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UPSEERITERVEISIÄ
Itsenäisyytemme yhdeksäskymme-
nes vuosi on ollut meille upseereille 
täynnä tapahtumia ja valintoja. Suo-
men Reserviupseereja ansiokkaasti 
kaksi kautta johtanut Tapio Peltomä-
ki väistyy ja valitsimme liittopäivillä 
Turussa uudeksi puheenjohtajaksi 
tamperelaisen Mika Hannulan. Uu-
sissa haasteissa Hannulalla on edel-
leen tukenaan toiminnanjohtajamme 
Janne Kosonen, puheenjohtajisto ja 
uudistunut liittohallitus. Uskon hänen 
johtavan liittoamme viisaasti ja tar-
mokkaasti. 

Kuluneen vuoden tapahtumat ovat 
herättäneet kentän. Puheenjohtaja-
vaalin tuoksinassa esiin tuli rakenta-
via, mutta myös voimakkaitakin pu-
heenvuoroja reserviläisten asemasta 
ja tulevaisuudesta. Meitä tulee vastai-
suudessa ohjaamaan uusi laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta. On 
erinomaista, että se saatiin aikaan, 
mutta prosessin aikana saimme huo-
mata, ettei meitä reserviläisiä haluttu 
riittävästi kuulla ja näkemyksiämme 
huomioida. Toivomisen varaa jäi mm. 
vastuukysymyksiin ammutus oikeu-
desta. Puolustuspoliittinen selonteko 
toi julki puolustusvoimien uusia lin-
jauksia. Esityksen mukaan reserviä 
tullaan supistamaan vuoteen 2012 
mennessä 490000:sta 350000:een . 
Edelleen varaudutaan supistamaan 
reserviä vielä 100000:lla. Käytännös-
sä yhä nuoremmat ovat vain muka-
na operatiivisten joukkojen kertaus-
harjoituksissa. Siirtyessään noin 30 
vuotiaina alueellisiin joukkoihin ovat 
he jo sitten kertausten ulkopuolella. 
Erityinen huoleni on todellisessa ky-

vystämme puolustaa maata. Puolus-
tuksemme tulee tukeutumaan uusiin 
ja tehokkaisiin asejärjestelmiin, mikä 
vaatii käyttäjäkseen vähemmän re-
serviä. Uudelleen järjestelyjen perim-
mäinen syy on raha. Puolustusvoimi-
en on säästettävä ja etsittävä uusia 
toimintamalleja puolustusbudjetin 
jäädessä kohoavien kustannusten 
jalkoihin. Kaikkia uudelleenjärjeste-
lyt eivät ole vakuuttaneen. Jopa am-
mattisotilaat ovat kyseenalaistaneet 
Suomen todellisen kyvyn puolustaa 
maata. On hyvä, että asioista keskus-
tellaan. Sitä kautta pääsemme pa-
rempaan ymmärrykseen ja edelleen 
lopputulokseen. Keskustelua tulisi 
jatkaa myös NATO:sta. Kokonaisuus 
ja realiteetit tulee saada myös kan-
san tietoon, johtavat päättäjäthän ne 
jo ymmärtävät. Olisipa eduskunnan 
päättäjillä yhtäläiset tiedot puolustuk-
semme realiteeteista. Meillä päijät-
hämäläisillä on oma vastuumme olla 
yhteydessä päättäjiimme ja ohjeistaa 
heitä näkemyksillämme. Puolustus-
määrärahoja on lisättävä, jotta voim-
me vakuuttavasti osoittaa kykymme 
puolustaa maatamme, niin rauhan 
kuin ei toivotun sodan aikana. Pelkkä 
tahto ei riitä. 

Me maanpuolustusaktiivit olem-
me osoittaneet vuoden aikana omaa 
voimakasta tahtoa järjestäessämme 
runsaasti erilaisia tapahtumia, koulu-
tusta ja kilpailuja yhdessä MPK:n ja 
Hämeen Rykmentin kanssa. Oman 
Rykmenttimme asema tulee alueel-
lamme vain vahvistumaan, kun Hä-
meen Sotilaslääni lakkautetaan ja 
Lahden Sotilasalue aloittaa toimintan-

sa vuoden vaihteessa. Kiitän kaikkia 
järjestelyihin osallistuneita. Yhteistyö 
on ollut hieno osoitus luottamuksel-
lisista väleistämme, järjestelyt ovat 
olleet osaavien käsissä. Onnittelen 
myös kaikkia reservissä ylennettyjä 
ja erilaisin huomioin palkittuja. Huo-
miot ansaitaan. 

Aloitan vuoden vaihteessa yhdis-
tyneen piirimme puheenjohtajana 
ja haluan lausua erityisen kiitokseni 
väistyvälle puheenjohtajalle Juhani 
Vilolle. Opimme tuntemaan hänet ai-
kaansaavana ja kyvykkäänä johtaja-
na. Tapaamme hänet varmasti jatkos-
sakin, mutta silloin lahtelaisena. 

Toivotan kaikille rauhallista joulua 
erilaisten joulutulien ja kunniavarti-
oitten parissa ja erinomaista alkavaa 
vuotta.

Tavataan teoissa!

Juha Tarnanen
Päijät-Hämeen Reserviupseeripiirin pj.
kultatyo@tarnanen.inet.fi 
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KUNNIAA 90 VUOTIAALLE SUOMELLE
Äitien, isien ja esivanhempien teke-
mää työtä tämän maan hyväksi ja 
sen hyvinvoinnin aikaansaamiseksi 
voi suuresti kunnioittaa. Saades-
samme nauttia 90 vuotista historiaa 
vapaassa isänmaassa jossa rauha 
on itsestään selvyys ja vapaa Iiikku-
minen yhtenäisessä Euroopassa on 
turvallista. Meitä Suomalaisia arvos-
tetaan rauhallisuutemme, keskuste-
lutaitomme ja rehellisyytemme ansi-
osta maailmalla, Päijät-Häme oivana 
esimerkkinä tästä. Ihmisten asenteet, 
arvostus ja toimintakulttuuri muok-
kautuvat oman ympäristönsä mukaan 
ja kehitys jatkuu, onneksemme.

Kulunut vuosi on jälleen kerran osoit-
tanut sen, että arjen askareiden se-
kaan on saatava mahtumaan rentout-
tavia yhdessäolon hetkiä sukulaisten 
ja ystävien kanssa, reserviläistoimin-
ta on juuri tällaista rentouttavaa ja 
hauskaa. Tottumukset, tavat ja muu-
toksen kohtaaminen tuovat joskus 
reaktioita joidenka ei pidä vaikuttaa 
pitkällä tähtäimellä negatiivisesti, asi-
oista löytyy aina ne hyvätkin puolen-
sa ja hiomalla hyvä tulee. Muutoksen 
kiihtyvä nopeus vaikeuttaa tulevai-
suuden hahmottamista. Esimerkkinä 
asiasta, Lahden Reserviupseeripiiri 
ja Lahden Reservialiupseeripiiri har-

kitsivat nimen muutosta ja päädyttiin 
sanaan Päijät-Häme. Tänä päivänä 
ja maakuntaa katsellessa tällä sanal-
la on huomattavasti suurempi merki-
tys kun silloin osasimme odottaa. Me 
uskoimme silloin asian yhdistävän 
maakunnallisesti reserviläistoimintaa 
paremmin yhteen sitovaksi ja silloi-
sen sotilaspiirin aluetta paremmin 
yhdistäväksi. Kaikki tiedämme mitä 
sen jälkeen on tapahtunut. Myös re-
serviläis toiminnassa on tapahtunut 
muutoksia, muutoin kehitys olisi py-
sähtynyt.
Maakuntajoukot ja niiden aikaan 
saaminen on tulevaisuutta. Kannus-
takaamme oman maakuntamme 
ennaltaehkäisevään turvallisuuteen 
ilmoittautumalla tehtäviin. Olemme 
kuluneiden kuukausien aikana kuul-
let ja kokeneet mitä moninaisimpia 
asioita niin rajojemme sisä-  kuin ul-
kopuolellakin. Jokainen reserviläinen 
on koulutettu jo varusmiesaikanaan 
näihin asioihin ja vala tai juhlallinen 
lupaus on annettu.

Toiminta suunnitelma tulevalle vuo-
delle on haastava ja se tietää AE-
SORin järjestämistä. Turvallisuus- ja 
puolustusmessujen aikana osastol-
lamme on tehtäviä riittävästi jossa 
tarvitaan koko maakunnan voima. Toi-
von näkeväni Teitä niissä tehtävissä 
ja katsomassa tapahtumaa runsain 
joukoin. Hengellinen päivä on lisäksi 
huhtikuun ensimmäisenä sunnuntai-
na Lahdessa Ristinkirkossa.

Onnittelen kaikkia itsenäisyyspäivä-
nä ylennettyjä ja kunniamerkin saa-
neita!

Omalta osaltani toivotan menestystä 
uudelle puheenjohtajalle Juha Tar-
naselle ja koko hallitukselle tulevissa 
tehtävissä.

Kuunnelkaa toisianne ja arvostakaa 
erilaisuutta, se on rikkautta jota kan-
nattaa vaalia. Toivotan Teille rauhal-
lisia ja hyviä vuosikymmeniä eteen-
päin!

- Juhani
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Mika Hannula RUL:n puheenjohtajaksi
Allekirjoittanut Kärkölän mies osallis-
tui Reserviupseeriliiton liittokokouk-
seen Turussa 27.10. Tämä kokous-
han on vain kolmen vuoden välein. 
Väliajan liiton valtuusto hoitaa asioi-
ta. 

Viikonlopun ohjelman aloitti tieten-
kin avajaistilaisuus. Tilaisuudessa oli 
täyttä asiaa ja lisäksi Puolalan koulun 
kuoron esityksiä. Kuoro esitti tilaisuu-
dessa Sibeliuksen teokset Sortunut 
ääni, Drömmarna ja Sydämeni laulu.

Tervehdyssanoissaan puheenjoh-
taja Peltomäki käsitteli mm. puolus-
tuksemme uskottavuutta. Hän häm-
mästeli sitä, että viime selonteosta 
poiketen kuitenkin keskeytettiin koko 
reservin kertausharjoitukset ja so-
taharjoitukset kahdeksi vuodeksi. 
Peltomäki kysyikin, voidaanko puo-
lustustamme pitää enää kovinkaan 
uskottavana. Venäjä on myös Pel-
tomäelle enemmän uhka kuin mah-
dollisuus. Vaurastuvalle Venäjälle on 
tärkeää  Kuolan, Pietarin ja Itämeren 
alueet, joiden turvaksi sijoitettanee 
lisää joukkoja, arveli Peltomäki. Hän 
peräsi myös johtajuutta ja vastuunot-
toa poliitikoiltamme. 

Kaskealan puhe

Avajaisten keskeisin osa oli Puolus-
tusvoimien komentajan, amiraali Ju-
hani Kaskealan, juhlapuhe. Kaskeala 
puolusti yleistä asevalvollisuutta ja 
korosti koulutetun reservin osaamis-
ta. Hän totesi nopean materiaalikus-
tannusten nousun johtavan joukkojen 
pienentämiseen tai varustustason 
laskuun. Puutteellisesti varustetuis-
ta tai koulutetuista joukoista on luo-
vuttava, ennen kuin ne murentavat 
puolustuksemme ulkoista tai sisäistä 
uskottavuutta.  Komentaja ei esimerk-
kinä nähnyt erään keväällä puretun 
prikaatin tuoneen mitään lisäarvoa. 
Tämän jalkaväkiprikaatin henkilös-
tön keski-ikä oli 42 vuotta, eikä sen 
henkilöstöä ollut kertausharjoitettu yli 
kymmeneen vuoteen. Viestivälineitä 
ja ilmapuolustustakaan ei ollut riittä-
västi. Monikohan lukijoistamme on 
kuulunut tällaiseen joukkoon, pohtii 
kirjoittaja?

Kaskeala näki, että voimavarat käy-
tetään niihin joukkoihin, jotka voidaan 
varmuudella varustaa ja hyvin koulut-

taa 10-15 vuoden aikana.  250000 
sotilasta on hänen mukaansa suuri 
voima, kun sitä verrataan Pohjoismai-
den tai Venäjän paljon dramaattisem-
min supistuviin joukkoihin. Reservi-
läisen koulutus on keskitettävä seu-
raavaan 10 vuoteen varusmiespalve-
luksen päättymisestä. Ensimmäinen 
harjoitus 3-5 vuoden kuluttua ja seu-
raava ennen 30 vuoden ikää. 33-35 
vuoden iässä reserviläiset sijoitettai-
siin alueellisiin joukkoihin, joiden te-
rävintä kärkeä olisivat maakuntajou-
kot. Erityisesti reservin upseereille ja 
erikoiskoulutetuille on tehtäviä tämän 
jälkeenkin. Esikuntatyössä tarvitaan 
iän tuomaa kokemusta ja johtamis- 
ja asejärjestelmät tarvitsevat erikois-
osaajia. Komentajan mielestä miehis-
tölle riittäisi 20 vuoden ja ali-upsee-
ristolle ja upseeristolle 30 vuoden 
asevelvollisuus. Vapaaehtoistoimin-
nassa sitten voisi olla vanhempiakin. 
Kertausharjoituksiin kutsutaan ensi 
vuodesta lähtien 25000 reserviläistä 
vuosittain. 

Asevelvollisten sosiaalis-taloudelli-
sen aseman helpottamista Kaskeala 
piti tärkeänä. Hänen huolensa kohdis-
tui myös siihen 30 prosenttiin asevel-
vollisia, jotka eivät kykene tai 
halua suorittaa varusmiespal-
velustaan hyväksytysti. Heillä 
olisi hänen mukaansa kuiten-
kin annettavaa yhteiskunnal-
le. Siviilipalvelus ei Kaskealan 
mukaan tunnu heille sopivalta 
vaihtoehdolta, koska se ei mi-
tenkään palvele yhteiskunnan 
kriisivalmiutta. Kruunun raa-
kiksi jääminen myöskään ei 
ylennä mielialaa. Pohdittaes-
sa kuinka nämä henkilöt saa-
taisiin sitoutumaan yhteiskun-
nan elintärkeiden toimialojen 
turvaamiseen kaikissa olois-
sa, komentaja otti esimerkki-
nä Saksan. Siellä varusmies-
palveluksen vaihtoehtona on 
palvelus sosiaali- tai terve-
ydenhoidon piirissä. Voisiko 
sama toimia myös meillä, ky-
syi Kaskeala. Hän piti tärkeä-
nä vaihtoehdon kehittämises-
sä lähteä joko siviilipalveluk-
sen sisällön kehittämisestä tai 
kokonaan uudelta pohjalta.

Kansainvälisissä tehtävissä 

komentaja piti erittäin tärkeänä sitä, 
että reserviläisten ja erityisesti reser-
viläisjohtajien kokemukset maailman 
kriisipesäkkeissä lisäävät sodan ajan 
joukkojemme suorituskykyä. Hän piti 
käsittämättöminä sellaisia lausuntoja, 
että olisi lähdetty kansainvälisiin teh-
täviin jotenkin kansallisen  puolustuk-
semme kehittämisen kustannuksella.

Lopuksi komentaja totesi, että puo-
lustusvoimat antaa erittäin suuren ar-
von sille vapaaehtoiselle työlle, jota 
järjestömme harjoittavat. Hän piti erit-
täin arvokkaana sitä,  että me edel-
listen sukupolvien työtä kunnioittaak-
semme haluamme vapaaehtoisesti 
olla kehittämässä maamme puolus-
tusvalmiutta. 

Liittokokous

Monta viikkoa ennen kokousta oli 
käynnissä osittain likainenkin pu-
heenjohtajapeli, kun tiedettiin erittäin 
ansiokkaasti liittoa kuusi vuotta luot-
sanneen Tapio Peltomäen luopuvan 
tehtävästä vuoden vaihtuessa. En-
nen kokousta oli vielä puheenjohta-
japaneeli, jossa viisi ehdokasta esit-
teli itsensä ja vastaili kysymyksiin. 

Mika Hannula



5
Päijät-Hämeen

ILVES

Reserviläinen-lehden päätoimittaja 
Kari Vainio juonsi paneelin.Tämän 
kirjoittajalle Matti Ankelo paljastui rii-
hikuivaksi asiantuntijaksi, Mika Han-
nula hyvällä itsetunnolla varustetuksi 
johtajaksi, Risto Piekka väärässä pai-
kassa olevaksi, vähän vanhemmaksi 
mieshenkilöksi, Yrjö-Pekka Rautalah-
ti vaiteliaaksi suomalaiseksi perusjät-
käksi ja Esa Salokorpi mieheksi, jolla 
ei ollut mitään hävittävääkään.

Kokouksessa oli kiitettävästi ääni-
valtaa ja myös omasta piiristämme 
oli 11/12 upseeriyhdistyksen jäsen-
ten äänivalta Juha Tarnasen, Ilkka 
Sipilän ja Juha Nuoritalon käytössä. 
Aluksi pj. Peltomäki esitti vakuuttavan 
toimintakertomuksen kolmelta kulu-
neelta vuodelta.Ennen puheenjoh-
taja-vaalia käytettiin useita Piekkaa 
tukevia puheenvuoroja. Siksi Mika 
Hannulan voitto tuntui yllättävän suu-
relta, 17381 ääntä 24225 annetusta 
äänestä.

Mika Hannula on 39- vuotias Tam-
pereen yliopiston professori ja teknii-
kan tohtori. Hänellä on myös riittä-

västi tunteen paloa tehtävän suorit-
tamiseksi. Toivomme, että hänellä on 
riittävästi aikaa työnsä ohella hoitaa 
liiton puheenjohtajan tehtävä.

Kokouksessa valittiin myös liitto-
valtuuston jäsenet sekä hyväksyttiin 
3-vuotis strategia, joten käsittelyssä 
oleva pieni sääntömuutos ei tieten-
kään herättänyt suurtakaan intohi-
moa kokousväessä. Liittovaltuustoon 
valittiin Päijät-Hämeestä kapt res 
Jukka Anttonen Lahdesta, varalla res 
kapt Heimo Lahtinen Orimattilasta. 
Lisäksi Opiskelijain Reserviupseeri-
piiristä valittiin ltn res Miikka Hurma-
lainen Lahdesta valtuustoon.

Iltajuhla ja sunnuntai

Lauantain iltajuhla oli arvokashenki-
nen ja veljellinen ja sisarellinen. Juh-
laan antoi oman luonteensa se, että 
myös Maanpuolustusnaisten Liiton 
liittokokous oli Turussa samassa kyl-
pylähotelli Holiday Club Caribiassa. 
Juhlassa käyttivät tietenkin puheen-
vuoron niin  Peltomäki kuin Hannula-

kin. Päärooli oli onneksi jo syömisellä 
ja tanssilla. 

Sunnuntai- aamuna toiset meni-
vät uimaan ja toiset kirkkoon. Puo-
lilta päivän läksimme tutustumaan 
Saaristomeren Meripuolustusalueen 
Pansion tukikohtaan. Retki oli antoi-
sa ja mielenkiintoinen. Näimme myös 
Puolustusvoimien vídeotallenteen 
Merivoimien tehtävästä ja kalustosta. 
SmMepa on Merivoimien komentajan 
alainen valmiusyhtymä, joka vastaa 
Saaristomeren ja Ahvenanmaan alu-
een puolustamisesta. Vastuualue on 
Hangosta Tornioon, joka on melkoi-
nen tehtävä ainakin nähdyn kaluston 
valossa.

Liittokokous on tietenkin huomatta-
va reserviupseeritapahtuma ja koke-
misen arvoinen meille jokaiselle.

Juha Nuoritalo
juha.nuoritalo@phnet.fi    

Perinteikäs Hämeen Sotilaslääni 
lakkautetaan vuodenvaihteessa ja 
sen tilalle tulee Sotilasalueet. Meillä 
Päijät-Hämeessä aloittaa Lahden 
Sotilasalue jonka toiminnat palvele-
vat Hennalassa Hämeen Rykmen-
tin yhteydessä Rakennus 22:ssa 
portin vieressä. Monivuotisesta yh-
teistyöstä läänin kolmen reserviup-
seeripiirin puheenjohtajat huomioi-
vat 6.12.Hämeenlinnassa ylentä-
mistilaisuuden yhteydessä Läänin 
komentajan eversti Veli-Pekka Par-
katin Suomen Reserviupseeriliiton 
hopeisella ansiomitalilla.

