
assa tulevaan toimintaan.

Valintoja tehdään myös 
piirihallituksessa ja Suo
men Reserviupseerilii
tossa, on uusien puheen
johtajien valinnan aika.

Piirissämme on sovi
tun järjestelyn myötä re
serviläisliittolaisten vuo
ro valita joukostaan pii
rillemme puheenjohta
ja seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi. Edelleen avau
tuu vuoden vaihteessa 
piirimme toiminnanjoh
tajan, ampumavastaavan 
ja liikuntavastaavan pes
ti. Näihin toimiin tarvi
taan osaavia henkilöitä.

Piirin syyskokous on 
perinteisesti järjestetty 
Lahdessa. Paikka on vii
meistä kertaa Rykmen
tin Auditoriossa tiistai
na 29.10. Reserviläisliit
tolaiset kokoontuvat al
kaen klo 17.00 kun lii
ton johtoa saapuu esitel
möimään piirikierroksen 
puitteissa.

Upseerit kokoontu
vat samaan paikkaan klo 
17.30 omaan kokoukseen
sa. Kello 18.00 aloitamme 
varsinaisen syyskokouk
sen kahveilla. Kaikki jä
senet ovat tervetulleita.

Liittomme RUL ja RES 
ovat velvoittaneet mei
tä jäseniä osallistumaan 

vuoden aikana ainakin 
yhteen MPK:n sotilaalli
sen koulutuksen kurssiin 
ja ilmoittamaan kymme
nen laukauksen ammun
nan yhdistykseen. Am
munta on voinut tapah

tua ruutiaseella tai vaik
ka ilmaaseella. Olethan 
sinäkin tehnyt niin ja jat
kamme aktiivista toimin
taa myös ensi vuonna.

Tavataan teoissa
Juha Tarnanen

Puolustusvoimat ovat 
rajun supistusohjelman 
toteutuksen puolivälis
sä.  Eduskunta ja hallitus 
ovat pakottaneet armei
jan suurempiin leikkauk
siin kuin minkään muun 
hallinnonalan. Jo aiem
pina vuosina puolustus
hallinto on toteuttanut 
erilaiset supistukset, va
ruskuntien lakkautukset 
ja henkilökunnan supis
tukset niin kuin sotilaat 
tinkimättä tekevät. Nyt 
olisi kuitenkin saatava 
meidän poliittiset päät
täjämme tajuamaan, et
tä raja on tullut vastaan. 
Enempi säästäminen tu
hoaa maamme itsenäi
sen puolustuksen. Muun 
väittäminen on tietoista 
itsepetosta.

Sa  joukkojen mää
rässä tullaan varmas
ti jo alarajalle, kun nii
den määrää lasketaan 
230 000 mieheen. Su
pervaltojen johdolla ta
pahtuva sotateollisuu
den jatkuva kaluston 
hintojen nousu syö pie
nen maan mahdollisuu
det varustaa omat puo
lustusvoimansa parhail
la aseilla – liian kallista. 
Armeijallemme anne

Railakasta keskustelua tarvitaan
tut tehtävät oman maan 
(koko maan) puolusta
minen, kansainväliset 
kriisinhallintatehtävät ja 
muiden viranomaisten 
tukeminen ovat kaikki 
uhan alla, mikäli leikka
ukset jatkuvat 2015 jäl
keen.

Puolustusvoimat vai
kuttavat päättäjiimme 
omalla asiantuntemuk
sellaan, mutta kuten hy
vin tiedämme, on puo
lueiden halu kuunnella 
rauhan aikana epämiel
lyttävää tekstiä hyvin ra
joitettua. Tässä vaihees
sa onkin äärettömän tär
keää, että meidän lukui
sat maanpuolustusjär
jestömme Reserviup
seeriliitto, Reserviläis
liitto ja Killat etunenäs
sä laittavat oman painos
tuskenttänsä likoon. Nyt 
tarvitaan jatkuvaa julkis
ta keskustelua, hiljaista 
lobbausta, kansanedus
tajien ja heidän esikun
tiensa taivuttelua. Hei
dät on saatava tajuamaan 
maanpuolustuksen ydin.  
Puolustusvoimat raken
netaan rauhan aikana ja 
mieluummin niin vah
voiksi ettei niiden tar
vitse ikinä käyttää asei

taan maahan tunkeutu
vaa vihollista vastaan.

Meidän järjestöissäm
me on liki satatuhat
ta jäsentä. Meidän jäse
nemme istuvat jokaises
sa päättävässä elimes
sä tässä maassa. Nyt on 
vain uskallettava tunnus
taa väriä ja painostettava 
jokaisen omalla pienel
lä sarallaan omia päättä
jiään. Historia on opetta
nut meille kansana sen 
kuinka äärettömän kal
liin hinnan kaatuneina 
ja invalideina olemme 
maksaneet vapaudes
tamme. Meidän jokai
sen sukulaisia on hau
dattu sankarihautoihin, 
Sotainvalidimme ovat 
kantaneet vammansa ur
hoollisesti vuosikymme
net sotien jälkeen. Mei
dän veteraanimme odot
tavat nyt, että tämä vau
ras ja yltäkylläisyydes
sä elävä nykypolvi tekee 
oman osuutensa ja pitää 
armeijamme iskuvoiman 
riittävänä. 

”Tämä maa on puolus
tamisen arvoinen ja sen 
ainoa puolustaja on Suo
men kansa”.

Kai Leinonen
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Perjantain kuudes syys
kuuta aamu Lahden 
Hennalassa oli niin har
maa ja sumuinen, että 
sen sitä olisi voinut lei
kata vaikka sapelilla. Ja 
niin siinä kävikin. Varus
kunnan keskeisellä Lip
pukentällä nähtiin vauh
dikas atakki, jossa sa
peli viuhuivat ja ”HAK
KAA PÄÄLLE” raikui. 
Hämeen Ratsujääkäripa
taljoonan ja Ratsumies
killan perinnepäivän pa
raati oli saanut arvoisen
sa lopun.

Perinnepäivää vietet
tiin tässä muodossa nyt 
viimeistä kertaa. HÄMR
JP on yksi Hämeen Ryk
mentin joukkoyksikösi
tä ja rykmentti lakkau
tetaan ensi vuoden lop
puun mennessä. Patal
joonan viimeinen oma 
saapumiserä kotiutuu ke
säkuussa 2014.

Kun ratsuväen perin
nepäivää vietetään aina 
Breitenfeldin taistelun 
(7. syyskuuta) tienoilla, 
on ensi vuonna pataljoo
nalaisia Hennalassa enää 
kourallinen. Perinne ei 
silti katkea. Se tuli sel
väksi useassa juhlapäi
vän tapahtumassa.

Nostalgiaa Pe rin ne
päivässä oli kuitenkin 
paljon sellaista, mitä ei 
aiemmin tai aikoihin ol
tu nähty. Paraatijoukois
sa oli mukana peräti 19 
ratsukkoa eli enemmän 
kuin koskaan aiemmin.

Paraatihartauden piti 
kenttäpiispa Pekka Sär
kiö ratsuväen unifor
mussa mallia36, koska 
kuului myös ratsuosas
toon. Killan Lahden Es
kadroona oli pitkästä ai

Breitenfeld ei unohdu
kaa paraatissa useam
man ratsukon voimin, 
valtaosan joukosta olles
sa edelleenkin Tampe
reen Seudun Ratsuvä
enkillasta. Lahtelaisten 
ratsuosasto on vuoden 
aikana nostanut mahta
vasti aktiivisuuttaan ja 
parhaimmillaan on har
joituksissa Takkulan rat
sastuskeskuksessa ollut 
kahdeksan ratsukkoa. 

Ohimarssin otti vas
taan HÄMRJP:n komen
taja, everstiluutnantti 
Riku Mattila, myös rat
sain. Paraatia seurasi ja 
myös muuhun juhlintaa 
osallistui kiltalaisten li
säksi myös iso joukko 
pataljoonan entistä hen
kilökuntaa.

Tulevaisuus
Mikä joukko tai joukko
osasto saa kantaakseen 
Hämeen ratsumiesten 
perinteet? Se on vie
lä epäselvää, mutta saa
nee ratkaisunsa vielä tä
nä syksynä. Oman osan
sa tästä vastuunkan
nosta hoitaa edelleen
kin Ratsumieskilta. Pu
heenjohtaja Jukka Elo
maa saattoikin ilmoittaa 
jo ne ensi syksyn päivä
määrät, jolloin ratsuvä
ki kokoontuu lippujensa 
alle. Killan lisäksi järjes
telyvastuuta on luvan
nut ottaa MPK:n Päijät
Hämeen koulutus ja tu
kiyksikkö.