Kiitos sanoissaan komentaja kiitti 
meitä reservin upseereja ja totesi 
oppineensa viimeistään komentaja 
aikanaan arvostamaan tekemääm-
me maanpuolustustyötä. Erityiset 
kiitokset hän välitti päijät-hämäläi-
sille.

Hämeen Sotilaslääni lakkautetaan 
vuodenvaihteessa

Kuvassa vasemmalta Päijät-Häme Juha Tarnanen, Pirkanmaa Mika 
Hannula, Kanta-Häme Hannu Reko ja ev Veli-Pekka Parkatti.
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Vuodenvaihteessa lakkautettava Hämeen Sotilaslääni kutsui Päijät-Hämäläiset yhteistyö kumppaninsa 13.12. Hennalan 
Upseerikerholle, missä lanseerattiin toimintoja jatkamaan perustettava Lahden Sotilasalue. Läänin komentaja eversti 
Veli-Pekka Parkatti alusti puolustusvoimien tarkoitusperiä ja haluttuja muutoksia. 
Henkilöstöuudistuksella ja kulujen karsimisella haetaan säästöjä. Käytännössä 
meillä palataan vähän samaan järjestelyyn mitä Lahden Sotilaspiiri oli aikoinaan. 
Kokonaisuuden kannalta on merkittävää, että koko reservin määrä supistetaan 
490000:sta 350000:teen vuoteen 2012 mennessä. 19 Sotilasaluetta tulevat kor-
vaamaan lakkautettavat Sotilasläänit ja Maavoimien Esikunta aloittaa toimintansa 
Mikkelissä. Saavutetuilla järjestelyillä ei ole kuitenkaan vaikutusta toimintaan, eikä 
varusmiesten koulutukseen.

Tulevan Sotilasalueen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Juho Raulo teroit-
ti, että toiminnat jatkuvat alueellamme saumattomasti. Henkilökunta on ammatti-
taitoista ja työhönsä kouliintunutta. Selkeä parannus on tietysti se, että asiat voi 
vastaisuudessa hoitaa lähempänä Lahdessa, Hämeen Rykmentissä. Aluetoimisto 
painottaa ensivuonna toimissaan tulevien maakuntajoukkojen perustamista ja kut-
suntojen järjestämistä.

Tilaisuudessa Hämeen Sotilaslääni huomioi seuraavia henkilöitä:

STANDAARI
Päijät-Hämeen Aluetoimisto
Eversti / Hämeen Rykmentin komentaja Hannu Alen
Piiripäällikkö / Maanpuolustuskoulutus ry Hannu Tukia
Puheenjohtaja / Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry Juha Tarnanen
Puheenjohtaja / Päijät-Hämeen Reserviläispiiri ry Juhani Vilo

KULTAINEN ANSIOLEVYKE
Everstiluutnantti Aarne Kumpulainen
Majuri /2. SAL Alpo Aronen

PRONSSINEN ANSIOLEVYKE
Kapteeni evp Kari Kivi 60 v
Rehtori Veli-Pekka Olavi Asikainen 60 v
Rehtori Pentti Jaakko Juurikkala 60 v
Kapteeni Ari Juhani Lähdesmäki 50 v

Hämeen Rykmentti huomioi seuraavia:

RYKMENTIN RISTI
Res ylil Brofeldt Tapani
Res kapt Eskola Esko
Res maj Joensuu Petri
Res kapt Kaven Erkki
Res kapt Muhii Esa
Res ylil Saloranta Matti
Res maj Alpo Aronen
Kapt evp Pekka Alfthan

RYKMENTIN PUUKKO
Evl Aarne Kumpulainen
Evl evp Tukia Hannu
Kapt evp Häkkinen Erkki
Kapt evp Kivi Kari

Hämeen Sotilasläänin
kutsutilaisuus Upseerikerholla

Aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Juho Raulo.

Kutsuvierasjoukkoa ko-
koontuneena  Hennalan 
Upseerikerholle.
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Vakuutusneuvos Harri Kainulainen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto nimitti yleisistunnossa 
22.11. Maanpuolustuskoulututusyh-
distyksen (MPK) puheenjohtajaksi 
vakuutusneuvos Harri Kainulaisen 
vuosille 2008-09. Samalla yhdistyk-
sen hallitukseen nimitettiin Arto Räty 
(puolustusministeriö), Erkki Uitti (si-
säasiainministeriö), Annu Jylhä-Pyy-

könen (opetusministeriö) ja Helena 
Pesola (Naisten Valmiusliitto ry). 

Edellisten lisäksi yhdistyksen ko-
kouksessa 27.11. valittiin varapu-
heenjohtajaksi Matti Niemi (Reser-
viläisliitto ry) sekä muiksi hallituksen 
jäseniksi Mika Hannula (Suomen Re-
serviupseeriliitto ry), Erkko Kajander 
(Maanpuolustuskiltojen liitto ry) ja 
Esko Hakulinen (Suomen Rauhan-
turvaajaliitto ry). 

Laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta tulee voi-
maan 1.1.2008

Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta tulee voimaan ensi vuoden 
alussa. Nykyinen Maanpuolustuskou-
lutus ry muuttuu julkisoikeudelliseksi 
yhdistykseksi. Uusi asema vahvistaa 
MPK:n roolia puolustusvoimien re-

servien kouluttajana. Koulutus tukee 
merkittävällä tavalla puolustusvoimi-
en sodan ajan joukkojen kouluttamis-
ta ja suorituskyvyn ylläpitoa. Lisäk-
si laki antaa osaaville reserviläisille 
mahdollisuuden hakeutua, kouluttau-
tua ja sitoutua entistä vaativampiin 
kouluttaja- ja johtajatehtäviin

MPK:n siviilikoulutus tukee yhteis-
kunnan varautumista laaja-alaisiin 
turvallisuusuhkiin sekä yhteiskunnan 
yleistä valmiutta ja toimintakykyä. 
Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden 
naisten laaja-alaisemmalle osallistu-
miselle maanpuolustustyöhön. 

Lain mukaan MPK jatkaa toimin-
taansa myös poikkeusoloissa

Lisätietoja antavat:
Puheenjohtaja Harri Kainulainen puh. 
050 62411
Toiminnanjohtaja Pekka Majuri puh. 
0207 56 9011, 040 755 8554

MPK:n nimi ja yhteystiedot muuttuvat vuodenvaihteessa. 

Yhdistyksen uusi nimi on Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Lyhenne MPK jää käyttöön. Samanaikaisesti yhte-
ystiedot muuttuvat. Uusi verkkosivujen osoite on www.mpky.fi . Sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon 
etunimi.sukunimi@mpky.fi .

Uusi vuosi – uudet sivut

Naisten Valmiusliitto julkaisee/julkaisi uudet Internetsivunsa vuo-
denvaihteessa. Sivujen ulkoasun ja rakenteen muutoksilla liitto 
vastaa eri-ikäisten käyttäjien tarpeisiin entistä paremmin. Valikot 
ovat mm. helppokäyttöisempiä. Myös sivujen sisältö kokee/on ko-
kenut uudistumisen. Uusilla sivuilla on aikaisempia sivuja enem-
män tietoa ja mm. laajempi arkisto. 

Alueneuvottelukuntien omia sivustoja ei uusille sivuille ole tässä 
vaiheessa tulossa. Sitä vastoin Naisten Valmiusliiton Infoa tullaan 
julkaisemaan verkossa vuonna 2008:kin. Se on liiton verkkojulkai-
su, josta on luettavissa alueneuvottelukuntien kuulumisten lisäksi 
taustoja ja ajankohtaisia asioita.

Uudet sivut löytyvät tutusta osoitteesta:
www.naistenvalmiusliitto.fi .
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MPK:n puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri 
Kainulainen lukee kunniakirjaa 

Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) hallitus on valinnut Päijät-Hämeen 
maanpuolustuspiirin päällikön Hannu Tukian MPK.n vuoden 2007 toimi-
henkilöksi.

Tukia on toiminut piiripäällikkönä 1.3.2005 lähtien. Hän on esimerkil-
lisellä tavalla kehittänyt piirin toimintaa ja yhteistoimintaa puolustusvoi-
mien kanssa. Piirin koulutustoiminnan määrä on hänen kaudellaan kak-
sinkertaistunut. 

Vuoden toimihenkilön nimitys julkistettiin 14.12. yhdistyksen vuosipäi-
vän juhlatilaisuudessa Helsingissä. 

Samassa tilaisuudessa myönnettiin MPK:n kultainen ansiomitali seu-
raaville henkilölle:

Sotilasmestari Erkki Andersson
Hammaslääketieteen lisensiaatti Tuomo Erkkola

Muusikko Kai Leinonen
Vuorineuvos Esko Muhonen
Sotilasmestari Raimo Ojala

 MPK:n hopeinen ansiomitali myönnettiin seuraaville henkilölle:
 Yrittäjä Marja-Sisko Hartikka

Oikeustieteen lisensiaatti Reino Laine
Osastonhoitaja Ritva Mittilä

Filosofi an tohtori Jouko Mäki
Talouspäällikkö Seppo Pietilä

Diplomi-insinööri Marko Puumalainen
Koulutussihteeri Vuokko Seppälä

Arkkitehti Kristiina Slotte
Yrittäjä Anneli Toivanen 

Valtioneuvoston 22.11.2007 määräämät jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Puheenjohtaja  Harri Kainulainen

jäsen  Arto Räty, puolustusministeriö   varajäsen Petteri Tervonen, puolustusministeriö
jäsen  Erkki Uitti, sisäasiainministeriö   varajäsen Vesa Huuskonen,sisäasiainministeriö
jäsen  Annu Jylhä-Pyykönen, opetusministeriö  varajäsen Eero Pulkkinen, opetusministeriö
jäsen  Helena Pesola, Naisten Valmiusliitto ry  varajäsen Kaarina Dromberg, Maanpuolustus  
          naisten Liitto ry

Syyskokouksen 27.11.2007 valitsemat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varapuheenjohtaja Matti Niemi, Reserviläisliitto ry

jäsen Mika Hannula, Suomen Reserviupseeriliitto ry  varajäsen Ensio Mäkipelto, Kadettikunta ry
jäsen Erkko Kajander, Maanpuolustuskiltojen liitto ry  varajäsen Satu Mustalahti, Sotilaskotiliitto ry
jäsen Esko Hakulinen, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry  varajäsen Arno Hakkarainen, Sininen Reservi ry

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN
HALLITUS 1.1.2008

Hannu Tukia valittiin Maanpuolustuskoulutus ry:n 
vuoden toimihenkilöksi
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Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Halme Esa Jukka   Hollola
Kauhajärvi Matti Juhani   Heinola
Lappi Jarmo Olavi   Lahti
Linnavirta Miko Henrik Olavi   Lahti
Rekola Marko Tapani   Hollola
Ylitalo Nooke Tapani   Orimattila

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ala-Hemmilä Jarmo Johannes   Asikkala
Hartikainen Mikko Johannes   Kärkölä
Helistö Aaro Tapani   Kärkölä
Jokinen Simo Tapio   Orimattila
Karppinen Juha Mikko   Heinola
Liukkonen Jukka Matti   Hollola
Ripatti Esa Lasse Tapio   Lahti
Ruuttula Juha-Ville   Heinola
Seljänperä Jukka-Pekka   Asikkala
Terenius Markus Tauno Juhani Lahti
Tuovinen Timo Jukka   Kärkölä
Ylioja Jari Matti   Lahti
Ylä-Viteli Harri Tapio   Asikkala

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Aaltonen Mika Juhani   Lahti
Helviö Jani Mikael   Lahti
Jouppila Vesa Jaakko   Orimattila
Jukkala Jouni Antero   Lahti
Laaksonen Mikko Johannes   Nastola
Laine Jari Tapani   Asikkala
Lehto Klaus Edvin   Heinola

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2007

Lindberg Patrik Johannes   Heinola
Munnila Jussi Antero   Padasjoki
Mäkelä  Veli-Matti   Lahti
Ottela Jukka Tapio   Lahti
Rautiainen Jukka Hermanni   Kärkölä
Ruusunen Petri Juhani   Lahti
Sivonen Marko Ahti   Lahti
Tapiomaa Arto Kalevi   Orimattila
Tirkkonen Jarno Ilmari   Lahti
Toivonen Esa Matti Juhani   Nastola
Veltheim  Jouni Markus   Lahti
Ylijoki Mika Kristian   Nastola

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ala-Nikula Veli Jussi Antero   Lahti
Hakala Hannu Kalevi   Lahti
Korpinen Jari Juhani   Lahti
Kärki Henri Kalevi   Lahti
Lök Risto Niilo Einari   Heinola
Melto Mika Juhani   Lahti
Mustalahti Mika Petteri   Lahti
Mustola Markku Kalevi   Lahti
Valve  Ville Juhani   Heinola
Viljanen Ilkka Antero   Lahti

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Lindholm Heikki Antero   Lahti
Malmi Tomi Tapani   Lahti
Vuorio Pasi Antero   Orimattila
 

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 06.12.2007
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Keskiaho Tuomo Niilo  Hollola HämSl
Kivinen Hannu Aaro TapaniHollola HämSl
Lahtinen Esa Antero  Nastola HämSl
Muurinen Martti Tapani  Lahti HämSl
Saario  Kaarlo Juhani  Lahti HämSl

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ikonen  Heikki Petteri  Lahti HämSl
Jalonen  Pekka Juhani  Hollola HämSl
Laitinen  Reijo Eero Ensio  Lahti HämSl
Nieminen Matti Juhani  Hollola HämSl
Rantala  Juha Tapio  Orimattila HämSl
Hyvönen Petri Olavi  Hollola HämSl

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Kallinen  Tero Johannes  Lahti HämSl
Kauppinen Hannu Kalevi  Lahti HämSl
Kopra  Ilkka Matti Olavi  Hollola HämSl

Koski  Ilkka Tapio  Lahti HämSl
Kostiainen Kimmo Juhani  Lahti HämSl
Lahtinen  Juha Kalervo  Orimattila HämSl
Liikola  Panu Miikka  Heinola HämSl
Mäentalo Mauri Juhani  Heinola  HämSl
Nummela Tuomo Pekka Antero Lahti HämSl
Paajanen Jari Antero  Lahti HämSl
Pohjantuli Tuomo Olavi  Lahti HämSl
Syrjänen Teemu Samuli  Lahti HämSl
Vuori Petri Juhani  Lahti HämSl
Santero Erkki Jarl Olavi  Lahti HämSl

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Pänkäläinen Mikko Tapani  Heinola HämSl

Sotilasarvoon: VÄNRIKKI
Niemikallio Veli-Pekka Santeri Lahti HämSl 
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Juhlapuheen piti piiripäällikkö 
Hannu Tukia.

Kunnioitettu Mannerheimristin-ritari, 
arvoisat kunniakansalaiset, Herra 
eversti, arvoisat kutsuvieraat, hyvä 
oma väki, hyvät naiset ja miehet.

Tervetuloa Maanpuolustuskoulutus 
ry:n vuosipäivätilaisuuteen. Nuorena 
yhdistyksenä vietämme neljättätois-
ta vuosipäiväämme Suomen itsenäi-
syyden 90 – ja Mannerheimin 

140 - vuotis juhlavuonna. Tänä 
vuonna on myös kulunut 200 vuot-
ta Tilsitin rauhansopimuksesta, jolla 
on ollut myös vaikutusta Suomen it-
senäisyyden historiaan. Rauhan so-
pimukseen liittyen lausui Napoleon 
Aleksanteri I:lle: ”Ottakaa Suomi, se 
on teidän.”

Seuraavana vuonna 1808 alkanee-
seen Suomen sotaan päättyi Ruotsin 
ja Suomen pitkä yhdessä oloaika ja 
alkoi Suomen suuriruhtinaskunta-
aika.

Vuosi 2008 on myös merkittävä 
vuosi historiassa ja myös tänä päi-
vänä. Suomen sota alkoi 200 vuotta 
sitten liittyen Tilsitin rauhansopimuk-
seen. Jääkäreiden kotiinpaluusta on 
25.2.2008 kulunut 90 vuotta samana 
päivänä syntyi myös Itsenäisen Suo-
men sotaväki.

Vuoden alussa astuu voimaan niin 
puolustusvoimien kuin myös Maan-
puolustuskoulutuksen rakennemuu-
tos:

Viime toukokuussa annettu uusi 
laki vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta tulee voimaan vuoden alussa. 
Vuoden 2008 alusta lukien MPKY on 
julkisoikeudellinen yhteisö joka toi-
mii valtakunnallisena vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen yhteis-
työjärjestönä. Vastaavassa asemas-
sa olevia yhdistyksiä on Suomessa 
varsin vähän. Esimerkkeinä mainitta-
koon Suomen Punainen Risti, Liiken-
neturva ja Raha-automaattiyhdistys. 
Yhteistä näille yhdistyksille on ennen 
kaikkea se, että niillä on sekä lakisää-
teisiä, niin sanottuja viranomaistehtä-
viä, sekä vapaille kansalaisjärjestöille 
luonteenomaisia tehtäviä. Näin tulee 
olemaan myös MPKY:ssa.

Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin
vuosijuhla

Uuden Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen tarkoituksena on maanpuo-
lustuksen edistäminen koulutuksen, 
tiedotuksen ja valistuksen keinoin. 
Uusi asema vahvistaa MPKY:n roolia 
puolustusvoimien reservien koulut-
tajana. Koulutus tukee merkittävällä 
tavalla puolustusvoimien sodanajan 
joukkojen kouluttamista ja suoritus-
kyvyn ylläpitoa. Lisäksi uusi laki an-
taa osaaville reserviläisille mahdolli-
suuden hakeutua ja sitoutua entistä 
vaativampiin kouluttaja- ja johtajateh-
täviin.

Sotilaallisten tehtävien lisäksi MPK 
jatkaa kaikille avointa siviilikoulutusta. 
Se perustuu laajaan verkottumiseen 
yhteiskunnan muuhun koulutusjärjes-
telmään sekä aikaisempaa selkeäm-
min yhteistyökumppaneiden kanssa 
tehtäviin kumppanuussopimuksiin, 
joissa määritellään eri toimijoiden 
roolit, vastuut ja erikoisosaaminen.

Laki vahvistaa MPK:n roolia mer-
kittävästi. Parlamentaarinen valvon-
ta, toiminnan ohjaus ja merkittävä 
osa rahoituksesta tulevat suoraan 
puolustusministeriöltä. Puolustusvoi-
mien kanssa tehdään sopimus stra-
tegisesta kumppanuudesta. Järjes-
tely mahdollistaa muun muassa sen, 
että yksittäisten reserviläisten koulut-
tamisen lisäksi puolustusvoimat voi 
tilata MPK:lta enintään komppanian 
vahvuisten joukkojen koulutusta.

Tehtävien myötä myös MPK:n vas-
tuut kasvavat. Toiminnan ja talouden 
suunnittelu ja seuranta toteutetaan 
ensi vuodesta alkaen julkisen hal-
linnon pelisääntöjen mukaisesti. Uu-
den vapaaehtoislain lisäksi yhdistys 
joutuu toiminnassaan noudattamaan 
noin 20 muuta sellaista lakia, joita 
sen nykyisenä rekisteröitynä yhdis-
tyksenä ei ole tarvinnut toimintaansa 
soveltaa. Koulutuksen ja muiden pal-
velujen laadun ja sisällön tulee tinki-
mättä vastata niin puolustusvoimien, 
muiden viranomaisten ja yhteisöjen 
kuin kansalaistenkin niille asettamia 
vaatimuksia.

Merkittävä muutos on se, että uu-
den lain mukaan MPK jatkaa toimin-
taansa myös poikkeusoloissa. Se 
on suuri haaste sekä organisaation, 

resurssien että toiminnan kehittämi-
selle. Tärkeä osa tätä kehitystä ovat 
kaikkiin piireihin muodostettavat kou-
lutus- ja tukiyksiköt. Yksiköt muodos-
tavat vapaaehtoisille uuden merkit-
tävän kanavan ja mahdollisuuden 
sitoutua sekä normaali- että poikke-
usolojen tehtäviin.  

Myös Puolustusvoimien raken-
nemuutoksella on todella suuri ja 
myönteinen merkitys Päijät-Hämeen 
Maanpuolustuspiirin toiminalle. Voim-
me yhdessä alueupseerin kanssa 
hoitaa sotilaallisiin harjoituksiin ja 
reserviläisiin liittyvät asiat Päijät-Hä-
meen Aluetoimistossa, saman katon 
alla .