Teksti ja kuvat:
Matti Hilska

Perinneasuin varustautunut 19 ratsukon osasto an-
toi Lippukentällä esimerkkejä 30-luvun ratsuväki-
sulkeisista.Ratsain tai jalan, kunniamme on sama! 

Nykyisten ja entisten ratsumiesten ohimarssin otti vastaan ratsain everstiluutnantti Riku Mattila adjutant-
tinaan Janne Kurkinen Tampereen Seudun Ratsuväenkillasta.
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Hämeen rykmentin so
tilasvala oli viimeistä 
kertaa Kärkölässä per
jantaina 23.07.2013. Ta
pahtuma oli tietenkin 
huomattava Kärkölälle 
ja sen asukkaille. Vali
tettavasti tiedotus epä
onnistui, koska moni
kaan asukas ei tien
nyt tapahtumasta yh
tään mitään.

Rykmentin sivuilla oli 
tapahtuma kyllä näky
västi esillä ja EteläSuo
men Sanomat kirjoitti 
noin viikkoa aikaisem
min artikkelin aiheesta.

Yleisönä oli lähin
nä varusmiesten omai
sia. Kutsuvieraat olivat 
arvovaltaisia, muun mu
assa sotilaskotiyhdis
tyksen johtoa ja evl V.K. 
Simola sekä Rykmen
tin entisiä työntekijöitä.

Varusmiessoittokun
ta musisoi ansiokkaas
ti kuten aina ja aluksi 
eiseurakunnan jäsenet 
antoivat juhlallisen va
kuutuksensa Rykmen
tin lipun edessä.  Hekin 
näyttivät tietenkin ryh
mältä tosisotilaita jo 
ennen vakuutustaan.

Sitten noin 170 va
rusmiestä marssi Jär
velän urheilukentälle 
ja ojentautuminen kes

Hämeen Rykmentin sotilasvala Kärkölässä
ti vielä nyt pitkän het
ken. Joukkoja komensi 
Hämeen Ratsujääkäri
pataljoonan komentaja, 
evl Riku Mattila. Ryk
mentin lippu tuotiin uu
delle paikalle.  Sen jäl
keen joukot ilmoitettiin 
Rykmentin komentajal
le, eversti Risto Kolste
lalle.

Eversti Kolstela pu
hui joukoille ja kenttä
hartauden jälkeen käs
kettiin valaasento. Va
lakaavan luki Kärkö
län kunnanjohtaja Sep
po Huldén, jonka teks
tin alokkaat toistivat.

Kehotussanat lau
sui eversti Kolstela, jo
ka myös puhui joukoil
le ja nimitti sitten alok
kaat ratsumiehiksi, jää
käreiksi jne.

Seuraavaksi valmis
tauduttiinkin jo ohi
marssiin. Ohimarssia 
tahditti Varusmiessoit
tokunta. Ohimarssis
sa Rykmentin lipun jäl
jessä marssivat uudet 
ratsumiehet joukkueit
tain ryhdikkäinä. Mars
sia oli selvästi harjoitel
tu, erityisesti marssiri
vistön loppupäässä näh
tiin näyttävää ohimars
sia. Ohimarssin vas
taanottivat eversti Ris

to Kolstela seurassaan 
kunnanjohtaja Seppo 
Huldén.

Ohjelma päättyi Va
rusmiessoittokunnan 
esittämään lyhyehköön 
kuviomarssiin, jon
ka musiikkina oli muun 
muassa Toivo Kuulan 
Nuijamiesten marssi. 
Ratsumiehet lähtivät ti
laisuudesta suoraan vii
konloppuvapaalle ja osa 
heistä ei malttanut edes 
jäädä syömään maitta
vaa hernekeittoa.

K a l u s t o n ä y t t e l y 
oli myös vieraiden näh
tävillä valalounaan jäl
keen.

 
Juha Nuoritalo, 
Kärkölän paikallis
osaston päällikkö

Kuvat: AnnaKaisa 
Kotaviita

Hämeen Rykmentin sotilasvala oli viimeistä kertaa Kärkölässä.

Virren sanat oli harjoitel-
tu valatilaisuutta varten.

Paikalle oli saapunut runsaasti varusmiesten omaisia.
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Kunnioitetussa 88vuo
den iässä poistui Hei
nolan Reserviläiset ry:n 
kunniajäsen, sotavete
raani ja urheilumies Yr
jö Tiira. Hän oli synty
nyt Karjalan kannaksella 
Käkisalmen mlk:ssa.