Viime vuosina on ollut ongelmana 
se, että meidän sotilaallisten harjoi-
tusten reserviläistiedot eivät ole päi-
vittyneet oikein tai ei ollenkaan puo-
lustusvoimien järjestelmään. Tällä 
pienellä asialla on suuri merkitys mm 
reserviläisten ylennysperusteisiin. 

Tässä on nyt erinomainen tilaisuus 
vielä luoda katsaus menneeseen 
vuoteen ja samalla myös tulevaisuu-
teen.

Ne asiat ja tavoitteet jotka sovim-
me yhdessä toiminnanjohtajan kans-
sa käydyissä tulosneuvotteluissa ja 
kehityskeskusteluissa täyttyivät osil-
taan yli odotusten. 

Jos lukuina tarkastellaan mennyttä 
vuotta voidaan olla erinomaisen tyy-
tyväisiä.

Kursseja toteutettiin 107, sotilaal-
listen kurssien osuus oli 73. Kurssi-
laisia osallistui yhteensä 2034.  Täs-
tä määrästä sotilaallisiin harjoituksiin 
osallistui 1452.

Naisia osallistui yhteensä 460.
Piirien vertailussa kurssilaisten 

määrän suhteen olemme 21 piirin 
joukossa sijaluvulla 5

Jos vertaamme piirien asukaslu-
kua kurssilaisten määrään niin olem-
me aivan kärkipäässä.

On kuitenkin otettava huomioon se, 
että piirit ovat keskenään verrattuna 
hyvin erilaisessa asemassa ja kaikil-
la ei ole sellaisia toimintaedellytyksiä 
kuin meillä on. 

Asetin myös itselleni muutamia ta-
voitteita tälle vuodelle: Koulutus- ja 
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tukiyksikkö-organisaation kehittämi-
sen ja vahvistamisen, ja siihen liitty-
en kouluttajahenkilöstön lisäämisen 
ja kouluttamisen, samalla laadun 
kasvattamisen sekä viranomaisyh-
teistyön vahvistamisen.

Nämä asiat ovat olleetkin hyvin 
keskeisellä sijalla toiminnassamme.

Olemme muodostaneet koulutus- 
ja tukiyksikkö organisaation, joka 
on ollut kaikkien piirien organisaatio 
mallina. Johtoryhmä on ottanut sel-
keän kurssien ja harjoitusten suunnit-
telu- ja toteuttamisvastuun. Koulutus- 
ja tukiyksikön sydämen muodostaa 
aselajeittain muodostetut koulutus-
joukkueet, joissa on tällä hetkellä yh-
teensä 215 kouluttajaa.

Viranomaisyhteistyön kehittäminen 
ja vahvistaminen on ollut myös mer-
kittävää ja tärkeää niin uskon myös 
kaikille osapuolille. Lahden Kihlakun-
nan Poliisilaitoksen, Päijät-Hämeen 
Pelastuslaitoksen ja Suomen Pu-
naisen Ristin kanssa on ollut paljon 
yhteisiä tapahtumia ja erityisesti yh-
dessä järjestetyt koulutustapahtumat 
ovat tiivistäneet muutakin yhteistoi-
mintaamme.

Uskon, että nämä kolme mainitse-
maani asiaa: organisaatio, koulutta-
ja-järjestelmä ja viranomaisyhteistyö 
sekä tietyllä tavalla siirtyminen pois 
Lahti-keskeisyydestä koko Päijät-Hä-
mettä koskevaksi toiminnaksi ovat ol-
leet osana toimintamme kasvun edel-
lytyksiä.

Mutta keskeisenä kasvun tekijä-
nä on ollut Hämeen Rykmentin tuki, 

unohtamatta Puolustusvoimien ruo-
kahuollon Hennalan Muonituskes-
kuksen palveluja, Sotilaslääketieteen 
Keskuksen kouluttajatukea sekä Puo-
lustushallinnon Rakennuslaitoksen 
Lahden toimipisteen osoittamaan  
varastorakennukseen liittyvää toimin-
nallista ja taloudellista tukea.

Hämeen Rykmentti on mahdol-
listanut kaikella tavalla sen kivijalan 
meidän toiminallemme, josta on ol-
lut erityisen hyvät valmiudet toteut-
taa ja kehittää toimintaamme. Lähes 
jokainen kurssimme on jollakin taval-
la saanut HämR:n tukea. Erittäin ar-
vokkaana olen pitänyt sitä tukea, jota 
olemme saaneet kertausharjoitusten 
muodossa kouluttajakoulukselle sekä 
henkilöstön osallistumisesta koulutta-
jina ja valvojina suuriin harjoituksiim-
me.

Ei sovi myöskään unohtaa niitä 
erinomaisia toimitiloja, joissa saam-
me toimia, kaikkine toimintoineen ja 
palveluineen.

Haluan tässä vielä erikoisesti tuo-
da esille ja kiittää alueupseeri yliluut-
nantti Tommi Tenhun aktiivista, innoit-
tavaa, tukevaa ja avuliasta toimintaa 
ei pelkästään kanssani vaan koko 
kouluttajahenkilöstön keskuudessa. 
Monet toimintamme tukipilarit ovat 
hänen käsialaansa.

Erään luvun otan vielä esille viime 
vuoden toiminnasta ja se on kurssien 
palautekyselyjen keskiarvo ja se oli 
4.23 , jossa 5 on maximi. Lukuarvo 
on korkea, se tietysti kertoo jotakin 
kurssiemme tasosta. Mutta ammatti-

laisten silmin tarkasteltuna meillä on 
vielä paljon parannettavaa ja kehitet-
tävää.

Pyrimme aina  tarjoamaan kurssi-
laisille, jotka vapaaehtoisesti tulevat 
viikonvaihteen harjoituksiin tai arki-il-
lan koulutustilaisuuksiin laadukkaan, 
turvallisen, elämyksiä tarjoavan ja 
positiivisesti mieliin jäävän koulutus-
tilaisuuden. 

Pidämme kouluttajien kesken 
isompien harjoitusten jälkeen aina 
palautetilaisuuden, jossa paneudum-
me erityisesti virheisiin ja kehittäviin 
asioihin. Tällä tavalla pystymme tu-
levaisuudessa yhä laadukkaampaan 
kurssitoimintaan.

Haluan vielä tässä korostaa ja tuo-
da esille toimintamme taloudellisen 
tuen.

Hämeen Rykmentin tuki euroiksi 
muutettuna on noin 40.000 euroa, se 
on kaksi kertaa suurempi kuin mei-
dän vuosibudjetti.

Lahden Väestönsuojelusäätiö ry 
on tukenut toimintaamme ja osoitta-
nut myös ensi vuodelle merkittävän 
toiminta-avustuksen. Haluan vielä 
tässä mainita kaksi yksityistä henki-
löä, jotka ovat taloudellisesti tukeneet 
toimintaamme ja eri hankkeita, joissa 
olemme olleet mukana; Verhon karta-
non isäntä Johan Dieckman ja maan-
viljelijä Antti Räsänen molemmat Pa-
dasjoelta.

Kiitos teille kaikille.  
Tästä meidän on hyvä jatkaa tule-

vaisuuteen.
Tämän vuoden kurssisuunnitelma 

on kurssien määrän suhteen viime 
vuoden kaltainen.

Uskon, että kurssisuunnitelman to-
teuttaminen on nyt helpompaa, kos-
ka organisaatiomme on vahvempi ja 
osaamistaso on kasvanut. 

Mutta kuitenkin tuleva vuosi tulee 
olemaan toiminnassamme uuden 
lain myötä erittäin haastava. 

Jatkamme organisaatiomme kehit-
tämistä niin, että muodostamme uu-
sia aselajijoukkueita ja haemme aktii-
visesti uusia toimijoita toimintaamme 
mukaan.  Tavoitteeksi olen asettanut, 
että vuoden lopulla meillä olisi 250 
eri alojen kouluttajaa. Erityistä paino-
arvoa asetetaan siviilikoulutusorga-
nisaation vahvistamiseen ja sen laa-
jentamiseen. 

Keskeisellä sijalla on myös harjoi-
tusten laadun kohottaminen.

Jokaiseen kuntaan nimetään kun-

Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin standaari luovutettiin ensimmäistä kertaa nai-
selle. Kuvassa palkittu Marja Vottonen, piiripäällikkö Hannu Tukia sekä Hämeen ryk-
mentin komentaja eversti Hannu Alén.
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tapäälliköt, joiden tehtävä on yhtey-
denpito kuntiin ja sen  eri järjestöihin.

Tulen kiertämään kaikki kunnat yh-
dessä Aluetoimiston päällikön kans-
sa ja tulen esittämään kuntien johdol-
le erityisesti turvallisuusalan- ja kun-
tien valmius-suunnitteluun liittyvää 
koulutusta.

MPK:n puheenjohtaja Harri Kainu-
lainen on korostanut tämän hetken ja  
tulevaisuuden turvallisuusalan koulu-
tuksessa omia mahdollisuuksiamme 
vapaaehtoisen turvallisuustyön ken-
tässä.

Olemme mukana valtioneuvoston 
asettamassa sisäisen turvallisuuden 
ohjelmassa, jossa Valtioneuvoston 
asettanut tavoitteeksi, että Suomi on 
2015 Euroopan turvallisin maa, Suo-
mi on tällä hetkellä Itä Euroopan mai-
den tasolla. 

Vuosittain onnettomuuksissa kuo-
lee yhteensä noin 2700 henkilöä. 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuo-
lee 2100 henkilöä. Yleisimmät syyt 
ovat kaatumiset ja putoamiset sekä 
alkoholimyrkytykset, hukkumiset, tu-
kehtumiset paleltumiset ja palotapa-
turmat. Liikenteessä kuolee noin 400 
ja työssä 40 henkilöä.

Esitetyt luvut ovat selvä osoitus 
välinpitämättömyydestä ja  syrjäyty-

misen lisääntymisestä. Työttömyys, 
köyhyys, eriarvoisuus, ulkomaalais-
ten puutteellinen kotoutuminen, sai-
raudet, päihteiden käyttö on selkeäs-
ti lisännyt yhteiskunnan ulkopuolelle 
ajautuvien määrää.

Tässä meille  tulevaisuuden haas-
teita turvallisuustyölle. 

Hvvät ystävät!

Eräs tärkeä ja meille arvokas, täydel-
lä sydämellä ja kunnioituksella tapah-
tuva toiminta

on veteraanityö. Tarjoamme mah-
dollisuuksiamme aina veteraanien 
käyttöön, kun sitä meiltä pyydetään 
tai kun itse huomaamme veteraani-
en sitä tarvitsevan. Tänä vuonna mm 
olimme mukana veteraanikeräykses-
sä ja kutsuimme veteraaneja seuraa-
maan suurempia harjoituksiamme ja 
esiteltiin toimintaamme veteraanien ti-
laisuuksissa. Lisäksi saimme olla mu-
kana tukemassa Rintamaveteraani-
en Liittopäivien järjestelyjä Lahdessa  
11.-13. kesäkuuta, sen työn me teim-
me syvää kiitollisuutta tuntien.

Hyvät kuulijat!

Olemme saaneet olla tänä vuonna 

monessa valtakunnallisessa tapahtu-
massa mukana, luoneet MPK:lle or-
ganisaatiomallin ja kehittäneet oma 
toimintaamme yhdeksi MPK:n malli-
piiriksi.

Tämä on myös huomioitu valtakun-
nallisesti:

Olen saanut vastaanottaa kaksi 
merkittävää valtakunnallista huomi-
onosoitusta. 28.11 minulle luovutet-
tiin puolustusministerin myöntämä 
Rintamaveteraaniliiton kunniaristi

Viime perjantaina MPK:n vuosipäi-
vänä MPK:n hallituksen päätöksellä 
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin  
piiripäällikkö nimettiin vuoden 2007 
MPK:n toimihenkilöksi.

Näillä molemmilla huomionosoituk-
silla on suuri merkitys Päijät-Hämeen 
Maanpuolustuspiirin toiminnan ar-
vostukseen ja siihen vapaaehtoiseen 
työhön mitä Päijät-Hämeessä on teh-
ty.

Tästä lankeaa suuri kiitos teille kai-
kille, erityisesti tänään palkittaville ja 
omalle johtoryhmälle.  Olette  kaikki 
erityisellä tavalla kehittäneet ja tuke-
neet Päijät-Hämeen Maanpuolustus-
piirin toimintaa.

Kiitoksia ja tervetuloa!

Maanpuolustuspiirin vuosijuhlassa palkittuja 2007
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin vuosijuhlassa 
18.12.2007 palkittiin:
 
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin standaarilla
Marja Vottonen

MPK:n levykkeellä
Heikki Koskinen
Marko Sipura

Jalkaväen Ansioristillä
Jan Heinänen
Antti Räsänen
Ari Sausta
Vesa Walden

Maanpuolustusmitali, kultaisella soljella
Johan Dieckmann
Jorma Jokela
Rami Koskinen
Rauno Nieminen

Kultaisen soljen korotus
Lassi Pakkanen
Vesa Pyykkö

Maanpuolustusmitali, hopeisella soljella
Mirja Hiltunen
Minna Koski
Sanni Lahtinen
Seppo Lyhelä
Jarmo Parikka
Auli Väisänen

Hopeisen soljen korotus
Maarit Autio

Maanpuolustusmitali, pronssisella soljella
Mika Heinonen
Tomi Helminen
Anu Komu
Juuso Kosonen
Maire Kärkäs
Sami Liukkonen
Johanna Lius 
Juha Mustonen
Veli-Pekka Niemikallio
Vesa Tähtinen

Vuoden Kouluttaja-palkinto
Petteri Paalanen
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 2008

Tietoa, taitoja, valmiuksia, 
elämyksiä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) on vuonna 1993 perustettu 
valtakunnallinen koulutusorganisaa-
tio, joka kouluttaa kansalaisia selviy-
tymään paremmin arjen vaaratilan-
teissa ja poikkeusoloissa. 

MPK tukee koulutuksellaan puolus-
tusvoimien ja muiden viranomaisten 
valmiutta normaali- ja poikkeusolois-
sa. Viranomaisten lisäksi se tekee 
yhteistyötä maanpuolustusjärjestöjen 
sekä muiden turvallisuuskasvatusta, 
-valistusta ja -koulutusta harjoittavien 
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 

Yhdistyksen kursseille on osallistu-
nut yhteensä noin 300.000 kansalais-
ta. Määrä kasvaa vuosittain yli 30.000 
osallistujalla.

MPK:sta julkisoikeudellinen 
yhteisö ja  puolustusministe-
riön tulosyksikkö

Viime toukokuussa annettu uusi laki 
vapaaehtoisesta maanpuolustukses-
ta tulee voimaan ensi vuoden alussa. 
Vuoden 2008 alusta lukien MPK on 
julkisoikeudellinen yhteisö joka toi-
mii valtakunnallisena vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen yhteis-
työjärjestönä. Vastaavassa asemas-
sa olevia yhdistyksiä on Suomessa 
varsin vähän. Esimerkkeinä mainitta-
koon Suomen Punainen Risti, Liiken-
neturva ja Raha-automaattiyhdistys. 
Yhteistä näille yhdistyksille on ennen 
kaikkea se, että niillä on sekä lakisää-
teisiä, niin sanottuja viranomaistehtä-
viä, että vapaille kansalaisjärjestöille 
luonteenomaisia tehtäviä. Näin tulee 
olemaan myös MPK:ssa.

Uuden MPK:n tarkoituksena on 
maanpuolustuksen edistäminen kou-
lutuksen, tiedotuksen ja valistuksen 
keinoin. Uusi asema vahvistaa MPK:
n roolia puolustusvoimien reservien 
kouluttajana. Koulutus tukee merkit-
tävällä tavalla puolustusvoimien so-
danajan joukkojen kouluttamista ja 
suorituskyvyn ylläpitoa. Lisäksi uusi 

laki antaa osaaville reserviläisille 
mahdollisuuden hakeutua ja sitou-
tua entistä vaativampiin kouluttaja- ja 
johtajatehtäviin.

Sotilaallisten tehtävien lisäksi MPK 
jatkaa kaikille avointa siviilikoulutusta. 
Se perustuu laajaan verkottumiseen 
yhteiskunnan muuhun koulutusjärjes-
telmään sekä aikaisempaa selkeäm-
min yhteistyökumppaneiden kanssa 
tehtäviin kumppanuussopimuksiin, 
joissa määritellään eri toimijoiden 
roolit, vastuut ja erikoisosaaminen.

MPK:lle poikkeusolojen
tehtäviä

Laki vahvistaa MPK:n roolia merkit-
tävästi. Parlamentaarinen valvonta, 
toiminnan ohjaus ja merkittävä osa 
rahoituksesta tulevat suoraan puo-
lustusministeriöltä. Puolustusvoimien 
kanssa tehdään sopimus strategi-
sesta kumppanuudesta. Järjestely 
mahdollistaa muun muassa sen, että 
yksittäisten reserviläisten kouluttami-
sen lisäksi puolustusvoimat voi tilata 
MPK:lta enintään komppanian vah-
vuisten joukkojen koulutusta.

Tehtävien myötä myös MPK:n vas-
tuut kasvavat. Toiminnan ja talouden 
suunnittelu ja seuranta toteutetaan 
ensi vuodesta alkaen julkisen hal-
linnon pelisääntöjen mukaisesti. Uu-
den vapaaehtoislain lisäksi yhdistys 
joutuu toiminnassaan noudattamaan 
noin 20 muuta sellaista lakia, joita 
sen nykyisenä rekisteröitynä yhdis-
tyksenä ei ole tarvinnut toimintaansa 
soveltaa. Koulutuksen ja muiden pal-
velujen laadun ja sisällön tulee tinki-
mättä vastata niin puolustusvoimien, 
muiden viranomaisten ja yhteisöjen 
kuin kansalaistenkin niille asettamia 
vaatimuksia.

Merkittävä muutos on se, että uu-
den lain mukaan MPK jatkaa toimin-
taansa myös poikkeusoloissa. Se 
on suuri haaste sekä organisaation, 
resurssien että toiminnan kehittämi-
selle. Tärkeä osa tätä kehitystä ovat 
kaikkiin piireihin muodostettavat kou-

lutus- ja tukiyksiköt. Yksiköt muodos-
tavat vapaaehtoisille uuden merkit-
tävän kanavan ja mahdollisuuden 
sitoutua sekä normaali- että poikke-
usolojen tehtäviin.  

Päijät-Hämeen
Maanpuolustuspiiri

Päijäthämäläisten reserviläisten kou-
lutuksessa Päijät-Hämeen Maan-
puolustuspiiri ja Hämeen Rykmentti 
tekevät tiivistä yhteistyötä. Maakun-
tajoukoille kohdennettavan koulutuk-
sen lisäksi sotilaallinen, kouluttaja- ja 
johtamiskoulutus palvelee muita re-
servissä kehittyjiä. 

Siviilikoulutusta järjestetään maa-
kunnassa havaittujen tarpeiden mu-
kaan tukemaan jokapäiväistä turval-
lisuutta laaja-alaisesti.

Suurimmat vuosittaiset
harjoitukset 

– Yhteistoimintaharjoitus, Asutuskes-
kustaistelu ja Kohteen suojaaminen 
– antavat tilaisuuden soveltaa aselaji-
koulutuksissa opittua. Eri alojen osaa-
jille on tarjolla koulutusohjelmat, jotka 
valmentavat toimimaan niin omassa 
poikkeusolojen tehtävässä kuin har-
joituksessakin.

Puolustusvoimien ylläpitämät Häl-
välän, Tarusjärven ja Vesivehmaan 
harjoitusalueet tarjoavat erinomaiset 
puitteet harjoituksille. Käytössä on 
myös hyvin varusteltu luokkatila Hen-
nalassa, ja muita tiloja koulutuksen 
tarpeiden mukaisesti.

Viikonlopun tai viikonloppupäivän 
mittaisten harjoitusten lisäksi järjes-
tetään koulutusta iltaisin. Myös verk-
ko-opiskelun mahdollisuuksia lisätään 
jatkuvasti.

Tule kurssille ja harjoituksiin! 

Siellä hyöty ja hauskuus kohtaavat si-
nut – ja joukon muita hyviä ihmisiä.

MPK tarjoaa jokaiselle suomalai-
selle reserviläiselle mahdollisuuden 
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Yleisestä asevelvollisuudesta ja sen 
tarpeellisuudesta keskustellaan yhä 
enemmän. Oma mielipiteeni on sel-
keä; siitä pitää  ehdottomasti pitää 
kiinni.

Aseet kehittyvät ja strategiat muut-
tuvat, mutta väitteet, joiden mukaan 
yleinen asevelvollisuus olisi jotenkin 
ristiriidassa isänmaan puolustamisen 
kanssa, eivät kestä lähempää tarkas-
telua.

Yleinen asevelvollisuus takaa, 
että Suomen puolustusvoimat saa 
säännöllisesti palvelukseensa hyvin 
koulutettuja nuoria miehiä ja naisia, 
jotka kykenevät  hallitsemaan nyky-
ajan teknologiaa. Tämä tarkoittaa 
suomeksi,  että Suomen reserveistä  
löytyy aina niitä, jotka osaavat käyttää 
tehokkaasti huippumoderneja aseita.

Palkka-armeijaan siirtyminen ei 
takaisi, että halukkailla olisi saman-
laisia valmiuksia suoriutua vaativista 
tehtävistä. Yleinen asevelvollisuus on
tehokkain ja taloudellisin tapa 
puolustaa Suomea myös silloin, 
jos Suomi liittyy esimerkiksi Naton 
jäseneksi.

Yleistä asevelvollisuutta eivät puol-
la vain sotilaalliset syyt. Suoma laisen 
yhteis kunnan vahvuus on, ettei tääl-
lä ole jyrkkiä rajoja eri yhteis kun -
taluokkien välillä. Armeija-ai ka vah-
vistaa tätä piirrettä, sillä soti lai ta ei si-
joitella tupiin aseman tai asuinpaikan 

mukaan, vaan aakkos jär jestyksessä. 
Muistan vieläkin, mi ten hienoa oli 
saada tavata kavereita eri puolilta 
maata ja erilaisista olosuhteista.

Teitä Urheilukoulun varusmiehiä 
yhdistää pyrkimys päästä huippu-
tuloksiin omissa lajeissanne. Eikä 
vain pyrkimys; jotkut teistä ovat jo nyt

saavuttaneet tuloksia, joihin vain 
harvat pystyvät.

Uskon vakaasti, ettå yhdessä olo 
eri urheilumuotoja edustavien kave-
reiden kanssa antaa teillekin virikkei-
tä ja muistoja, joiden arvo säilyy pit-
källe siviilielämään.

Haluamalla suorittaa asevel volli-
suu ten ne näytätte suomalaiselle 
nuori solle oivaa  esimerkkiä. Puolus-
tus voimat puolestaan osoittaa ky-
kenevänsä vastaamaan nykyajan 
haasteisiin, kun on tullut urheilijoita 
vastaan ja kehittänyt Urheilukoulua 
jo vuosikymmenten ajan. Huippu-ur-
heilussa ei voi pitää taukoja. Tämän 
takia on vain kohtuullista, että Puo-
lustusvoimat on räätälöinyt huippu-
urheilun tosissaan ottaville mahdolli-
suuden suorittaa asevelvollisuutensa 
omassa joukko-osastossaan.

Urheilukoulussa osataan yhdis-
tää sotilaskoulutus ja valmentautu-
minen niin, ettei toinen lyö korville 
toista. Urheilukoulun varusmiesten 
esimerkki kannustakoon   muitakin 
suomalaisia nuoria pitämään huolta 

fyysisestä kunnostaan. Suurin 
yksittäinen tekijä, joka rapauttaa 
yleistä asevelvollisuutta on varus-
mies ten huono fyysinen kunto.

Suomen Ruotsin suurlähettiläs 
Alec Aalto kärjisti tilanteen vähän 
aikaa sitten Hufvudstadsbladetin 
kolum nissaan, kun hän kirjoitti, että 
varusmiesten heikentyvä  fysiikka voi 
johtaa siihen, että yhä harvempi sel-
viytyy asepalveluksesta  - ja puolus-
tusvoimat kutistuu pelkäksi Urheilu-
komppaniaksi.

Vaikka olettekin hyviä ja hyväkun-
toisia, toivottavasti ei käy niin. Kor-
kea keskeyttämisprosentti saat taa 
helpottaa Puolustusvoimien talou-
denpitoa, mutta heikko kunto ei ole 
oikea tapa pudottaa puolustusvoimien 
reservien määrää tasolle, joka so-
pii operatiiviisiin tai strategisiin 
suunnitelmiin.

Jos nykyisen suuruisia taistelure-
servejä ei tarvita, ratkaistakoon on-
gelma kehittämällä asepalvelusta niin, 
että peruskoulutuskauden jälkeen 
osa suuntautuu tehtäviin, jotka 
tukevat yhteiskunnan pärjäämistä 
poik keusoloissa. Mitä haittaa ase  pal-
veluksesta olisi toisaalta siinäkään 
tapauksessa, että sodanaikainen si-
joi  tuspaikka olisi muualla kuin soti-
sovassa?  Miksi tukitehtäviin pitäisi 
kelpuuttaa vain siviilipalvelusmiehiä ?

 

Tiivistelmä YLE:n Urheilun päällikön Kari Männyn puheesta Urheilukoulun valatilaisuudessa 30.11.

URHEILUKOULU VASTAA NYKYAJAN HAASTEISIIN

Hannu Tukia

osallistua koulutukseen ja erilaisiin 
haasteellisiin tehtäviin – kullekin 
oman osaamisen ja mielenkiinnon 
mukaan. Sitoutuminen MPK:n kou-
lutukseen tarjoaa mahdollisuuden 
osallistua myös puolustusvoimien 
maakuntajoukkojen kouluttamiseen. 
MPK:n kurssit ovat myös yksi tapa 
pitää yhteyttä armeijakavereihin tu-
tussa toimintaympäristössä. Vapaa-
ehtoinen koulutus rinnastetaan ker-
tausharjoituksiin ja tiedot kurssien 
suorittamisesta siirretään puolustus-
voimien rekisteriin.

     

Perustiedot MPK:sta ja koulu-
tuksesta löytyvät osoitteesta www.
mpkry.fi . Valitse itsellesi sopiva kurssi, 
ilmoittaudu netissä ja lähde mukaan. 
Mikäli olet kiinnostunut MPK:n kou-
luttaja- ja johtajatehtävistä tai sijoittu-
misesta poikkeusolojen tehtäviin, ota 
yhteyttä suoraan piiripäällikköön.

     Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus on enemmän kuin harrastus. 
Puolustusvoimien rekrytointikampan-
jan lausetta mukaillen voidaan sa-
noa, että se on harrastus, jolla on tar-
koitus.

Päijät-Hämeen
Ilma-ase-

mestaruuskilpailut
Padasjoella

maanantaina 14.1.2008 

alkaen klo 18.00

non stoppina.

Paikka Ahjolan ilma-aserata
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Apua viranomaisille
Vapaaehtoisia käsipareja tarvitaan 
kaikissa turvallisuustilanteissa. Poik-
keusoloissa vapaaehtoisten koulutet-
tujen henkilöiden ja organisaatioiden 
merkitys korostuu erityisesti, kun vi-
ranomaisten resurssit eivät useissa 
tapauksissa enää riitä. Erityisen mer-
kittävä vapaaehtoisesti kouluttautu-
neiden tarve on kuntien poikkeusolo-
jen organisaatioissa. 

Vapaaehtoisten naisten tarjoamat 
mahdollisuudet on jo nyt havaittu, kun 
Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöjen 
jäseniä koulutetaan poikkeusolojen 
lupakäsittelijän tehtäviin (LIPO). Va-
kavan kriisitilanteen aikana Suomes-
sa voidaan joutua turvautumaan tielii-
kenteen polttonesteiden säännöste-
lyyn. Säännöstelyorganisaatiota täy-
dennetään poliisin ja verohallinnon 
virkailijoiden ohella Naisten Valmi-
usliiton koulutetuilla vapaaehtoisilla 
henkilöillä. Vuonna 2008 järjestetään 
kolme koulutustapahtumaa eri puolil-
la Suomea. 

Naisten Valmiusliitto on mukana 
sosiaali- ja terveysministeriön asetta-

massa sosiaalitoimen valmiussuun-
nittelun ja varautumisen asiantuntija-
työryhmässä. Työryhmän tehtävänä 
on laatia kuluvan vuoden loppuun 
mennessä kunnallisen sosiaalitoimen 
valmiussuunnittelua koskeva opas. 
Samalla kartoitetaan kolmannen sek-
torin ja viranomaisten yhteistyömuo-
toja ja –mahdollisuuksia. Ainakin va-
paaehtoisen pelastuspalvelun kautta 
naiset voivat entistä enemmän osal-
listua omassa kunnassa tehtävään 
turvallisuustyöhön. 

Naisten Valmiusliitto osallistuu 
psykologisen puolustuksen vahvista-
miseen siviilien osalta. Suuri osa jär-
jestöjen työstä tähtää tänäkin päivä-
nä juuri siihen, että kansalaisilla olisi 
kykyä kestää turvallisuushaasteiden 
aiheuttamat muutokset, vaikeat tilan-
teet ja henkiset paineet sekä selviy-
tyä niiden vaikutuksilta. Maanpuolus-
tustahdon pitämisessä korkealla ta-
solla on töitä meille jokaiselle. Yksilön 
toimintakyky kriisitilanteissa on mm. 
uusi koulutusaihe vuoden 2008 NAS-
TA-harjoituksissa.

Naisten Valmiusliiton lähiajan ta-
voitteena on tiivistää yhteistyötä eri 
viranomaisten kanssa. Erityisesti 
kuntien kanssa tehtävää yhteistyö-
tä halutaan tiivistää. Tavoitteena on, 
että koulutettuja naisia hyödynnet-
täisiin enemmän oman asuinkunnan 
valmiuden ylläpidossa. Haasteena 
on, että kunnilla ei ole riittävästi tie-
toa siitä, että lähes kaikista kunnista 
löytyy koulutettuja ja osaavia naisia, 
jotka olisivat sijoitettavissa kunti-
en valmiusorganisaatioihin. Kunnille 
suunnattua koulutusmahdollisuuksia 
koskevaa tiedotusta pitää siis tehos-
taa. 

Naisten Valmiusliiton tehtävänä 
on vahvistaa naisten mahdollisuuk-
sia osallistua kokonaismaanpuolus-
tukseen liittyvien tehtävien suoritta-
miseen. Tämän ohella on kuitenkin 
varmistettava, että toimintamahdol-
lisuuksia on riittävästi niillekin naisil-
le, jotka eivät voi tai halua sitoutua 
mihinkään tehtävään, esim. MPK:n 
koulutus- ja tukiyksiköihin. Jo koulu-
tukseen osallistuminen tai järjestöön 
kuuluminen on kiitettävää, koska on 
hyvä muistaa, että valmius ja varau-
tuminen eivät koske vain vakavimpia 
poikkeusoloja. Tietoja ja taitoja tarvi-
taan myös normaaliolojen häiriötilan-
teissa, kuten myrskyissä, tulvissa ja 
onnettomuuksissa. Naisten osallis-
tumisella on merkitystä koko ajan ja 
yhteistyö on yhä avainsana – kaiken 
varalta.

Tulevia tapahtumia:
16.-17.4.2008   LIPO-koulutus     Oulu
25.-27.4.2008  Kallavesj´ 08 –harjoitus  Siilinjärvi
6.6.2008  Rintamanaisten Kesäpäivä  Jyväskylä
10.-11.9.2008  LIPO-koulutus   Tampere
19.-21.9.2008  Tammi 2008 –harjoitus  Tammisaari
26.-28.9.2008  Turvallisuus ja puolustus 2008 –messut Lahti
7.-9.11.2008  LIPO-koulutus   Kuopio
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Nettirekisteri ja toimintalomakkeet
 

Suhde liittoihin on muuttumassa 
sähköisemmäksi. Reserviläisliitto 
sai tehtäväkseen piirin jäsenvas-
taavien koulutuksen ja allekirjoit-
tanut osallistui siihen jokin aika 
sitten. 

Jäsenrekisterin toimittaja muu-
ttui. Olen hämmästyneenä seu-
rannut, että sähköinen jäsen-
rekisteri ei ole ollut jokaisen 
yhdistyksen vetäjien käytössä 
viime vuosina. Nyt kannattaa 
viimeistään ottaa lusikka kau-
niiseen käteen. Turhautunut jä-
senvastaava saa nyt uuden leik-
kikalun jouluksi. Nykyisessä on 
meistä paljon enemmän tietoja 
ja se on kyllä hiukan vaikeampi 
käyttää kuin edeltäjänsä.. Saim-
me yhdistyskohtaiset  tunnukset 
taannoin. Liittojen sivuilla on linkki 
ja toimeksi. Henkilöhaku toimii hy-
vin ja henkilön sivu aukeaa koko-
naan. Muutokset jäävät tallennuk-
sen jälkeen voimaan heti. Tallen-
nusnappuloita on eri kohdissa eli 
useampikin.

Tulosteet vaativat aina-
kin allekirjoittaneella hiukan 
harjoitusta. Ryhmähaku on 
kaksivaiheinen. Periaa te on sel-

lainen, että ensin ha e taan kysyt-
ty joukko eli va li taan: poiminnat 
ja ja sitten valitaan: tulostusjono 
eli  mitä siitä halutaan näytöl-
le. Tulostus kestää jonkin aikaa, 
komennolla: virkistä voi löytyä 
jatkoa operaatioon.  Jäsenen 
omissa tiedoissa on myös hen-
kilön osajoukot.  Siinä on lueteltu 
henkilön tehtäviä. Niitä voidaan 
lisätä napista: osajoukkokiinni-
tys.  Rekisterillä ei näytä olevan 
tiedossa esim. entiset puheen-
johtajat ja tällaisia tietoja voi yrit-
tää lisätä näistä kunkin sivulle ja 
kannattaa laittaa myös ajankohta, 
jolloin tieto on jossakin kätevästi 
saatavissa historian kirjoitukseen 
tai kun mitaleita haetaan. Halli-
tuksen jäsenillä pitää olla nimetty 
tehtävä, ennen kuin moinen sta-
tus jää talteen.

Kerhoille tuli omat sivut liittojen 
kustantamana. Niiden rakentami-
seksi tulee ottaa yhteys Suvi Tuo-
maseen:
suvi.tuomanen@reservilaisliitto.fi , 
jolta saa tunnukset ja ohjeet. Re-
serviläisliiton sivulla on demo yh-
distyssivuiksi. Asiasta lisää tuon-
nempana.

Toimintalomakkeista. 

RUL haluaa ensisijaisesti sähköi-
senä tiedot toiminnasta ja kyllä 
meidän nyt kelpaa. Lomakkeet 
löytyvät liiton sivuilta jäsenpalve-
lut valikosta. Olemme saaneet sa-
lasanat jäsenkirjeen mukana. Niil-
lä aukeaa sivusto ja sitten täyt-
tämään aivan kuten ennenkin. 
Jokainen sivu pitää tallentaa erik-
seen. Ei siis tarvitse lähetellä yh-
tään mihinkään.

RES haluaa lomakkeensa sa-
manlaisena kuin ennenkin eli pa-
perisena. Liiton sivuilta löytyvät 
tietenkin kaikki ja ne on kierrätet-
tävä piirin kautta, joka tekee koos-
teen niistä liittoon. On huomatta-
va, että täytettyä lomaketta ei voi 
tallentaa, koska se on pdf. Tulosta-
kaa heti täytön jälkeen ja useam-
man kerran, niin jää dokumentteja 
tarpeeksi moneen lähtöön.

 Palaillaan!    

juha.nuoritalo@phnet.fi       
kalevi.vaisanen@gmail.com
 

Koulutus 
      

Tilaisuus on tarkoitettu Päijät-Hämeen Reserviläispiirin yhdistyksille.

Päijät-Hämeen piiriseminaarissa tavoitteena on laatia ryhmätöi-

den avulla Päijät-Hämeen Reserviläispiirille erityinen kehittämis-

ohjelma vuosille 2009-2012. Tilaisuuteen voi osallistua 1-2 edus-

tajaa kustakin piirin alueella toimivasta jäsenyhdistyksestä. Toisen 

osallistujista tulee olla yhdistyksen puheenjohtaja. Vaikka kysees-

sä on yhteispiiri, ei piirin alueella toimivia reserviupseerikerhoja 

ole tällä kertaa kutsuttu tilaisuuteen. Seminaariin lähetetään vielä 

erikseen kutsu.     

Maanantaina

28.01.2008 klo 10.00 

Suomen Marsalkka Carl 

Gustav Mannerheimin 

Ratsastajapatsaalla Lahdessa.

Kunnioitamme hänen 

poismenonsa

57:ttä vuosipäivää.

Päi-Hä Reserviläispiirin pj. 

Kunniakäynti

26.1.2008 Cumulus, Lahti  klo 9-16 
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KILTTEYDESTÄ KIPEÄT
Ville Itälän harvinaisen avoin 
haastattelu HS:ssa 3.11.07 oli 
varoitus maan hallitukselle ja ter-
vetullut pöllytys poliittiseen höpi-
nään. On tavattoman arvokasta, 
että aitiopaikalla oleva europarla-
mentaarikko puhuu asioista niiden 
oikeilla nimillä ja suoraan.

Kuluneen syksyn EU-kämmit 
saivat Itälän peilin eteen ja kysy-
mään: voinko vielä olla Eu-idea-
listi? En voi, hän vastasi. Sitten 
jysähtää tunnustus pommin lailla: 
”Tunnen itseni hölmöksi. Keisarilla 
ei olekaan vaatteita.” 

Haloo, kuuliko kaikki? Tuo kieli-
kuva keisarin vaatteista on ainakin 
keski-ikäisille ja sitä vanhemmille 
selvääkin selvempi viesti. Toivot-
tavasti kaikki äänestysikäiset ovat 
tutustuneet H.C. Andersenin sa-
tuun keisarin uusista vaatteista; 
muka hienot mutta olemattomat 
vaatteet, jotka huijarit uskottelivat 
valmistaneensa keisarille.

Valveutuneille kansalaisille tämä 
on ollut selvää alusta lähtien. Kiu-
sallisen tarkasti ovat toteutuneet 
ne asiat maataloutta myöten, jois-
ta Mikro PC-lehden toimittaja, dipl.
ins. Juha Palojärvi kirjoitti jo 1993. 

Millaisen kohtelun saa yhden 
prosentin ääniosuudella yhtiöko-
kouksessa? Kymmenien prosent-
tien haltijan ei tarvitse noteerata 
pienomistajien mielipiteistä. Sama 
pätee, niin kuin on koettu, myös 
EU:ssa.

Suorastaan kadehdin niitä 
uskossaan vahvoja, jotka kuvit-
televat idealistisen mallioppilaan 
käytöksen tuovan myönteisiä tu-
loksia Suomelle. Jos minulla kristi-
tyn kilvoittelussa olisi edes puolet 
tuosta uskon määrästä, niin olisin 
maailmalla tunnettu ja tunnustettu 
kristitty. 

”Olen ollut kiltti ja kärsinyt siitä 
helvetisti. Siinä saa turpiinsa jat-
kuvasti”, toteaa Itälä. Kiltteys ei 
kannata.  Sitä paitsi se tulee tavat-
toman kalliiksi, meille veronmak-
sajille nimittäin.

Kiltteydestä voi parantua, todis-
taa Anna-Liisa Valtavaara, joka on 
kirjoittanut ansiokkaan kirjan ’Kiltte-
ydestä kipeät’. Ohje parantumiseen 
on tiivistettynä: ”On opeteltava sa-
nomaan alistajille ’ei’. Monen kiltin 
sisimmästä löytyy yllättäen vihaa, 
pettymystä ja surua. Ne on saatava 
käsitellyksi, ennen kuin kiltistynyt ih-
minen toipuu ja itsenäistyy”, toteaa 
Valtavaara. (Jatkokirjakin on: ”Oikein 
kiltit”).

Niinpä niin, itsenäistyminen on hy-
vinvoinnin perusehto niin yksilön kuin 
valtionkin tasolla. Aikanaan meille 
yritettiin kovasti kertoa itäisen unio-
nin taholta mitä meidän rauhaamme 
tulee. Nämä yritykset saatiin taitaval-
la ja sitkeällä työllä pääosin torjutuk-
si. Mikä ihme on suomalaisiin mennyt 
kun nyt meidät on höynäytetty pie-
neen paikkaan osaksi liittovaltiota? 
”Ei kukaan ole kiinnostunut Suomen 
esimerkistä. Suomi on ainoa maa, 
joka miettii Euroopan etua. Suomen 
kiltteily lähentelee tyhmyyttä”, tuskai-
lee Itälä. Mielestäni kyse on oikeasti 
tyhmyydestä ja hölmöydestä. Ja joil-
lakin ahneudesta, nimittäin suurella 
rahalla, joka on hyötynyt pääomien 
vapaasta liikkuvuudesta. 