Isäni oli vahvasti isän
maallinen ihminen ja 
karjalaisuus ja sen vaali
minen olivat  hänelle tär
keitä asioita. Hänelle oli 
myönnetty useita kun
niamerkkejä.  Vuonna 
2008 myönnettiin Suo
men Valkoisen Ruusun I
luokan mitali. Sotilasar
voltaan hän oli reservin 
kersantti. Ylen. 1962.

16vuotiaana, 11.1.1942, 
isäni sai kutsun Käkisal
men IS:n ylimääräiseen 
asepalvelukseen. Näin 
nuoria miehiä koulutet
tiin jo ennen vakinaista 
palvelusta. Lokakuussa 
1943 alkoi hänelle vaki
nainen palvelus. Vapun
päivänä 1944 Valamossa 

Sotaveteraani Yrjö Tiira on poissa
alkanut aliupseerikou
lu jouduttiin keskeyttä
mään kesäkuussa venä
läisten suurhyökkäyk
sen alettua. Nuoret so
tilaat joutuivat rintamal
le. Aselevon tultua va
rusmiespalvelus jatkui. 
16.12.1945 siviiliin Iso
saaren linnakkeelta, so
tilasarvo alikersantti. 

Urheilu ja liikunta oli
vat Yrjö Tiiralle aina lä
hellä sydäntä. Hän me
nestyi muun muassa am
pumaurheilussa.  Vuon
na 1963 hänet valittiin 
Heinolan Ampumaur
heilijaksi. Samana vuon
na hän saavutti RAuL:n 
mestaruuden ampuma
hiihdossa ikämiessarjas
sa. Reserviläisurheilus
sa hän saavutti lukuisia 
palkintosijoja. Heinolan 
Aliupseerikerhon ja Up
seerikerhon välisiä kil
pailuja käytiin Kalatto
man majalla Vierumä
ellä. Niissä hän saavut

ti monta voittoa. Käy
tiin Hälvälän Kastarlam
men maastossa Lahden 
Reservin Aliupseeripii
rin sotilaskolmimaaotte
lussa jne.  Heinolassa ei 
ollut ampumarataa, joten 
isäni ja vänr. Kusti Pan
tero kävivät Hälvälässä 
lähes joka sunnuntai kil
pailuissa tai harjoittele
massa; matkat kuljettiin 
linjaautolla. Hän saa
vuttikin 1960luvulla hy
viä sijoituksia eri ampu
maurheilun lajeissa. Hän 
kehittyi nopeasti varsin
kin pienoispistoolissa.

Hiihto oli Yrjö Tiiral
le kaikkein pitkäaikaisin 
kilpailumuoto. Se alkoi 
1950luvulla Heinolaan 
tultua ja jatkui vielä yli 
kahdeksankymppisenä. 
Sotaveteraaniliiton joka
talviset mestaruushiih
dot olivat hänelle tärkeä 
vuoden etappi. 

Heinolan seudun Re
servin Aliupseerikerhon 

johtokuntaan hän kuului 
toistakymmentä vuot
ta. Hän osallistui monin 
eri tavoin kerhon toi
mintaan vuosikymmeni
en ajan.

Heinolan Sotaveteraa
niyhdistys monine eri 

tapahtumineen ja retki
neen oli hänelle viimei
simpien vuosien tärkein 
ja mieluinen asia. Hän 
kuului Heinolan Sota
veteraanit ry:n johto
kuntaan vuosina 1987 – 
1995. 

Me kaikki jäämme 
häntä kiitollisina kaipaa
maan.

Tytär, Anita Hyväri

Kuva on otettu vuonna 1961 kotikylän hiihtokisoissa Myllykylän koulun   
pihapiirissä.

Päijät-Hämeen Reservipiirin 
syyskokous

Piirin sääntömääräinen syyskokous 
järjestetään lakkautettavan Hämeen 
Rykmentin Auditoriossa tiistaina 
29.10.2013. Reserviläisliittolaiset 
kokoontuvat ensin Reserviläisliiton 
järjestämään piiriesitelmään alkaen 
klo 17.00. Liiton ensimmäinen vara
puheenjohtaja Osmo Suominen saa
puu toiminnanjohtaja Olli Nybergin 
kanssa kertomaan liiton kuulumisia. 
Upseerit kokoontuvat auditorion 
kahvilaan klo 17.30 omaan kokouk
seensa. Kello 18.00 aloitamme var
sinaisen syyskokouksen Sotilasko
tisisarten kahveilla. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita.

Piirihallitus
 

Päijät-Hämeen Reservipiirin 
ortodoksinen kirkkopyhä

Piirin jo perinteinen ortodoksinen 
kirkkopyhä järjestetään  
10.11.2013 klo 10.00,  

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa,  
Harjukatu 5, Lahdessa.

Uskontokunnasta riippumatta, 
kaikki tervetuloa.

Päivä aukesi aurinkoi
sena Hälvälässä 24.8. 
kun ihmisiä alkoi aamus
ta saapua Lahden Reser
viupseerien majan maas
toon.

PäijätHämeen Reser
vipiirin ampumapäivä oli 
tänä vuonna suunnattu 
erityisesti perheille ja yli 
40 päijäthämäläistä saa
pui paikalle. Järjestäjät 
hämmästyivät pienten 

Ampumapäivä sai perheet liikkeelle
lasten määrästä, mutta 
toimeen tartuttiin ja tul
tiin hyvin toimeen.

Perinteisesti isille ja 
äideille oli varattu am
muntaa pistooleilla, re
serviläiskivääreillä ja 
haulikoilla, mutta nyt oli 
perheen pienemmille ja 
nuorille järjestetty myös 
ilmaaseammuntaa. Pie
net ja isommat pojat ja 
tytöt olivat innoissaan, 

Perheen pienimmätkin pääsivät kokeilemaan taitojaan ilma-aseammunnassa.

isät ja äiditkin kävivät 
kokeilemassa. Osumia 
tuli, mutta kympit eivät 
aina paukkuneet. Kaik
kien yllätykseksi nuo
ret tytöt ampuivat rastil
la tarkimmin.

Haulikkoammuntaan 
oli myös erityisesti va
rauduttu. Maahantuojan 
esittelyaseilla oli mahdol
lista ampua ja näin tutus
tua siis aivan uusiin hau

likoihin ja niiden ominai
suuksiin.

Päivän kruunasi ”kokki 
kolmosen”, Juha Nuori
talon valmistama kenttä
lounas. Ilmapiiri oli väli
töntä ja palaute oli hyvin 
positiivista.

Hälvälässä on tällai
seenkin toimintaan erin
omaiset puitteet. Ensi
vuonna laajennamme am
pumapäivän tarjontaa.
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PäijätHämeen Reservi
piirin puheenjohtajat ja 
toiminnanjohtajat (entiset 
ja nykyiset) pitivät kol
mannen yhteisen tapaa
misensa 30.8.2013 Nasto
lassa Nastolan Reserviup
seerikerhon savusaunalla 
Karhulammilla Nastolas
sa. Ensimmäinen tapaa
minen oli v. 2011 yhtei
sen ruokailun merkeissä 
Lahdessa ja toinen viime 
kesänä Sysmässä Heikki 
Rekolan järjestämänä. 

Tässä tilaisuudes
sa olivat mukana myös 
Nastolan Reserviupsee
rikerhon ja Reserviläis
ten puheenjohtajat sekä 

PH:n Reservipiirin puheenjohtajien tapaaminen

joitakin hallituksien jä
seniä. 

Juhani Reentilä yhdes
sä NaRU:n puheenjohta
jan Esa Lahtisen kanssa 
toivotti vieraat tervetul
leiksi ja toivoi illan mit
taan keskusteltavan sii
tä, miten puheenjohta
jisto ja toiminnanjohta
jat voisivat olla omalla 
kokemuksellaan piirille 
hyödyksi. Nykyinen pu
heenjohtaja Juha Tarna
nen kertoi PH:n Reser
vipiirin tilanteesta täl
lä hetkellä sekä Hämeen 
Rykmentin lakkauttami
sen vaikutuksista Päijät
Hämeessä.

Vieraat ja isännät naut
tivat savusaunan makoi
sista löylyistä ja kävivät 
uimassa Karhulammin 
vilvoittavassa vedessä 
sekä paistelivat makka
rat ja joivat pullakahvit.

Tapaaminen kaikki
ne tiedonvaihtoineen ja 
keskusteluineen todet
tiin hyödylliseksi ja vir
kistäväksi sekä sovittiin, 
että Lahden Reserviup
seerikerho järjestää seu
raavan tapaamisen Lah
dessa kesällä 2014.