Viime aikoina olen ilahtunut luki-
oikäisten nuorten miesten itsenäisis-
tä mielipiteistä. Eräs kolmikko totesi 
kuin yhdestä suusta: ”Olemme pie-
nen liittovaltion asemessa. Ei meitä 
kukaan kuuntele, maksetaan vaan 
kaikki mitä käsketään.” Etsimättä tuli 
mieleen professori Erkki Pystysen 
sanat hänen pitäessään juhlapuhetta 
Heinolassa 6.12.01. ”Jos EU:sta tu-
lee liittovaltio, niin itsenäisyyspäivälle 
pitää keksiä uusi merkitys.” Itsenäi-
syyspäivän aattona 5.12.06 edus-
kunta hyväksyi suurella enemmistöllä 
(125-39) EU:n perustuslakisopimuk-
sen. Toisin sanoen hyväksyi meidät 
osaksi liittovaltiota. Onkin luontevaa, 
että opiskelija Erik Heikkinen kirjoit-
taa (HS 9.10.07) artikkelinsa lopuk-
si: ”Itsenäisyyden puolesta tulisi jär-
jestää ennemmin mielenosoitus kuin 
juhla.” 

Itsenäisyys on palautettavis-
sa heti kun eduskunnassa on yli 
puolet itsenäisyyden kannattajia. 
Nyt kun keisarin vaateasia on sel-
västi kansalle julkituotu, niin pai-
neet suunnanmuutokselle ovat 
ilmeiset. Toivottavasti nämä pai-
neet kanavoituvat äänestyskopin 
kautta. Jos ei, niin on tavattoman 
suuri vaara hirmuisille asioille, 
niin kuin J.K. Paasikivi sanoisi. 
Ainekset ennenaikaisille vaaleille 
ovat jo näkyvissä. Elämme mie-
lenkiintoisia kohtalon aikoja Suo-
messa, joka on häväissyt ja hä-
vittänyt veteraanien perinnön. Jos 
tässä materian yltäkylläisyyden 
keskellä jotain puuttuu, niin se on 
kansanvalta. Demokratia-vaje on 
huutava. 

Ja katso. Olin ajatellut päättää 
edelliseen kappaleeseen. Sitten 
tulvi lehdistöstä Kansallisteatterin 
uuden Tuntemattoman sotilaan 
arvostelut. Katseeni nauliutuu li-
havoituun tekstiin: Esitys on sy-
västi moraalinen väite kalliisti 
lunastetusta ja halvalla myy-
dystä maasta. Silmäni kostuvat. 
Ohjaaja Kristian Smeds kertoo 
järeällä tykistöllä sen, mitä hapuil-
len yritän sanailla.

Erkki Heiskanen
Heinola
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Nastolan, Maanpuolustusyhdistykset mukana 
XII NASTOLA-VIIKON päätapahtumassa.

Lauantain päätapahtumassa, 12.5.2007 Rakokiven liikekeskuk-
sessa olivat mukana Nastolalaiset maanpuolustusyhdistykset, en-
simmäistä kertaa. Vahvennuksia osastollemme saimme kotivarus-
kunnastamme Hämeen Rykmentistä, (HämR) josta paikalle saim-
me panssaroidun miehistönkuljetusajoneuvon eli ”PASIIN” sekä 
muuta materiaali-apua, mm telttoja.

MPK.ry.n laaja kurssitarjonta on myös esillä, josta paikan päällä 
oli kertomassa Minna Koski, runsaan materiaalin kera.

Nastolan Maanpuolustusnaiset tarjoilevat kahvia ja pullaa, pien-
tä korvausta vastaan.

Reserviläiset suorittavat lipaskeräystä koko tapahtuman ajan, 
sotiemme veteraanien hyväksi. 

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin, muiden muka-
na olevien järjestöjen kanssa Nastolan kunnanviraston tiloissa. 

Halusimme tuoda vahvasti näkyviin Nastolalaista sekä Päijät 
– Hämäläistä maanpuolustuskenttää sekä tärkeitä yhteistyötaho-
ja. Tapahtumasta jäi hyvä ja positiivinen tunne ja tarkoituksena on 
olla mukana myös ensi vuonna.

Puheenjohtajien puheenvuoro. Nastolan Reserviup-
seerikerho pj Hannu Nieminen, Nastolan Reservi-
läisiset pj Jarmo Mäkinen, Nastolan Maanpuolus-
tusnaiset, pj Elma Koivusaari

Nastolan Maanpuolustusyhdistysten puolesta,
kiitos, kaikille mukana olleille.

Erityinen kiitos myös Hämeen Rykmentille, (HämR) mit-
tavasta tuesta.

Kuvat ja teksti. PYL
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MARSALKKA MANNERHEIMIN  SYNTYMÄPÄlVÄT 
TEIKARIN SAARELLA 4.6.2007
JA KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN

“Kansakunta, joka ei tiedosta men-
neisyyttään ei osaa elää nykyisyy-
dessä”

Syventääkseni tietojani kansakun-
tamme menneisyydestä, minulla oli 
mahdollisuus osallistua sotahistori-
alliselle retkelle Viipurinlahdella si-
jaitsevalle Teikarin saarelle kesäkuun 
alussa 2007. Matkan huipentuma tu-
lisi olemaan seppeleen lasku Teikarin 
saarella sijaitsevalle muistomerkille.

Seppeleen lasku tapahtuisi ma 
4.6.2007. Suomessa päivää viete-
tään Puolustusvoimain hippujuhlapäi-
vänä sekä marsalkka Mannerheimin 
syntymäpäivänä, joten tapahtumaan 
sisältyi juhlavuutta runsain mitoin.

Teikarin saari sijaitsee Viipurinlah-
della, Uuraan sataman luoteispuo-
lella. Saarella käytiin Suomen sotien 
aikana useita merkittäviä taisteluja. 
Taisteluista merkittävin ajoittuu kesä- 
heinäkuun vaihteeseen 1994. Tuolloin 
suomalaisjoukot yhdessä yksittäisten 
virolais- ja ruotsalaisvapaaehtoisten 
joukkojen avulla torjuivat venäläis-
tenjoukkojen suorittamat useat mai-
hinnousuyritykset. Teikarin / Melan-
saaren taisteluissa. Venäläiset onnis-
tuivat lopulta saaren valtauksessa, 
mutta hyökkäyksen jatkamiseen ei 
ollut enää voimia. Tällä sotahistori-
an tuhoisimmalla taistelulla estettiin 
venäläisjoukkojen pääsy Talin- Ihan-
talan taistelussa olevien suomalais-
joukkojen selustaan, eikä myöskään 
venäläisten “vapaa marssi” Haminan, 
Kotkan ja sitä kautta edelleen ran-
tatietä myöden Helsinkiin ollut enää 
mahdollista. Taistelujen tuhoisuutta 
kuvaa se, että tappiot saarella olivat 
joukkojen määrään suhteutettuna tu-
hoisimmat koko sodan aikana.

Teikarin saari on julistettu hauta-
saareksi. Tämän perusteella venä-
läisviranomaiset ovat kieltäneet ra-
kentamisen ja asutuksen saarella. 
Saareen on pystytetty 1990- luvulla 
yhdessä venäläis- ja suomalaisvi-

ranomaisten, molempien osapuolten 
taisteluun osallistuneiden joukkojen 
ja heidän perinteitään vaalivien ta-
hojen, Teikarin kyläläisten sekä yksit-
täisten tahojen avulla muistomerkki.

Muistomerkissä, mikä sijaitsee 
saaren keskiosan kohdalla sen itä-
rannalla, kunnioitetaan molempien 
osapuolten saaren taisteluissa anta-
mani uhreja.

Osallistuin saarella suoritettavaan 
vierailuun yhdessä Ruotsissa asuvan 
sisareni ja Kirkkonummella asuvan 
veljeni kanssa ja edustimme muis-
tomerkin pystytykseen osallistunutta 
erästä tahoa eli Rannikkojääkäripa-
taljoonan Perinneyhdistystä.

Matkamme alkoi Nyystölästä ke-
säkuun kolmantena päivänä aamu-
auringon vasta antaessa ensisätei-
tään. Matkan ensimmäinen osuus 
suuntautui Hämeenlinnaan, missä 
tapasimme Tampereelta lähteneen 
seurueen. Pienimuotoisen “paikkava-
raussekaannuksen” jälkeen suunta-
simme seuraavaksi Helsinkiin, missä 
tapaisimme bussilastillisen seuraa-
van erän.

Matka jatkui Helsingistä edelleen 
kohti Haminaa. Kuninkaantien huol-
tamolla nautittujen kahvien jälkeen 
matkaseurueemme täydentyi Hami-
nasta mukaan tulevien osalta. Tallöin 
“osasto” oli lopullisesti koossa. Seu-
rue koostui Teikan taistelijoista, hei-
dän omaisistaan, Teikarin kyläläisistä, 
maanpuolustusjärjestöjen edustajis-
ta ja muuten asiasta kiinnostuneista. 
Vanhin seurueeseemme kuuluvista 
oli 92 vuoden ikäinen, pirteä “sotilas-
kotisisar”. Hänen innokkuudestaan, 
sitkeydessään ja isänmaanrakkau-
dessaan voi moni ottaa mallia.

Vaalimaan raja-asemalle saapumi-
sen vahvisti moneen kertaan uutisis-
sa kerrottu ongelma eli ne kuuluisat 
rekkajonot. Matkalla olimme täyttä-
neet “proopuskat”, missä vakuutimme 

olevamme viattomia turisteja olevam-
me liikkeellä “vilpittömällä mielellä”.

Viimeiset kunnon kahvit paikallisel-
la huoltamolla, vesipullot matkaan ja 
rajalle. Lupsakka rajavartija Suomen 
puolella kehotti vielä kerran harkitse-
maan aikomuksiamme, mutta hyvän 
ja turvallisen matkan toivotusten jäl-
keen siirryimme kaikesta huolimatta 
kohti venäjänpuolen rajaviranomai-
sia.

“Jonoon aakkosjärjestyksessä, pi-
täkää passi auki, esittäkää maahan-
tuloasiapaperi, valvokaa leimaus, 
malttakaa mielenne ja ihmetelkää 
vaan itseksenne, niin kaikki menee 
hyvin”. Aiemmin Venäjällä käyneenä 
ei mikään enää yllätä. Muodollisuu-
det hoituivat kuitenkin tällä erää suh-
teellisen nopeasti ja jo kahden tunnin 
kuluttua olimme ostoksilla Viipurin 
Weikkojen pitämässä kauppaliik-
keessä. Paikalliset eväät ostoskorei-
hin ja matka jatkui.

Ensimmäisten satojenmetrien mat-
kalla opimme, että meillä suomalai-
silla on paljon oppimista venäläisiltä. 
Eräs niistä on jäteongelman ratkai-
seminen. Suomessa keskustelem-
me tuskaantuneena siitä, että pitää-
kö jäte polttaa, haudata maahan vai 
pyrkiä vähentämään jätteen syntyä. 
Venäläiset ovat jo ratkaisseet asian. 
Heillä ei ole jäljellä kuin kaksi kaato-
paikkaa. Ne sijaitsevat ajosuuntaan 
nähden joko tien oikealla tai vasem-
malla puolella.

Ensimmäinen pysähdys toteutettiin 
Säkkijärven Harjuniemessä. Täällä 
matkanjohtajamme, evl. evp. Ilmari 
Hakala, asiantuntevasti kertoi Teika-
rin taistelujen jälkeisistä venäläisope-
raatioista. Venäläiset eivät luonnolli-
sesti pysähtyneet Teikarin saarelle, 
vaan pyrkivät edelleen koukkaamaan 
suomalaisjoukkojen taakse ja sivus-
taan. Harjuniemessä käytyjen taiste-
lujen onnistumisesta saamme kiittää 
saksalaisjoukkojen apua. Mitä lah-



20
Päijät-Hämeen

ILVES

denpohjukka kätkeekään sisäänsä, 
voimme vain kuulemamme perusteel-
la arvailla. Kesätuuliko aiheutti kylmiä 
väreitä vai mistähän se johtui?

Tänä päivänä kaunis hiekkakannas 
on venäläisten suosima ulkoilupaik-
ka. Grillit, omatekoiset nuotiopaikat ja 
avonuotiot savusivat ja teknomusiikki 
pauhasi.

Harjuniemessä nautimme maittavan 
makkarasopan, kupillisen kahvia kas-
tettavan kera sekä kohotimme maljan 
kiitollisina niiden henkilöiden muistok-
si ja kunniaksi, jotka kesällä 1944 oli-
vat omalla panoksellaan vaikuttaneet 
siihen, että meillä on mahdollisuus tä-
mänkaltaisia matkoja tehdä.

Harjuniemessä kuuntelimme mat-
kallamme mukana olevan Leena Ha-
kalan lausuntaa. Ensimmäiset kerrat 
meidän kuullen olivat vielä lämmit-
telyä, mutta silloin emme arvanneet, 
millainen huipennus sieltä on vielä 
tulossa.

Harjuniemessä olisi viihtynyt pidem-
päänkin, mutta matka jatkui kohti Jo-
hanneksessa sijaitsevaan Lokki hotel-
lia, missä majoittuisimme. Perinteinen 
pienimuotoinen “majoittumishäsäkkä” 
ja valmistautuminen päivälliselle.

Venäläiseen tapaan kaikki oli lai-
tettu valmiiksi (useita tunteja sitten). 
Hyvää ja ravitsevaa se oli silti. Vilkas-
ta keskustelua pöytäkunnittain, jatkot 
sisarusten kesken ja vetäytyminen 
untenmaille. Niin oli ensimmäinen 
matkapäivämme pulkassa. Yöllä ve-
näläiset juhlistivat saapumistamme 
kaupunkiin. Olimme toki kiitollisia 
moisesta huomaavaisuudesta, mutta 
ilotulitteiden ampuminen majoitusker-
roksemme eteisaulassa oli hieman 
ylimitoitettu. Osa seurueestamme ei 
tosin ollut kuullut mitään, mutta “puh-
das omatunto on paras päänalunen”.

Maanantaiaamu valkeni kirkkaa-
na ja lämpimänä. Puitteet Teikarin 
saaren muistokäyntiä varten olisivat 
erinomaiset. Tässä vaiheessa emme 
osanneet aavistaa, mitä päivä toisi 
tullessaan Joukko nousi innostunee-
na linja-autoon ja matka kohti Uuras-
ta alkoi. Työnsimme linja-automme 
keulaa vähän joka aidanrakoon, mut-
ta viimein oikea tienpätkä löytyi. Saa-

vuimme satamaan ja laiturissa odotti 
kaksi matkustajien kuljettamiseen tar-
koitettua venettä ja viranomaisvene. 
Tavarat autosta, seppeleet esille ja 
alukseen nousu, mutta, mutta, mikä 
kestää, mitä vielä odotetaan, miksei 
mennä jo?

Matkanjohtajamme ja venäläisvi-
ranomaisten väliset neuvottelut ve-
nyvät ja venyvät. Mahorkka palaa, 
kännykät pirisevät, hermostunutta 
kävelyä, epätoivoisia kommentteja. 
Vetäytyminen katveeseen ja lääke-
pullo esille. Mitä pirua nyt tapahtuu?

Vastaus tulee kuin salama kirkkaal-
ta taivaalta. Venäläiset viranomaiset 
estävät pääsymme Teikariin !!!

“Ei voi olla totta. katkaistaan venei-
den köydet ja lähdetään omin päin, 
heittäkää ne koppalakkiset kukkopo-
jat mereen, paljonko heille vielä pitää 
maksaa, enkö vieläkään pääse laske-
maan seppelettä Teikarissa kaatuneen 
tai kadonneen isäni muistolle, mitä 
on puhe Tallinnan muistopatsaasta”? 
Omaisten kyynelillä ei ole venäläisvi-
ranomaisiin mitään vaikutusta.

Mitään ei ollut kuitenkaan tehtä-
vissä. Tavarat takaisin autoon ja pois 
täältä. Venäläiset lupasivat muka vie-
lä tutkia asiaa. Uskokoon ken tahtoo.

Ilmari Hakala koettaa selvittää jo-
takin, mutta pettymyksemme läpi ei 
kuule kuin sanan sieltä, toisen tääl-

tä. Venäläiset ovat laajentaneet raja-
vyöhykettä kesäkuun alusta. Teika-
rin saari kuuluu laajennetun alueen 
sisälle ja nain ollen meille myönnet-
ty maihinnousulupa koskee vanhaa 
vyöhykettä. Luvan voimassaolo oli 
paikalla olleen venäläisen rajaviran-
omaisen tulkinnan mukaan päättynyt 
kesäkuun alusta alkaen. Kysyessään 
toimintaohjeita ylemmältä esimiehel-
tään, hän menetti toimintavaltuuten-
sa ja siten asia mutkistui. Venäjällä 
päätöksenteon vaikeus korostuu mitä 
ylemmäs organisaatiossa mennään 
eli kun et tee päätöksiä, et tee myös-
kään virheitä ja vihreämpi oksa odot-
taa joskus tulevaisuudessa. Ilmari 
Hakala päätti selostuksensa totea-
malla että kun ymmärtää venäläisen 
suhtautumistavan työntekoon, niin se 
selittää em. menettelyn. Tuo suhtau-
tuminen kuuluu sanoilla: “mitäs se 
mulle kuuluu mitä mä teen”.

Väinö Linnan “Tuntemattoman so-
tilaan” sanoin “ei saa jäädä tuleen 
makaamaan” ei myöskään matkan-
johtajamme jäänyt pettymyksestään 
huolimatta toimettomaksi. Varsin pian 
hän oli laatinut vaihtoehtoisen ohjel-
man juhlapäivän viettämiseksi. Sillä 
hetkellä emme aavistaneet, kuinka 
vaikuttavilla paikoilla tulisimme vie-
railemaan.

Kalvola, tuo pieni hämäläinen maa-
laispitäjä, sai joulukuussa 1940 su-
ruviestin. Viestin aiheuttama isku oli 
niin järkyttävä, että Kristuksen syn-

Talvisodassa 203:n tuntemattoman kaatuneen suomalaissotilaan hauta. Retkeläiset 
kunnioittivat sankarivainajia laskemalla seppeleen muistomerkille. Vasemmalla artik-
kelin kirjoittaja Silja Savola.
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tymäjuhla tahtoi väkisinkinkin painua 
taustalle.

Ihmiskunnan valmistautuessa viet-
tämään sotajoulua taistelut rintamil-
lamme riehuivat kiivaina. Taistelujen 
välillä oli joskus mahdollisuus jon-
kinasteiseen lepoon. Niin myös noilla 
Kalvolan nuorilla miehillä tuona koh-
talokkaana hetkenä.

19 Kalvolasta kotoisin olevaa sotu-
ria olivat majoittuneena osittain maan 
sisään kaivettuun telttaan. Rintamalla 
oli viimeaikoina puhuttu venäläisten 
käyttämästä aavetykistä. Tuo tykki 
osoittautui myöhemmin venäläiseksi 
rautatietykiksi, millä oli lähes 40 ki-
lometrin kantama. Tykin ammus osui 
telttaan, jolloin kaikki teltassa olleet 
kuolivat välittömästi. Heille ei joulua 
maanpäällä enää koittanut.

Montun viereen on pystytetty puu-
risti, jonka messinkilaatassa on lyhyt 
muistokirjoitus. Maastosta löytyneet 
nahkasaappaiden jäänteet kertovat 
omaa kieltään sodan karmeudesta.

Summa, tuo yksi talvisodan kuului-
sista taistelupaikoista, oli matkamme 
seuraava kohde. Ilmari Hakala tosin 
varoitteli, että alue sijaitsee venäläis-
ten harjoitusalueella ja vartiomies voi 
estää pääsymme sinne, mutta tällä 
kertaa me menisimme kuitenkin pe-
rille. Vartiomiestä tai harjoitusjoukko-
ja ei näkynyt.

Seppeleet ja kukkalaitteet autosta. 
92-vuotias “sotilaskotisisar” kantaen 
mukaan ja metsä tietä eteenpäin. Au-
tonkuljettajamme jäi valmistelemaan 
juhlalounasta.