Juhani Reentilä

MPK:n PäijätHä
meen koulutus ja tu
kiyksikön järjestämä 
Esikuntatyöskente
ly II kurssi pidet
tiin 14.15.9.2013 
Hollolan Hälväläs
sä. Kurssi oli toinen 
jakso yhteensä kol
men kurssin sarjas
sa. Meneillään ole
va koulutuskokonai
suus on PäijätHä

Esikuntatyöskentelykurssi 
täydentää johtajien osaamista

meen KOTUn järjes
tämänä sarjassaan toi
nen. Kurssin johtajana 
toimii majuri res Jukka 
Anttonen.

Koulutuksen tavoittee
na on saattaa kurssilais
ten tietoon esikuntatyös
kentelyyn liittyvät vaati
mukset sekä perehdyttää 
yleisellä tasolla osallistu
jat pataljoonan esikunnan 
toimintatapoihin.

Nyt pidetty harjoitus 
keskittyi komentajan pää
töksen, maastontieduste
lun ja vihollistilannearvi
on pohjalta tehtävien ase
lajikohtaisten suunnitel
mien laatimiseen ja do
kumentointiin. Myös jo
kaisen sotilaan perustai
toa, ammuntaa, harjoitel
tiin pistooliradalla.

Kiitos kurssilaisille ja 
kiitos kouluttajille. Ta

paamme kurssikoko
naisuuden kolmannel
la jaksolla huhtikuussa, 
jolloin sovellamme te
kemiämme suunnitel
mia ja tähän asti oppi
maamme käytännössä.

Marjaana Hartikainen

Viimeinen paraati
Viimeinen Hämeen Rykmentin järjes-
tämä Itsenäisyyspäivän paraati järjes-
tetään 6.12.2013 kotimaakunnassam-
me Lahdessa linja-autoaseman kentäl-
lä alkaen klo 11.45. Varustaminen al-
kaa Hennalassa rakennus 31 edessä 
klo 8.00-9.00. Jokaisesta pitäjästä toi-
votaan osallistujia, ole yhteydessä yh-
distystesi johtoon ja ilmoittaudu heille, 
jotta kaikille saadaan varusteet. Ryk-
menttimme lakkautus aiheuttaa meis-
sä edelleenkin suuriakin tunteita, näy-
tetään voimamme ja osallistutaan jou-
kolla mukaan. Kaikilla reserviläisillä on 
tähän mahdollisuus. 

Lisää tietoa tulee vielä marraskuussa 
piirimme nettisivuille http://www.rul.fi/
paijat-hame/                                         

Esikuntatyöskentely-kurssin toinen jakso pidettiin Hollolan Hälvälässä.

Itsenäisyyspäivän perinteiset ja  
juhlavat tanssiaiset järjestetään  

Hennalan Upseerikerholla  
5.12.2013 klo 19.00. 

Coktail-illalliskortin hinta 40eur.  
Illalliskotteja on rajallisesti, joten  

varmista osallistumisesi ja ilmoittaudu 
ajoissa 4.11. mennessä, jotta kortti  

ehditään lähettämään.

Ilmoittautumiset Juha Tarnanen  
markopatrakka@phnet.fi  050 557 0761

Itsenäisyyspäivän
tanssiaiset

Paraatipuku/tummapuku ja iltapuku, 
kunniamerkit. 
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JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTUS
09.-10.11.2013 klo 09.00-17.00 ja 

16.-17.11.2013 klo 09.00-17.00 Hennalassa

Kurssin pituus 4 pv / 32 h, teoriaa 17 h, harjoitukset 15 h: EA, 
alkusammutus, voimankäyttö • Kurssimaksu 120 €

ILMOITTAUTUMINEN  www.mpk.fi   • Kurssinjohtaja Ari Kahrola  
ari.kahrola@huurre.com, p. 040 7084990

JÄRJESTYKSENVALVOJANKERTAUSKOULUTUS
Lauantaina 26.10.2013  klo 09.00-17.00 Hennalassa

Perustutkinnon suorittaneiden järjestyksenvalvojien 
kertauskoulutuksen tavoitteena on pitää voimassa JV-kortti.