Metsätienpäässä on mäntyjen ym-
päröimä aukea. Aukealla risteilee 
matalaa, jo osin maatunutta juok-
suhautaa. Aukean keskellä seisoo 
parimetriä korkea harmaa kivipaasi. 
Kivessä oleva teksti kertoo tälle pai-
kalle haudatun 203 talvisodassa kaa-
tunutta tunnistamatonta suomalaista 
sankarivainajaa. Tällä paikalla hiljen-
nymme.

Ilmari Hakala kertoo taisteluiden 
kulusta. Leena Hakala lausuu runon. 
Hänen suorituksensa henkinen taso 
kasvaa kerta kerralta. Seuraa seppe-
leiden lasku.

Rannikkojääkäripataljoonan perin-
neyhdistys laskee seppeleen, mikä 
alun perin oli tarkoitettu Teikarin tais-
telijoille. Hukkaan tai väärään kohtee-
seen se ei mene tälläkään paikalla. Te 
sankanvainajat ette ole mikään vaih-
toehtoinen kohde tai korvike. Te olette 
kunnioituksemme ja hiljentymisemme 
ansainneet. Teidän antamanne uhrin 
kunniaksi Suomen sinivalkoinen lip-
pu liehuu. Levätkää rauhassa.

Joukko hajaantuu. Osa palaa au-
tolle. Osa “syöksyy” tutustumaan kor-
suihin tai mitä niistä nyt on jäljellä 
ja osa vaeltelee metsätiellä. Seuraa 
juhlalounas. Paluumatkalla pysäh-
dymme Koiviston kirkon kupeessa. 
Ennen päivän päättymistä Ilmari an-
taa meille vielä ajattelemisen aihetta 
käyttämällä seuruetta Johanneksen 
hautausmaalla.

Johanneksessa oli talvisodanai-
kana kenttäsairaala asianmukaisin 
merkein varustettuna selvästi erillään 
rintama-alueesta. Suomalaiset pyrki-
vät noudattamaan tässäkin asiassa 
kansainvälisiä, yhdessä hyväksytty-
jä sääntöjä. Kenttäsairaala joutui ve-
näläisten pommituksen kohteeksi ja 
hoitohenkilökunta sekä potilaat me-
nehtyivät. Lähes 30 kotiin kannettiin 
paikallisten pappien toimesta suru-
viesti.

Hiljennyimme kunnioittamaan Lee-
na Hakalan lausuman runon jälkeen 
Johanneksen kenttäsairaalassa an-
nettujen uhrien muistoa.

Hautausmaalla näimme konkreet-
tisesti, kuinka venäläiset kunnioittivat 
hautamuistomerkkejä. Katerpillari on 
hyvä väline tuhoamaan suomalaisten 
hautoja sekä työntämään suomalais-
ten hautakivet yhteen kasaan.

Olipa päivälle tapahtumia kerrak-
seen.

Oli matkamme viimeinen ilta, oli 
juhlapäivällinen, oli Leena Hakalan 
vuoro nousta estradille. Ruoka, ver-
rattuna eilispäivän, ateriaan oli vas-
taavaa tasoa. Osittain kylmää, osit-
tain mautonta, osittain erittäin ras-
vaista, osittain hieman sitkeää mutta 
kaikesta edellä mainitusta huolimatta 
hyvää (tai siten oli olevinaan nälkä). 
Ruokailun aikana seurasimme mie-

lenkiinnolla Lotta-pukuisen suoma-
laisnaisen valmisteluja. Esiintymisla-
valle ilmestyi kuusenhavuja, kynttilöi-
tä, kukkasia ja esitys voi alkaa.

Reilun puolentunnin aikana Lee-
na Hakala esitti suomalaisen naisen 
kohtalon sotavuosien aikana. Esityk-
sen taso ja eläytyminen oli erittäin 
korkeatasoinen. Leena Hakalan val-
mistautuminen esitykseensä kertoo 
vahvasti asiaan perehtymisestä sekä 
asialleen omistautuneen henkilön 
erittäin korkeasta moraalista. Tapa, 
millä hän sitoi sota-ajan “naisten työt” 
koko esitykseen oli erittäin onnistu-
nut. Leena Hakalan esitys oli ehdot-
tomasti antoisan päivän huipennus.

Esityksen jälkeen tuli jotenkin tyhjä 
olo. Puheensorina, lasien kilinä, tarjoi-
lijoiden kiirehtiminen, kaikki se ravin-
tolaan kuuluva “sälä” aiheutti tunteen, 
että on päästävä ulos, haukkaamaan 
happea, tuulettamaan ajatuksia, ihan 
vaan kävelemään kaikessa rauhas-
sa. Kesäinen, päättymäisillään oleva 
maanantai-ilta Johanneksen katu-
ja kävellessä “selvitti” pään ja sitten 
nukkumaan.

Tiistai-aamu ja alkoi matkan vii-
meinen osuus. Nähtävyyksiä ja koke-
muksia oli vielä runsaasti edessä. En-
simmäinen pysähdys oli Viipurissa, 
Patterimäellä. Leena Hakalan runo 
ja Ilmari Hakalan lyhyt luento Viipu-
rin viimeisen päivän tapahtumista va-
lotti jälleen lisää sitä mysteeriä, mitä 
tähän Suomen toiseksi suurimman 
kaupungin kohtaloon liittyy.

Sodassa aiemmin tehdyt ratkaisut, 
sotatoimien kulku, byrokratia, taiste-
lumoraali, huhut ja johtajien virheel-
lisesti ajoitetut liikkeet saavat mää-
rätyissä olosuhteissa mittavaa tuhoa 
aikaan. Vieraammaksi julkisessa sa-
nassa on jäänyt venäläisten epäon-
nistuminen niin sanotussa neljännes-
sä strategisessa iskussaan. Pitihän 
heidän saada sanoa jotain “voitta-
neensa” kun ovat valloittaneen erään 
suurkaupungin. Väinö Linna sanoin 
”voi voittajia”.

Viipurin torilla pysähdys, jolloin to-
tesimme, että torikauppa on todella 
loppunut kesäkuun alusta. Kauppa-
hallista ostettiin ne pakolliset kristallit, 
villatakit, ikonit ja leikkipanssarivau-
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nut ja matka jatkui kohti Ihantalaa.

Kaksi viikkoa kestäneissä Talin- 
Ihantalan suurtaisteluissa suomalai-
set pysäyttivät venäläisten suurhyök-
käyksen. Kalustoylivoiman turvin au-
keamaastoissa tapahtunut venäläis-
ten eteneminen pysäytettiin suoma-
laisjoukkojen onnistuneilla joukkojen 
keskityksillä, uusilla aseilla (panssari-
nyrkit, - kauhut ja rynnäkkötykit) sekä 
saksalaisen lento-osaston antamalla 
avulla. Taisteluiden merkittävintä teki-
jää on mahdoton nimetä, mutta lähes 
kaikki osapuolet (myös venäläiset) 
ovat korostaneet suomalaisen tykis-
tön ja kranaatinheittimistön osuutta 
taisteluiden aikana.

Tutustuimme Ilmari Hakalan opas-
tuksella Ihantalan taistelumaastoon. 
Yksittäisten taistelijoiden kertomuk-
set Ilmarin edelleen kertomina olivat 

mielenkiintoista kuultavaa. Kun ihmi-
nen kaikkensa yrittää, uskoo asiansa 
oikeutukseen ja luottaa Korkeimman 
voiman apuun, voi ensialkuun ylivoi-
maiseltakin tuntuvista asioista selvitä. 
Suomen kansan osalta mm kävi mon-
ta kertaa vuosien 1939-1945 aikana.

Vaikka maailma muuttuu, niin yksi 
asia “pysyy ja paranoo” ja se on suo-
malainen hernekeitto ja pannukakku, 
josta koostui matkamme viimeinen 
kenttälounas. Jälkiruuaksi pari kup-
pia kahvia ja “nisua”, minkä jälkeen 
alkoi matkamme paras osuus eli ko-
timatka.

Viipurin Weikkojen kaupasta mat-
katuliaiset, Venäjän rajamuodollisuu-
det, tax-free kauppa “ei kenenkään” 
maalla ja seuraavaksi näkyviimme 
tuli suomalainen raja-asema sekä 
meille niin rakas Suomen lippu.

Arvoisat lukijat, mikäli Teille joskus 
tarjoutuu tilaisuus osallistua sotahis-
torialliselle matkalle, niin menkää ih-
meessä mukaan. Venäjän matkailuun 
perehtyneen matkatoiston ja asian-
tuntevan oppaan avulla sekä “kumi-
lanka hermoilla” koette jotakin sel-
laista, jota sanoin ei pysty kertomaan. 
Ellei Teillä ole mahdollisuutta osallis-
tua ko. matkalle, niin käykää seuraa-
van kerran toukokuun kolmantena 
sunnuntaina vietettävän kaatuneiden 
muistopäivänjohdosta pitäjänne san-
karihaudalla. Osoittakaa siellä kiitol-
lisuutta ja kunnioitusta niitä uhreja 
kohtaan, jotka osaltaan loivat mah-
dolliseksi sen, että on olemassa niin 
kaunis ja arvokas maa kuin Suomi.

Silja Savola
Padasjoen RES, hallituksen  jäsen

Nyystölä

Perjantaina 15.6. järjestettiin ensimmäinen piirimme yhteinen iso liikuntatapahtuma Vesijärven ympäriajo. Osallistujia oli 177 ympäri Päijät-
Hämettä ja jopa Helsingistä asti. Oli miehiä ja naisia, kaikenikäisiä. Järjestelyistä vastasi Lahden Paikallisosasto

yhdessä mm. Heinolan, Vääksy ja Kärkölän aktiivisten puurtajien kanssa. Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta ja kehuja, niinpä tarkoi-
tuksemme on rakentaa tapahtumasta jokavuotinen iloinen joukkotapahtuma, missä saamme liikunnan kautta nauttia luontomme kauniista 
arvoista. Pala suvista Päijät-Hämettä, hyvässä seurassa ja melkein yöttömässä yössä.

Tänä ensimmäisenä vuotena tavoitteemme oli aktivoida noin 150 - 200 osallistujaa ja kasvattaa määrä vastaisuudessa 600 osallistujan 
tienoille tai suuremmaksi. Tapahtuma tulee keräämään vastakin runsaasti positiivista huomiota ja poikimaan erilaisia oheistapahtumia. Ensi 
vuonna on tarkoitus järjestää se kaksipäiväisenä niin, että lähdöt olisi perjantai iltana ja lauantai aamuna. Samoin tutkimme uusien reittien 
järjestämistä mm. Heinolasta Vääksyyn ja Nastolasta Lahteen. Varaa 13.-14.6 2008 jo valmiiksi kalenteriisi ja ota kaverisikin mukaan.

Juha Tarnanen

Liikuntatapahtuma

Suomen Sotaveteraaniliitto ry. viet-
ti 29.9.07 Helsingissä toi mintansa 
50-vuotisjuhlaa. Juhlajumalanpal-
velus oli Helsingin tuomiokirkossa 
ja pääjuhla Yliopiston juhlasalissa.

Kaikilla Suomen sankarihauta-
usmailla laskettiin samanaikaisesti 
klo 9.00 havuseppele sankarivaina-
jien muistoa kunnioittaen.

Nastolan sankarihautausmaalla 
seppeleen laskivat sotaveteraani-
en edustajana Tapio Rantala, jota 
avustivat Reserviupseerikerhon, 
Reserviläisten ja Maanpuolustus-
naisten edustajat. Nastolan Sotave-
teraanit ry:n puheenjohtaja Juhani 
Reentilä piti tilaisuudessa puheen.

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO 50 VUOTTA
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PUOLUSTUSPOLIITTISEN SELONTEON VAIKUTUKSIA

Huolimatta hieman mahtipontises-
ta otsikosta, kertomuksen käsittelee 
vierailuani Suomenlahdella sijaitse-
valla Mäkiluodon linnakesaarella. 
Mäkiluoto sijaitsee Suomenlahteen 
työntyvän Porkkalanniemen kärjes-
tä noin kuusi kilometriä lounaaseen. 
Saari on noin kilometrin pitkä ja le-
vein kohta on 450 metriä. Pinta-alaa 
saarella on noin 0,75 neliökilometriä. 
Saarelta on matkaa Viroon. Tallinlah-
delle olevaan Naissaaren kärkeen 
noin 36 kilometriä. Suomenlahti on 
kapeimmillaan juuri Mäkiluodon koh-
dalla.

Mäkiluoto kuului osana Pietari 
Suuren merilinnoitukseen. Linnoituk-
sen tarkoituksen oli sulkea tykistötu-
lella ja miinoituksin Suomenlahti sen 
kapeimmalta kohdaltaan ja näin es-
tää liikenne Suomenlahden itäosiin ja 
edelleen pääsy Pietariin. Tämä 1900-
luvun ensimmäisellä vuosikymme-
nellä toteutettu rakentaminen leimaa 
Mäkiluodon Linnaketta tänäkin päivä-
nä, tosin hieman en tavalla mitä ensi 
alkuun saattaa kuvitella.

Mäkiluodon linnakkeella olevat tyk-
kiasemat ja osa muista sotilaallisista 
rakenteista on räjäytetty useampaa-
kin kertaan. Ensimmäisen kerran val-
miit tykkiasemat räjäytettiin keväällä 
1918. Toimivatko räjäyttäjinä Venäjän 
vallankumouksen jälkeen Suomeen 
jääneet venäläisjoukot vai laillis-
ta yhteiskuntajärjestelmää vas-
taan nousseet punakapinalliset, 
on hämärän peitossa.

Olojen vakiinnuttua 1920- lu-
vun loppupuolella havaittiin ja 
ymmärrettiin Mäkiluodon mer-
kitys silloisen rannikkotykistön 

kannalta katsottuna. Mäkiluodon lin-
nake rakennettiin toisen kerran tykis-
töaseistuksen ja siihen liittyvien mui-
den elementtien osalta toimintakun-
toiseksi 1930- luvulla. Vuosikymme-
nen loppupuolelta on peräisin saa-
rella tänäkin päivänä pystyssä oleva 
kasarmi- ja henkilökunnan asuntola-
rakennus.

Moskovassa syyskuun 19. päivänä 
vuonna 1944 solmittiin välirauhanso-
pimus ehtoineen alueluovutuksineen 
ja korvauksineen. Mäkiluodon Linna-
ke sisältyi ns. Porkkalan vuokra-alu-
eeseen ja oli näin ollen luovutettava 
venäläisille 50 vuodeksi.

Tammikuussa 1956 venäläisten 
luopuessa Porkkalan vuokra-aluees-
ta, luovuttivat he myös Mäkiluodon 
linnakkeen omien sanojensa mukaan 
“moitteettomassa” kunnossa. Saaren 
molemmat toimintakuntoiset tykki-
asemat ja tulenjohtoasema oli räjäy-
tetty. Räjäytysten yhteydessä myös 
muut rakenteet olivat vaurioituneet 
mm. kasarmi halkeillut, ikkunavau-
rioista ja vesivahingoista puhumat-
takaan. Tämä oli kai käsitys 
venäläisestä “moitteettomasta 
kunnosta”. Linnake päätettiin 
kuitenkin rakentaa uudelleen.

1960-luku oli kilvasta raken-
tamisen aikaa. 1970-luvulla 
rakentamisen oli jo saatu osit-

tain päätökseen ja elämä rannikko-
tykistössä vakiintunut uomiinsa. Sel-
vitystyöryhmät pohtivat aika ajoin 
rannikkotykistön merkitystä ohjusai-
kakaudella, mutta “rantapyssymiehet 
olivat 1990-luvun puoliväliin saakka 
voimiensa tunnossa”. Mikään ei kui-
tenkaan kestä ikuisesti.

Kirkkonummella asuva veljeni, ol-
lessaan palveluksessa Puolustus-
voimissa, palveli erään ajanjakson 
sotilasurastaan Mäkiluodon Linnak-
keella. Minulle tarjoutui tuona aikana 
mahdollisuus vierailla hänen luonaan 
Mäkiluodolla. Vierailu teki unohtu-
mattoman vaikutuksen. Esitin veljel-
leni toivomuksen, vielä kerran “en-
nen vanhuuttani”, päästä käymään 
Mäkiluodon Linnakkeella. Vierailu to-
teutettiin kesäkuussa 2007. Mitä oli-
vatkaan poliittiset päättäjät menneet 
tekemään ensimmäisen vierailuni jäl-
keen?

2004 annetun puolustuspoliittisen 
selonteon perusteella oli varusmies-
koulutus Mäkiluodon linnakkeella 
lopetettu ja linnake muutettu vartio-

SUOMENLAHDELLA
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linnakkeeksi. Varusmiehet poistui-
vat pääosin linnakkeelta lokakuus-
sa 2005 ja viimeiset henkilökuntaan 
kuuluvat yhdessä viimeisen kerran 
lasketun linnakkeen sotahipun kans-
sa 31.12.2005. Sammutettuaan valot 
ja laitettaan luudan ovelle, saari tyh-
jeni ihmisistä. Asia jota ei tunnu vielä-
kään käsittävän.

Noustessani linnakkeelle kesä-
kuun 15. päivänä 2007 virkistävän 
ja hieman kuoppaisen merimatkan 
jälkeen, näin ensimmäiset selonteon 
vaikutukset. Ei tullut päivystäjää tar-
kastamaan linnakkeelle saapuvia, ei 
näkynyt “Valmet” merkkistä traktoria 
vastaanottamaan saapuvia vierai-
ta ja heidän tavaroitaan. Kasarmin 
edustalla oli joitakin pakkauslaatikoi-
ta odottamassa pois vientiä. Oli luon-
nottoman hiljaista, kuin aavekaupun-
gissa.

Kerhorakennus, missä majoittui-
simme, oli sentään pystyssä. Majoi-
tusjärjestelyt ja ensimmäiset käve-
lylenkit saaressa. Kävelylenkki kertoi 
edelleen siitä alennustilasta, mihin 

linnake on saatettu. Kukkuralleen las-
tattu siirtolava odotti poisvientiä tyhjil-
lään olevan asuntolan edessä. Asun-
tolan ikkunat ammottavat tyhjyyttään, 
katto oli ruosteessa, ja heinä kasvoi 
villiintyneenä. Lasten leikkipaikalla 
oleva keinu vingahteli hiljaa tuulessa. 
Ruokalan iltavuorossa oleva työnte-
kijä ei kiiruhtanut asunnolleen, eikä 
pitkäaikaisen linnakkeella palvelleen 
työntekijän ikkunasta kurkottanut tuu-
lia haisteleva koirakaan. Masennus ja 
alakuloisuus valtasi mieleni vai liekö 
valvotulla yövuorolla asiaan osuutta?

Luonto itsessään näytti kuitenkin 
parhaimmat puolensa. Aurinko pais-
toi, tuuli tuiversi hiuksia. lokit ja muut 
vesilinnut pitivät elämää. Niin ja se 
valkoinen laiva saarten välissä. Oli 
täällä sentään jotain vielä vanhaa tal-
lella. Uutta sen sijaan oh linnakkeel-
la viimeisten joukossa palvelleiden 
henkilöiden pystyttämä rantasau-
na. “Vihtoen viha vähenee, saunoen 
sappia sammuu”. Jos ei nyt ihan vi-
haiset tuntemukset olleet valloillaan, 
niin kaikesta huolimatta sauna teki 

hyvää.
Lauantaipäivä, suuta raikastavan 

aamupalan jälkeen, menikin saareen 
tutustuessa. Aurinko paistoi ja yksi 
jos toinenkin seurueesta alkoi punot-
taa nenän lisäksi muistakin paikoista. 
Grillimestarin herkkupalojen jälkeen 
sauna kutsui. Illan lettukestit parityös-
kentelyssä ja pian oltiinkin sunnuntain 
puolella eli kaikille hyvää yötä.

Sunnuntai kuluikin tavaroita keräil-
lessä ja paikkoja palautellessa alku-
peräiseen kuntoon. Lopella kasva-
neista uusista perunoista ja sillistä 
koostuneen lounaan jälkeen olikin 
paluumatkan vuoro. Liekö Luojallakin 
ollut osuutta vierailun onnistumiseen, 
koska taivas alkoi vihmoa vettä vä-
hän ennen poislähtöä. Luoja, kuten 
mekin, olimme pahoillamme linnak-
keen kohtalosta.

Kiitos kumminkin, kun sain vielä 
käydä siellä.