Kertauskoulutus saa olla suoritettu enintään 6 kk ennen 
hyväksymisen hakemista. Uutta korttia on haettava 6 kk:n 
sisällä kortin voimassaolon päättymisestä lukien

Kurssimaksu 25 €, ruokailutauko sisältyy kurssiohjelmaan

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2013
Ilmoittaudu www.mpk.fi, Kurssinjohtaja Ari Kahrola
ari.kahrola@huurre.com, p. 040 7084990

Päijät-Hämeen Koulutus- ja Tukiyksikkö

 MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON  Toimin ja liikun 

 PÄIJÄT-HÄMEEN PIIRI RY 

 

SYKSYN 2013 TOIMINTAKALENTERI  

13 .- 15.9  NVL NASTA- harjoitus Pyrstö 2013, Satakunnan lennosto Pirkkala 

19.9 Jotos- palaveri 

20.9 Laivaston Soittokunnan ja Ilmavoimien Soittokunnan QUEEN konsertti, solistina 
Jarkko Ahola. Sibeliustalo 

21.9 MPK Naisten moottorisahakurssi 

10.10  MPK Hygieniapassikurssi 

15.10 Piirihallitus 

26.10 MPK Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 

9. – 17.11 MPK Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 

5.11 Jotos-palaveri 

9.11 Sotilaskodin myyjäiset 

12.11 Piirin syyskokous, Kärkölä 

22.11 Liittohallitus, Oulu 

22. -24.11 Terwasoutu – Maanpuolustusnaisten liiton, Reserviläisliiton, Suomen 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen 
syyskokoustapahtuma. Radisson Blu Hotel, Oulu 
Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on lauantai-iltana yhteinen 
iltajuhla ja sunnuntaina järjestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä 
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla. 

30.11 MPK Hätäensiapu 

5.12 Koululaisten itsenäisyyspäiväjuhla Marskin patsaalla 

5.12 Hämeen Rykmentin itsenäisyyspäivän vastaanotto, Lahden Upseerikerho 

6.12 Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 

vko 50 Joulutulet 

12.12 Piirihallitus 
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Naisten moottorisahakurssi Padasjoella

Päijät-Hämeen Reservipiirin  20v. juhla 
Hennalan Upseerikerholla 9.11.2013 

alkaen klo 13.00. 

Onnittelujen vastaanottovaraukset 
markopatrakka@phnet.fi. 
Kaikki jäsenet tervetuloa.

PäijätHämeen ILVES  No  3/2013, 56. vuosikerta.

PäijätHämeen ILVES on PäijätHämeen Reservipiiri ry:n tiedotusleh
ti, joka lähetetään kaikille jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille. Päijät
Hämeen Reservipiiriin kuuluvat sekä Suomen Reserviupseeriliiton että 
Reserviläisliiton alueen paikallisyhdistykset.

Seuraavan lehden ilmestymisaikataulu
Nro 4/2013 ilmestyy n. 20.12. (materiaali ja ilmoitukset 10.12.)
Toimituksen osoite: PäijätHämeen Reservipiiri Päijänteenkatu 5 A,  
15140 Lahti w    www.rul.fi/paijathame

Päätoimittaja: Soili Kaivosoja, tekstipuu@gmail.com
Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja:  Juha Tarnanen, juha.tarnanen@gmail.com
Piirisihteeri: Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi
Jäsenrekisterivastaava: Juha Nuoritalo, juha.nuoritalo@phnet.fi 
Talouspäällikkö: Hannu Nieminen, hanski.nieminen@mbnet.fi  
Ampumavastaava: Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi 
Nettivastaava: Miikka Hurmalainen, miikka.hurmalainen@iki.fi 
Painopaikka / lehden taitto:  Padasjoen Kirjapaino, Padasjoki.

Syyskuun 21 pv klo 
9.00, kokoontui 8 reipas
ta naista ja kaksi koulut
tajaa varusmiesten sau
nalle Tarusjärvelle.

Kärkkään Mairen kah
veilla ja toistensa esitte

lyillä pääsimme alkuun. 
Allekirjoittanutkin pys
tyi kokoamaan itsensä 
ja aloin paasata kuinka 
vaarallisen tylsä moot
torisaha onkaan...

Tytöt kuuntelivat kor

va höröllä juttujani kun
nes oli "Romon Ravoltan" 
apukouluttaja Oiva Heino
sen vuoro puhua ja näyt
tää huolto, viilaus ym.

Makkaroiden ja lihik
sien jälkeen päästiin itse 
asiaan. Husku käyntiin 
ja kaikki pääsivät kokei
lemaan sahausta saha
pukissa ja maassa yltä 
ja päältäsahauksen muo
dossa. Pätkimisen ja hal
komisen jälkeen ajoim
me puut vielä liiterin 
taakse kuivumaan. 

Kovan päivän jälkeen 
lepo maistui. Kiitoksia 
kaikille.