Silja Savola
Padasjoen RES, hallituksen  jäsen

Nyystölä

Ernst & Young Oy
Aleksanterinkatu 17 A, 15110 Lahti
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RETKI SALPALINJALLE 
Lauantaiaamuna 16.06 kokoontui 
Lahden linja-autoasemalle iloinen ja 
linja-auton täysi Päijät-Hämeen Re-
serviläispiirin ja maanpuolustusnais-
ten jäseniä yhteiselle retkelle kohti 
Luumäkeä ja Salpalinjaa.

Retken järjestelyistä vastasi Päijät-
Hämeen Reserviläispiirin puheenjoh-
taja Juhani Vilo. 

Oppaana retkellä toimi Lappeen-
rannan Reserviläisten puheenjohta-
ja Risto Häkämies. Hän nousi kyytiin 
Luumäellä. 

Linja-auto starttasi klo 07.00 ja 
otimme vielä Nastolasta kyytiin muu-
taman mukaan tulijan ja kävimme 
pikaostoksilla pysähdyspaikan kau-
passa ostamassa hyttysmyrkkyä. 
Retkellä kuulemma saattaisi olla tar-
vetta kyseiselle tuotteelle ja niin kyllä 
kävikin.

Päästyämme matkaan kaikkien ol-
lessa kyydissä ja istuessa mukavasti, 
saimme alkajaisiksi Vilon Eevan teke-
mät herkulliset sämpylät ja palan pai-
nikkeeksi jo maistuvan aamukahvin.

Vajaan tunnin ajomatkan jäl-
keen saavuimme Luumäen motel-

lil le, jossa pidimme pienen tau-
on ja otimme Riston kyytiin. 
Kä   vimme tutustumassa As kolan bunk-
keriin, josta matkamme jatkui Orkolaan. 
Orkolassa lähdimme seuraamaan jal-
kaisin Salpalinjaa pitkin metsäistä ja 
väliin soista maastoa hyppien suo-
ojien yli ja kiipeillen metsäisiä rinteitä 
ja samalla kuulimme erittäin seikka-
peräisesti taistelujen etenemisestä 
kyseisellä alueella. 

Taitava oppaamme johdatti meitä 
todella mielenkiintoisiin kohteisiin pit-
kin linjaa ja monesti totesimme, miten 
tärkeää on tietää, miten aikanaan on 
maata puolustettu ja millaisissa olois-
sa vuosia eletty.

Taskulampulla oli myös käyt-
töä kömpiessämme bunkkerei-
hin ja lamellikorsuihin, joissa ei 
muuten olisi nähnyt eteensä. 
Hui keat linjarakennelmat suurine ki-
vipaasineen ja panssariestekivien 
louhokset ja panssarikaivannot teki-
vät lähtemättömän vaikutuksen. Sa-
moin pudonneen venäläisen taistelu-
koneen jäännökset saivat meidät ih-
mettelemään ja mielessä miettimään 

sota-ajan kohtaloita.
Myöhään iltapäivällä saavuimme 

Lusikkovuorelle. 
Korkean vuoren uumeniin on aika-

naan koverrettu valtaisa luola, jossa 
nyt nautimme perinteisen myöhäisen 
lounaan Rokkarounelan tarjotessa 
maittavaa hernekeittoa siihen kuu-
luvine tykötarpeineen. Rokka oli kei-
tetty perinteisen mallin mukaan sop-
patykissä ja oli erittäin maittavaa ja 
söimme kaikki hyvällä ruokahalulla. 
Päätteeksi nautimme vielä kahvit. Pi-
meää luolaa valaisivat lukuisat kyntti-
lät ja marssimusiikki kaikui luolan sei-
nissä. Luolan takanurkassa paloi val-
taisa avotuli ja yläpuolella katossa oli 
aukko, josta savu nousi korkeuksiin.

Ruokailun jälkeen tutustuimme 
vielä ympäristöön ja siirryimme sit-
ten linja-autoon ja kotimatka alkoi. 
Retkestä jäi hyvät muistot ja ennen 
kaikkea kiitollinen mieli meille itsenäi-
sen Suomen säilyttäneitä niin miehiä 
kuin naisia kohtaan.

Marja Vottonen 
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Lamellikorsu

Salpalinjan eräs harvinaisuus, ”lamellikorsu” 
koko komeudessaan. Res. Kapt. Heimo Lahti-
nen kokeili miltä pitkästämiehestä tuntuisi olla 
sisällä. Korsun sijoittaminen rinteeseen silloi-
sissa oloissa ja sen naamioiminen on ollut tai-
dokas suoritus. Retkeläiset käytännössä käve-
livät vierestä ohi huomaamatta moista korsua 
olenkaan ennenkuin Risto Häkämien näytti 
oviaukon. Kaarevista betoni valuista koottu ja 
taidokkaasti kasattu korsu toimii tänäpäivänä 
tilan perunakellarina ja siinä tehtävässä suo-
riutuu loistavasti. Korsuun kun ahtautui runsaat 
neljäkymmentä henkilöä niin alkoi tuntua hiu-
kan ahtaalta, mutta hyvin sovittiin ja Riston ju-
tut kuunneltiin sisällä.

Mikäli vuodet antavat myöden niin suositte-
lemme lämpimästi uutta retkeä sämoihin mai-
semiin koska tällä kaistalla pystyy näkemään 
Salpalinjan koko rakentamisen kirjon aina ma-
terialin hankinnasta eri vaiheisiin jääneen ra-
kentamisen ja lopullisen ison bunkkerin ilman 
aseita.

Juhani Vilo

JO YLI 50 VUODEN AJAN

OLEMME KERTONEET

KAIKEN KUKKASIN

AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223
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VESIJÄRVEN YMPÄRI

Sateen uhkaa ja vastatuulta

Kirjavaa pyöräilijäjoukkoa Vesijärven 
satamassa. H-hetki lähestyi. Lähtö 
uuteen , ennestään outoon seikkai-
luun, kuntopyöräilyyn Vesijärven ym-
päri. Jännitys lisääntyi entisestään 
ainakin minulla , kun sain numeron 
rintaani. Hieman oli sama tunnelma, 
kuin olisi  lähdössä pitkälle laturetkel-
le. Enää ei voinut perääntyä. Täytyy 
tunnustaa, että olo oli epävarma. Tuu-
li puhalsi navakasti Vesijärven selältä. 
Sadekuuro oli juuri tauonnut, mutta 
taivaanrannalla Vääksyn suunnassa 
näkyi uusia, mustia pilviä. Raija oli 
kuitenkin optimistinen, kuten aina. 
Hänellä oli vahva usko, että kyllä täs-
tä selvitään.

   Järjestäjät olivat saaneet pysty-
tetyksi telttakatoksen, joka huojui uh-
kaavasti tuulessa. Soppakanuuna oli 
vielä kylmänä. Lämmin keitto odot-
taisi sitten maaliin tullessa. Eri asia 
jaksaisiko silloin enää juuri syödä.  
Olimme ilmoittautuneet ennakolta, 
mutta lähtöpaikan aurinkoiset  nai-
set ottivat  listaan  nimet ja kännykän 
numerot. Osallistumismaksu viitonen 
tuntui nimelliseltä. Näkyvä kaksipuoli-
nen numero päälle ja matkaan. Hyvä, 
että oli vapaa lähtöaika. Siten ei muo-
dostunut turhan suuria ryhmiä. Meitä 
oli Hannun ilmoituksen mukaan Nas-
tolasta vain muutama lähtijä. Ylösta-
lon Pekan tapasimme  lähtöpaikalla. 
Kaikkiaan starttasi matkaan  177. En-
simmäiseksi  kerraksi  aivan mukava 
määrä. 

   Suuntana  Hollola kk, ensin ohi 
Teivaalanrannan  pikkuvenesataman 
ja kohti Jalkarantaa. Alkoi pitkä nou-
su. Hollolan suunta oli huonosti opas-
tettu. Pyörätie loppui välillä kokonaan 
vasemmalta puolelta. Seikkailimme 
välillä autojen seassa ajotiellä ja 
olimme vähällä ajaa alas Rautakan-
kareen majalle. 

   Pian kuitenkin laskettelimme hui-
maa vauhtia alas Messilän mäkeä. 
Tutut rinteet  jäivät vasemmalle. Alkoi 
ehkä reitin tylsin osuus; tasaista, ta-
saista vain. Tuuli  puhalsi voimakkas-
ti vastaan pitkällä peltoaukeamalla. 
Vauhti hiipui. Kutajoen tienhaarassa 
pidimme pienen juomatauon. Matka 
jatkui. Ohitimme upean Pyhäniemen 

kartanomiljöön ja Hollolan  kirkko tuli 
näköpiiriin. 17 kilometriä oli takana. 
Keskikesän kauneutta ja rauhaa huo-
kuva tunnelma kirkonmäen aukiolla. 
Raija ehdotteli, etteikö jäätäisi het-
keksi  paikalle, mutta tiesin, että jos-
sakin kirkonseudulla olisi juomapiste, 
joten jatkoimme eteenpäin. 

   Parin kilometrin päässä kirkolta 
oli erikoisen  jyrkkä ja pitkä nousu. 
Monet näköpiirissä olevat pyöräilijät 
olivat panneet hitaimman vaihteen 
päälle ja kävelivät. Raija ei tieten-
kään kävellyt, eikä  kolmanneksi  ryh-
määmme lyöttäytynyt uusi tuttavuus  
Malinen Orimattilasta. Minä annoin 
periksi. Saivathan siinä  peffalihakset 
vaihtelua ja ilmaa. Ylhäällä oli  sitten 
tienhaaraa, jossa viitta Laitialaan.

   Suurta nousua seuraa hyvä ala-
mäki. Hurauttelimme pian alas lohi-
jokena tunnetun Hammonjoen laak-
soon. Seuraavan nousun vaiheilla 
oli sitten ensimmäinen mehuasema. 
Huumori hersyi asemalla, ystävälli-
nen asemamies täytteli mukeja.  Kol-
me mukillista mehua ja yksi  vettä teki 
terää. Määrä tuntuu suurelta, mutta 
paras juoda runsaasti, jos vain me-
nee alas. Juominen piristi kummasti. 

Kypärättömiä pyöräilijöitä ja 
vauhtihurjastelijoita  

Seuraavalle juoma-asemalle  Viitai-
laan oli matkaa toistakymmentä ki-
lometriä   Tuo väli olikin sitten mat-
kan vaativin. Oli nousuja, joissa oli 
käytettävä pienimpiä vaihteita.  Meitä 
ohittavia  oli runsaasti, mutta väliäkös 
sillä. Joukkomme oli eritasoista.  ”Am-
mattilaiset” erottuivat hienoine varus-
teissaan ja kilpapyörineen. Ihaillen 
seurasimme, kuinka helposti jotkut 
nousivat  mäet. He  pyörittivät polki-
mia helponnäköisesti. He suhahtivat  
ohi nopeasti niin kuin luisteluhiihtäjät 
ladulla. Hätkähdin joskus, kun he  tu-
livat niin  äänettömästi  ja olivat  jo 
kaukana, ennen kuin ehdin väistää 
pientareelle säikähdyksessäni. Sitten  
oli meitä kuntoilijoita, menopelinä ret-
kipyöriä, maastopyöriä, hybridejä ja 
vain tavallisia  korkeasarvisiakin pe-
rusmalleja. Yllättävän moni  pyöräilijä 
oli ilman  pyöräilykypärää? Eikö ky-
päräpakko pitäisi olla  ehdoton vaa-

timus jatkossa tässä pyöräily-tapah-
tumassa? Mehän jouduimme  polke-
maan paljon  vilkasliikenteisillä teillä  
autojen seassa ja ylittelemään teitä, 
kun mahdolliset pyörätiet vaihtelivat 
puolelta toiselle, eikä alitustunneleita 
aina ollut. Niissä kohdissa pitäisi olla 
selvemmin  havaittavat ohjausmerkit. 
Itse asiassa kyllä olimme mukana  
pyöräilysuunnistuksessa Vesijärven 
ympäri, joten nämä puutteet ymmär-
tää.

   Hollolan ja Asikkalan Viitailan  vä-
linen metsäinen ja  mäkinen tie tuntui 
olevan  todellinen kaahaajien vauhti-
rata. Muutama moottoripyörä ja au-
tokin  meni ohi kuin ”Eltsun ” ajois-
sa. Hyvä puoli asiassa oli se, että 
niiden tulon kuuli jo kaukaa. Erittäin 
paljon varovaisuutta vaati myös pyö-
räileminen   loppumatkalla vanhalla 
nelostiellä (nykyinen tienumero 24). 
Perjantai-illan henkilöautoliikenne oli 
siellä tosi vilkasta

   Pidimme Hollolan  ja Asikkalan 
rajalla juomatauon. Sadepilvi kul-
ki edellämme. Ilma muuttui viileäksi. 
Pelkällä T-paidalla ei enää pärjännyt. 
Raskas maasto jäi vähitellen taakse. 
Peltomaisemat lisääntyivät. Ohitim-
me vanhoja Viitailan maalaistaloja ja 
tummanvihreitä oraspeltoja. Vesijärvi 
oli jossakin kauempana , mutta upe-
at kylämaisemat miellyttivät silmää. 
Juoma-asema tuli yllättäen.  Aseman 
toimijat toivottivat tervetulleiksi. ”Pää-
juomaveikko”  kertoi, että olisin  100:s 
pyöräilijä. Lohduttava tieto, ettemme 
aivan  viimeisinä polje. 

Upeita kyläraitteja   

Olimme noin puolessa välissä mat-
kaa. Seurasi  retken upein väli. Pyö-
rätie meni hauskasti läpi Kurhilan ja 
Hillilän  kyläkeskusten.  Kumpuilevaa, 
helppoa maastoa. Hyvin hoidettuja 
taloja.  Mieliala nousi. Vihdoin näkyi 
opastetaulu lähestyvän tien numero 
24 risteyksestä. Saavuimme vilkaslii-
kenteiselle valtatielle. Pyörätie loppui. 
Taulussa luki Lahti 32 km. Homma-
han alkoi olla  voiton puolella.

   Liikenteen  sekaan vain. Ensin 
hieman laskuvoittoista, sitten pitkälti 
tasaista aina Vääksyyn asti.. Ei enää 
vastatuulta tai jos tuulta oli, niin se 
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puhalsi takaa päin. 
Vihdoin ja viimein  al-
koi pyörätie, tosin se 
oli tien  vasemmal-
la puolella. Piti tovi 
odotella ennen kuin 
pääsi tien yli.  Olin 
lähes koko matkan 
ollut hitaimpana ryh-
mämme keulamies. 
Nyt johdon otti Raija, 
joka lisäsi tuntuvasti 
vauhtia, kun lähes-
tyimme Vääksyä. 
Ohitimme muutamia 
muita numerosel-
käisiä. Kanavaa lähestyttäessä aloin  
jäädä  Raijasta. Myös Malinen ohit-
ti minut Kanavan sillalla. Jälleen piti 
ylittää tie ja odotella sopivaa väliä 
autoliikenteessä. Pitkässä nousussa 
Tallukan mäelle kadotin molemmat 
seuralaiseni näköpiiristä.

Hernekeittoa ja kahvia 

Tervetullut ruokailuasema. Iloinen 
vastaanotto. Pirteä maastopukuinen 
nainen ohjasi ja neuvoi. Olin 94:s 
paikalle saapuneista. Hernekeittoa ja 
näkkileipää tarjottiin armeijan tavoin. 
Maksusta myös kahvia ym. Porukkaa 
oli paikalla runsaanlaisesti. Pidimme 
taukoa parikymmentä minuuttia. Oli-
sihan siellä viihtynyt pidempäänkin, 
mutta kello oli pitkälti yli kymmenen. 
Voisimme ehtiä vielä ennen puolta 
yötä Lahteen.

   Tallukasta oli ensin vauhdikas 
lasku alas golfkentän  tuntumaan. 
Jälleen oli ylitettävä  vilkasliikentei-
nen tie kun pyörätie kulki vasemmal-

la puolella. Sekin loppui pian ja taas 
oli paluu oikealle puolelle tien laitaa 
polkemaan. Tien reuna oli usein niin 
rosoinen, että pelkäsimme jo rengas-
rikkoja.

   Loppumatka oli lähes koko mat-
kan  aika tasaista. Raija  veti välillä ja 
lisäsi vauhtia. Malinen seurasi taka-
na. Ihmettelin, kuinka autot väistivät 
illan hämärässä meitä reilusti. Asia 
selvisi. Malisella oli pyörässään taka-
na punainen vilkku, joka pani ohitta-
vat autot vaistomaisesti ohittamaan 
tavallista kauempaa. Paria mopopoi-
kaa vilkku ärsytti niin, että he soitteli-
vat äänimerkkiään ja olivat sitten hur-
jastelussaan vielä törmätä toisiinsa. 

   Viimeinen pitkä ylämäki Kilpiäi-
sissä. Sen jälkeen vedin loppumat-
kan, koska tunsin oikoisen tien. Kään-
nyimme Merrasjärven vaiheilta ylös 
oikealle, sitten Mukkulankatua Iskun 
tehtaille asti, sieltä kaartaen Niemen 
venesatamaan ja edelleen rantatietä 
perille. Hämärässä ei aina erottanut  
kunnolla epätasaisuuksia jalkakäy-

tävällä, mutta vauhdikkaasti tultiin 
loppu. Lasilaatikko tuli näkyviin. Sa-
tama-alueella piti varoa  ja väistellä 
humalikkoja. Vielä viimeiset polkaisut 
pysäköintialueen  ja vanhan aseman 
ohi. Maalivaate oli levitetty telttojen 
väliin. Kello oli kymmenen  minuuttia 
alle keskiyön. Kokonaisaika siis vä-
hän alle kuusi tuntia.

Positiivinen ja hieno kokemus

Olimme perin onnellisia maalissa. 
Ystävällinen toimijajoukko kertoi, että 
yli neljäkymmentä pyöräilijää oli vielä 
tulematta  maaliin. Tarjolla oli herne-
keittoa niin kuin Vääksyssäkin, mutta 
ei oikein ollut enää tarvetta ruokailla. 
Saimme muuten muistoksi vuoden 
1941 maaottelumarssin pronssisen 
rintamerkin. Liekö vanhoja varastoja 
vai jäljennös. Muistan tuon välirauhan  
aikana pidetyn kuntomarssin. Joka 
kylässä marssittiin ja Ruotsi voitettiin  
ylivoimaisesti. Olin silloin 8-vuotias, 
enkä saanut virallisesti osallistua sil-
loin, mutta kyllä epävirallisesti. Sain 
nyt tämän rintaneulan oikein viralli-
sesti. 

   Vesijärven ympäripyöräily oli kai-
ken kaikkiaan positiivinen kokemus. 
Suosittelemme lämpimästi osallistu-
mista ensi vuonna suuremmalla jou-
kolla Nastolasta. Se ei ole ylivoimai-
nen kenellekään kuntoilua harrasta-
valle. On ihanaa tehdä matkaa omaa 
vauhtiaan ja aistia Suomen kesäillan  
kauneus polkupyörän selästä, kouka-
ta ja motittaa Vesijärvi. Kiitos järjes-
täjille. Toivon mukaan ensi vuonna 
uudelleen.

Ilkka ja Raija Oijala
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Seuraavat mitalit luovutettiin 05.12 Lahden Upseerikerholla ylentämis-

tilaisuudessa HämR:n komentajan, ev Hannu Alénin,  läsnäollessa.

Suomen Reserviupseeriliitto: 
ham Aaltonen Kati, Hurmalainen Miikka, ltn Aavajoki Jarmo HämR, ylil Lipponen Henry HämR, 
Renwall Ronny 
pram: Anoschkin Jasser, Kauppinen Hannu, Oksanen Reijo, Veini Erkki.  

Reserviläisliitto: 
KAM: no 545 Mommo Sauli, no 546 Savolainen Jaakko
HAM: Kyrö Timo, Laajapuro Kalevi, Satolehto Mauri, Uosukainen Seppo
PAM: Häkkinen Kaarlo, Jalava Seppo, Kylmälä Ilkka, Moisio Teemu, Mäkelä Risto, Oksanen Kari, 
Rantala Reijo, Ruoppi Janne, Salo Pasi, Tapiomaa Arto

Reserviläisurheiluliitto:
KAM: Patrakka Marko

Päijät-Hämeen Reserviläispiirin Ansioristit:
Kultainen: Evl Niemi Juha HämR
Hopeinen: Joentausta Antti, Juntunen Toivo, Pajuvesa Heikki, Saarinen Henry,  Vahto Heikki
Pronssinen: Parikka Jarmo, Tervo Taisto, Tonteri Aki, Tonteri Juhani, Tonteri Mika, Takamaa Mauri, 
Tapiomaa Arto, Vottonen Marja, Ylöstalo Pekka.