Mikko Iittala
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ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY
Kärrytie 3, 16300 ORIMATTILA

puh. (03) 871 250, fax (03) 871 2550
www.orimattilantapettijavari.fi

MAALIT, TAPETIT, KAAKELIT,
LATTIAT, TAKAT, KYLPYHUONEKALUSTEET,

KIRENA -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Takojantie 4
16300 Orimattila

www.fer roplan.f iAALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh.  03 735 2323
Fax   03 735 2223

JO  YLI   50  VUODEN   AJAN   OLEMME   KERTONEET

 KAIKEN    KUKKASIN

Tärkeitä linkkejä

Päijät-Hämeen Reservipiiri:   www.rul.fi/paijat-hame 
Reserviupseeriliitto:   www.rul.fi

Reserviläisliitto:   www.reservilaisliitto.fi
Reserviläisurheiluliitto:   www.resul.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistys:   www.mpky.fi
Puolustusvoimat:   www.mil.fi

MP-myymälä:   www.maanpuolustusyhtio.fi

Päijät-Hämeen Reservipiirin
TOIMINTAKALENTERI 2013

SYYSKUU
20.22.9  Syysjotos Helsinki
 
LOKAKUU
3.10   Hämeen Rykmentin vuosipäivä
5.10  Resul Maastokilpailu Laukaa
25.10, 27.10 SRA turvallinen ampujan kurssi (Seponkatu 7)
29.10  Piirin syyskokous Hennala auditorio klo 17.00

MARRASKUU
9.11 Reservipiiri 20v  Upseerikerho klo 14.00
10.11 Piirin ortodoksi pyhä  Lahti klo 10.00
22.24.11. Liittokokoukset RUL, RES, ResUL, MKPL, 
     Naiset ” Tervasoutu” Oulussa

JOULUKUU
5.12 Itsenäisyyspäivän tanssiaiset Upseerikerho
5.12 Ylentämis ja palkitsemistilaisuus  Upseerikerho
6.12 Itsenäisyyspäivän paraati Lahti 
6.12 Itsenäisyyspäivä
12.12 Joulutulet
24.12 Joulun kunniavartiot

WWW.KARIRAKENNE.FI

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUS- JA 
TUKIYKSIKÖN LOPPUVUODEN 2013 
KURSSEJA

Hätäensiapu  30.11.2013
Tavoite:  Harjoitella elintoimintojen kannalta keskeisiä 
 ensiaputoimia. Kurssi liittyy kouluttajataitojen 
 ylläpitämiseen.  Ilmoittaudu  www.mpk.fi

 

 

Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikkö järjestää Pataljoonan huoltokomppanian 
ryhmittämisen suunnittelu kurssin 26.10. – 27.10.2013 

 
TAVOITE:  
 

Antaa perusteet kurssilaisille huoltokomppanian ryhmittämiselle. 
 
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: 
 

Kurssi alkaa 26.10.2013 klo 09.00 ilmoittautumisella Lahden varuskunnassa rak 
31:ssä, jossa tapahtuu myös varustaminen. 
-siirtyminen Hälvälään 
- perusteet 
- maaston tiedustelu 
- ryhmityssuunnitelman laatiminen  
 
- suunnitelman tarkastelu maastossa 
Kurssi päättyy 27.10. klo 16.00 
 

MUUTA: 
 

Peseytymisvälineet mukaan. 
Kaikilla, joilla mahdollisuus ottakaa oma kannettava tietokone mukaan. 
Majoittuminen 26.10./27.10. Hälvälän leirialueella parakkiolosuhteissa 
 

KURSSI SOVELTUU  
Huollosta kiinnostuneille reservinupseereille ja aliupseereille. 
 

Kurssista peritään 25 €:n kurssimaksu 
 
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 13.10.2013 
 
Ilmoittaudu kurssille tästä https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=171&tap=79516 
 
 
Kurssinjohtaja Marko Sipura 
marko.sipura@kolumbus.fi  
0400 748474 

 

PATALJOONAN 
HUOLTOKOMPPANIAN 
RYHMITTÄMISEN 
SUUNNITTELU  
26.10. – 27.10.2013 

 
 

KOMPPANIAN
PÄÄLLIKKÖ

TÄYDENNYS- JA 
KULJETUS-
JOUKKUE

HUOLTO-
PALVELU-
JOUKKUE

VARAPÄÄLLIKKÖ

KUNNOSSA-
PITO-
JOUKKUE

LÄÄKINTÄ-
JOUKKUE

 