Päijät-Hämeen Reserviali-upseeripiirin standaari: Mesivaara Sakari, Sormunen Seppo

Lahden Reserviupseerikerhon mitali:
hopeinen: Kylänmäki Antti, Renwall Mika, Jääskeläinen Siiri, Lehmussaari Anneli, Loponen Lahja, 
Tarnanen Aili   

PIIRIN VASTUUHENKILÖT
Piirihallitus:

puheenjohtaja Juha Tarnanen
piirisihteeri Juha Nuoritalo
raha-asiainhoitaja Hannu Nieminen
edustus upseerit reserviläiset

Artjärvi Tapio Tattari Veli-Matti Pihatie
Asikkala Heikki Vahto Seppo Vahto
Hartola Mika Tuomala Reijo Sertti
Heinola Antti Penttilä Seppo Sormunen

Hollola Arto Koistinen
Hämeenkoski Tapani Brofeldt
Kärkölä Juha Nuoritalo
Lahti Juha Tarnanen Kalevi Väisänen

Miikka Hurmalainen Heikki Koivisto
Nastola Erkki Veini Jarmo Mäkinen
Orimattila Heimo Lahtinen Arto Tapiomaa
Padasjoki Juha Muje Jukka Kontra

Sysmä Heikki Rekola Mikko Sippola
Tiirismaa Aaro Helistö

Piirin edustaja RUL:n hallituk-
sessa kapt res Juha Tarnanen.

Piirin edustajat RUL:n liitto-
valtuustossa kapt res Jukka 
Anttonen, jonka henkilökohtai-
nen varajäsen kapt res Heimo 
Lahtinen

Piirin alueelta RUL:n neu-
vottelukunnassa maj res Risto 
Vuorisalo.

Piirin edustaja RES:n halli-
tuksessa vääp res Seppo Sor-
munen.

Piirin edustaja ResULin hal-
lituksessa  jääk res Marko Pat-
rakka

Piirin edustaja ResUl:n liit-
tokokouksissa jääk res Marko 
Patrakka

Piirin tilintarkastajat Veikko 
Simula ja Hannu Potinkara sekä 
varalla Esko Palo ja Esa Larjo.
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Valtakunnallinen Itsenäisyyspäivän paraati 
Hämeenlinnassa

Hämeenlinna sai kunniakkaan teh-
tävän, kun tämän vuotinen Itsenäi-
syyspäivän paraati pidettiin perin-
teikkäässä varuskuntakaupungissa. 
Paraatikatselmus suoritettiin Linnan-
kasarmin lippukentällä. Kenttähartau-
den lippukentällä piti Läntisen Maan-
puolustusalueen kenttärovasti Jukka 
Lehto. Itse paraati ohimarsseineen 
tapahtui Linnankasarmin välittömässä 
läheisyydessä Tampereentiellä.

Paraatin otti vastaan Läntisen Maan-
puolustusalueen komentaja kenraa-
limajuri Kari Siiki seuranaan Etelä-
Suomen Läänin maaherra Anneli 

Taina sekä Hämeenlinnan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Harri 
Lintumäki. Paraatijoukkoja komensi 
Hämeen Sotilasläänin komentaja 
eversti Veli-Pekka Parkatti.

Paraatia oli saapunut seuraamaan 
runsaasti katsojia. Arviolta yli 10.000 
katsojaa. Itse paraatiin osallistui yli 
1200 miestä ja naista. Mukana oli 
myös Päijät-Hämeen Reserviup-
seeripiirin sekä - Re-
servinaliupseeripiirin 
lippu maanpuolustus-
järjestöjen lippulinnan 
kokoonpanossa. Ajo-

neuvoja osallistuin n. 100 panssa-
rivaunuineen. Joukkoja oli kaikista 
puolustushaaroista, pääosa joukoista 
oli Läntiseltä Maanpuolustusalueelta. 
Oman värikkään osan paraatijoukoista 
toi Talvisotaosasto, ratsuosasto, tyk-
kivaljakot sekä museopanssarivau-
nuosasto. 

Kuvat: Hannu Reko.
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Reserviupseeriliiton tapahtumakalenteri 2008

Reserviläisliiton tapahtumakalenteri 2008

Reserviläisurheiluliiton tapahtumakalenteri 2008

15.01.2008     Esitelmä Iso-Britannian puolustuspolitiikasta  Helsinki   
19.01.2008     Liittohallituksen kokous     Helsinki   
21.01.2008 - 25.01.2008   Kiertokirje I / 2008 postitetaan   
28.01.2008     MPKL:n TURPO-2008 seminaari   MpKK   
14.02.2008 - 16.02.2008   CIOR talvikokous     Bryssel   
21.02.2008     Reserviläinen 1 / 2008 ilmestyy   
24.02.2008     RESUL:n talvikilpailu     Kuhmo   
01.03.2008 - 08.03.2008   Norjan Reserviupseeriliiton talvileiri   
03.03.2008 - 07.03.2008   Kiertokirje 2 / 2008 postitetaan   
06.03.2008     Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä   Helsinki   
08.03.2008 - 09.03.2008   RESUL:n ilma-asemestaruuskilpailut   Mäntsälä   
08.03.2008 - 09.03.2008   RESUL:n pistooliampumahiihto    Kotka   
08.03.2008     Veteraanikeräyksen tempauspäivä   koko maa   
14.03.2008 - 16.03.2008   RESUL:n Talvijotos     Kuopio   
15.03.2008     Liitohallituksen kokous 2 / 2008    Helsinki   
20.03.2008     Reserviläinen 2 / 2008 ilmestyy   
09.04.2008     Liiton neuvottelukunnan kokous    Helsinki   
19.04.2008     Liittovaltuuston kevätkokous    Helsinki   
21.04.2008 - 25.04.2008   Kiertokirje 3 / 2008 postitetaan   
26.04.2008     CIOR harjoitus      Lahti  

17.1.2008    Naisten valiokunnan kokous     Hämeenlinna 
26.1.2008    Piiriseminaari       Lahti 
2.2.2008    Yhdistysjohdon koulutus     Varkaus 
7.2.2008    Talousvaliokunnan kokous     Helsinki 
21.2.2008    Työvaliokunnan kokous      Helsinki 
23.2.2008    Yhdistysjohdon koulutus     Tikkakoski 
1.3.2008    Liittohallituksen kokous      Vantaa 
29.3.2008    Yhdistysjohdon koulutus     Kajaani 
5.4.2008    Yhdistysjohdon koulutus     Kokkola 
19.4.2008    Vuosikokoustapahtuma Kuusamo    Kuusamo 
24.5.2008    Työ- ja talousvaliokunnan yhteiskokous    Tampere 
7.8.2008    Talousvaliokunnan kokous     Helsinki 
29.8.2008    Kansainvälinen sotilasmoniottelu    Lahti 

16.-17.02.2008   RESUL:n ampumahiihto- ja viestimestaruuskilpailut   Kankaanpää 
24.02.2007   RESUL:n Talvimaastomestaruuskilpailut    Kuhmo 
8.– 9. 03.2008   RESUL:n Pistooliampumahiihto ja –viestimestaruus   Kotka 
8.– 9.03.2008   RESUL:n ilma-asemestaruuskilpailut     Mäntsälä
14.–16.3.2008   RESUL:n talvijotos,  Willen Vaellus 2008   Kuopio
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Kurssi      Paikka      Aika 

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus

 

Maakuntajoukko, harj.     Hennala     1.1.2008-31.12.2008 

B-kuljettajakurssi     Hennala     11.1.2008-13.1.2008

YTH valmistava harjoitus + C/C...    Hälvälä     15.2.2008-17.2.2008 

YTH 08 Yhteistoimintaharjoitus    Hälvälä     25.4.2008-27.4.2008  

Taistelijataidot-kurssi,+ AKE ...    Hälvälä     9.5.2008-11.5.2008  

Maakuntajoukkojen rekrytointit...    Radiomäen kenttä/Hennala   17.5.2008-17.5.2008  

Asutuskeskustaistelu, maakunta...    Hälvälä     30.5.2008-1.6.2008  

Kohteen suojaaminen, valm.harj...    Hälvälä     1.8.2008-3.8.2008  

Ajoneuvokurssi B,C,maakuntajou...   Hennala     15.8.2008-17.8.2008  

KS-08, maakuntajoukko    Hälvälä     3.10.2008-5.10.2008 

 

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

 

Lihaskuntotestaus     Hennalan varuskunta,Lahti   12.1.2008-12.1.2008  

MPK-materiaalin käsittely    Hennala     12.1.2008-12.1.2008  

MPK -kurssin johtaminen 2008    Hennala     18.1.2008-19.1.2008  

Hiihtokurssi     Nastola     19.1.2008-19.1.2008  

Viestikurssi     Hennala, Lahti     2.2.2008-3.2.2008  

Keskussanomalaitekurssi    Hälvälä      23.2.2008-24.2.2008 

Johtamisen perusteet     Hennala     15.3.2008-16.3.2008 

Viestin yleistaidot     Hennala     15.3.2008-16.3.2008  

Esikuntatyöskentelyn perusteet    Tarusjärvi     28.3.2008-30.3.2008 

Sotilaspoliisitaidot 1     Hälvälä     4.4.2008-5.4.2008 

Kouluttajakoulutus, komppania    Hälvälä     5.4.2008-6.4.2008  

Tuliasemakoulutus, tykistö    Hennala     5.4.2008-5.4.2008 

Tväl-materiaali     Hennala     5.4.2008-5.4.2008  

Lihaskuntotestaus     Hennalan varuskunta, Lahti   19.4.2008-19.4.2008  

  

Sotilaallinen koulutus 

Maakuntajoukot     Hennala     20.11.2007-31.12.2007 

Syysjotos      Sysmä     20.11.2007-30.12.2007 

Siviilikoulutus

 

Hätäensiapukurssi     Hennala     9.2.2008-9.2.2008  

Kunnan valmiussuunnittelu    Päijät-Häme    27.3.2008-28.3.2008  

Vap-viljelijät erikoiskurssi    Päijät-Häme    15.4.2008-15.4.2008  

Muut tapahtumat

 

Talvisodan päättymistilaisuus    Lahti     13.3.2008-13.3.2008  

Veteraanipäivä     Lahti     27.4.2008-27.4.2008  

Katso myös omalla alueellasi pidettävät Ilma- ja Meripuolustuspiirien kurssit sekä valtakunnalliset kurssit. 

 

 

   

MPK ry kouluttaa 2008
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Minulta on pyydetty että esittelisin it-
seäni teille Päijät-Hämäläisille, joten 
tässä muutama tiedon jyvänen Mar-
ko Patrakasta.   Olen 37 vuotias syn-
typeräinen Lahtelainen, naimisissa ja 
Joulukuussa syntyvän lapsen onnel-
linen isä.

    Lahden Reserviläisten jäseneksi 
olen liittynyt vuonna 1994, jonka jäl-
keen olen aktiiviseti toiminut vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.   
Sotilasarvoltani olen jääkäri.Ammunta 
reserviläistoiminnassa on aina ollut 
haastavaa ja mielekästä, jonka takia 
olen uhrannut siihen paljon aikaa ke-
hittääkseni itseäni.

   Kun piirin puheenjohtaja Juhani 
Vilo ja varapuheenjohtaja Tarnanen 
kysyivät että kiinnostaisiko minua piirin 
ampumavastaavan tehtävät, niin vas-
tasin heti myöntyvästi herroille.

Päijät-Hämeessä on hienot perinteet 
ammunnassa ja täällä on myös hienot 
puitteet ammunnan harrastamiseen.

Se miksi halusin lähteä kyseiseen 
tehtävään, oli halu saada aktivoida 
lisää nuoria ammunnan pariin ja tarjo-
ta piirin jäsenille aktiivista ammunnan 
harrastamista,

sekä järjestää myös Päijät-Hämeen 
piiriin jäsenille kisoja, koska se on 
jäänyt jostakin syystä vähälle näinnä 
vuosina.

Toinen iso asia on antaa myös kou-
lutusta eri ammunnan lajeille, koska 
tiedän että piirissä on siihen osaajia.

Toivon että piirin yhdistykset osal-
listuvat edellä mainuttujen asioiden 
kehittämiseen, koska tämä tehtävä on 
laaja eikä siihen pysty yksi eikä kaksi

   ihmistä. Piirissä on todella paljon 
tietoa sekä taitoa ,ne vain pitää jakaa 

muiden kanssa niin hyvä tulee.
   Oma ajatus olisi että, piirin yhdis-

tyksien ampumavastaavien kanssa 
kokoonnutaan ja keskustellaan am-
munnan kehittämisestä piirin alueella.

Piirin ampumavastaava
 Marko Patrakka
markopatrakka@phnet.fi 
050-5570761

Ammunta-tausta:
Practical   SM-kilpailut 1990-1994
SRA    SM-kilpailut  1995-2000
Cowboy Action Shooting   SM-kilpailut 
2000-2006
Palvelus-ammuntojen SM-kilpailut 
2007 Sekä useita kansallisia kisoja 
1990-

Toimitsijatehtäviä:
Resul-SRA toimikunnan varapuheen-
johtaja 1998-2002
Practical-SM tuomari 1991-92
SRA-SM tuomari,jyryn puhj, rata-

mestari 1995
SRA-SM tuomari,jyryn jäsen, päära-
tamestari 1998
SRA-SM virallinen valvoja 2000
CAS-SM tuomari,jyryn jäsen 2000-
2006 sekä kilpailunjohtaja 2004-
2005
Perinne-ammuntojen kilpailunjohtaja 
2007
Kansainvälisen ROSTO-kilpailun am-
munjohtaja 2003
Kansainvälisen CIOR-karsintojen 
ja kilpailujen pistoolikilpailun johtaja 
2002-2007
Kansainvälisen AESOR- kilpailun am-
munnan turvallisuusvastaava 2006

Kouluttajatehtäviä:
MPK Päijät-Hämeen piirin ampuma-
koulutus vastaava SRA-kouluttaja 
1997-
Practical-kouluttaja 1992-1994
CAS-ammunnan kouluttaja 2000-
2004 

Olen 42-vuotias Rovaniemellä synty-
nyt, Lahdessa vuodesta 1980 asunut, 
avoliitossa oleva kahden pojan isä.

Reserviläistoiminnassa olen ollut 
mukana vuodesta 1994, jolloin kävin 
ensimmäisen MP-kurssin ja liityin 
Lahden reserviläisiin.

Sotilas arvoltani olen alikersantti.
Taustalltani en ole mikään SM-tason 

himoliikkuja vaan aivan tavallinen 

liikuntaa harrastava reserviläinen. 
Hiukan kaikkea laskuvarjohypyistä 
vapaasukellukseen on tullut tehtyä, 
vaativimpana suorituksena itse pidän 
Nijmegenin marssia 04 ja 06.

Toimin myös MPK:n koulutus- ja 
tukiyksikössä liikuntavastaavana ja 
testaajana sekä Lahden res:ssä lii-
kunta AU:na.

Piirin liikuntavastaavan tehtävässä 

Liikuntavastaava Vesa Pyykkö

Ampumavastaava
Marko Patrakka

Piirin liikunta- ja ampumavastaavat esittäytyvät

koitan osaltani olla luomassa reservi-
läisille heitä kiinostavia liikuntatapah-
tumia, tässä tehtävässä yhdistysten ja 
yksittäisen reserviläisen oma aktiivi-
suus on erittäin tärkeää, ketäänhän ei 
väkisin voi sohvalta liikkumaan repiä.

vesa.pyykko@pp1.inet.fi 
 

Puristusvoimatestissä Marko Patrakka Vesa Pyykön valvonnassa.
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PALVELUSAMMUNTOJEN SM 2007

KOKONAISKILPAILUN TULOKSET

SIJOITUS Ampuja PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 Yhteensä

1 Uronen Hannu 97 161 97 91 446

2 Haapa-Aho Ari 98 151 93 86 428

3 Häll Krister 88 152 97 88 425

4 Laukia Jarkko 99 139 95 85 418

5 Virtanen Samppa 88 153 94 77 412

6 Iso-Oja Antti 96 146 88 82 412

7 Heikkilä Matti 88 140 98 80 406

8 Lehtinen Mika 100 161 86 58 405

9 Virtanen Jukka 84 129 96 85 394

10 Nylund Jussi 95 121 97 78 391

11 Hautamäki Juha 89 149 89 64 391

12 Purolinna Tapani 86 135 85 82 388

13 Knuuttinen Petri 89 124 93 76 382

14 Heinonen Santeri 87 153 67 75 382

15 Salo Sakari 95 128 91 65 379

16 Koskenkorva Kimmo 93 128 92 63 376

17 Laitila Veli-Jussi 87 139 67 79 372

18 Tittonen Antti 91 124 76 78 369

19 Mäkinen Vesa-Matti 89 122 91 67 369

20 Koivula Pasi 93 125 95 54 367

21 Larjanne Arto 90 109 91 73 363

22 Kivijärvi Rauno 79 113 89 81 362

23 Stranius Rauno 89 99 97 75 360

24 Harjula Juha 86 124 67 73 350

25 Rasi Mauri 87 105 77 79 348

26 Strandman Seppo 85 87 90 81 343

27 Hintikka Sami 96 126 90 31 343

28 Rasku Hannu 89 117 86 51 343

29 Tarvainen Timo 86 86 87 75 334

30 Rasku Jukka 95 123 80 33 331

31 Ojala Simo 91 84 95 55 325

32 Nurminen Marko 78 74 96 75 323

33 Harjula Pekka 90 102 67 44 303

34 Aro Heikki 70 91 77 64 302

47 Patrakka Marko 90 85 0 175

48 Juka Marko 89 77 166

49 Suomalainen Markus 90 74 164

50 Kuoppala Teuvo 91 62 153

51 Aro Aarne 73 80 153

52 Kettinen Oskari 63 86 149

53 Viitanen Ari 88 59 147

54 Laitinen Kari 90 56 146

55 Kansanoja Arto 78 65 143

56 Siukola Jami 88 52 140

57 Hänninen Petri 73 63 136

58 Karja Aarre 124 124

59 Lappalainen Antti 74 48 122

60 Mustonen Antti 56 43 99

61 Tarkiainen Risto 48 48 96

62 Nieminen Esa 38 56 94

63 Pietilä Juha 94 94

64 Komi Kari 94 94

65 Pietilä Hannu 93 93

66 Vihtelin Jan 91 91

67 Louni Pertti 35 31 66

68 Keisala Pertti 47 47

35 Lamminniemi Jani 91 88 73 43 295

36 Lukkala Pete 67 47 86 79 279

37 Kemppi Jukka 80 66 60 39 245

38 Lähteenmäki Mika 94 149 243

39 Tapionmaa Arto 78 59 80 21 238

40 Törmänen Esko 78 149 227

41 Sipilä Lauri 96 125 221

42 Kauppi Tapio 84 105 189

43 Eskeli Hannu 94 95 189

44 Laine Jouni 95 85 180

45 Leivo Jarno 95 84 179

46 Kurkela Heikki 97 82 179

Toimintavuosi alkaa olla 
lopuillaan, viittä vaille 
valmis, kuten sanonta 

kuuluu.  Vuosi on ollut tapahtumarikas 
niin toiminnallisesti kuin koulutukselli-
sestikin, joten haasteita on riittänyt..

Maanpuolustusnaisten Liiton Päijät-
Hämeen Piirin syyskauden avajaisia 
vietettiin Heinolassa Kausan majalla, 
josta oheinen kuva.  Heinolan Maanpuo-
lustusnaiset toimivat avajaisten emänti-
nä ja vastasivat järjestelyistä.

Piirin syyskokous ja illanvietto pidettiin 
Orimattilan Vanhassa Pappilassa 26.11. 
ja tuolloin järjestelyistä vastasi Orimat-
tilan yhdistys.

Syyskokous, jonka puheenjohtajana 
toimi Reserviläispiirin puheenjohtaja 
Juhani Vilo  valitsi piirin puheenjohtajaksi 
tulevalle kaudelle 2008 Kaarina Suho-
sen Lahden Maanpuolustusnaisista, 
I-varapuheenjohtajaksi Marja Vottosen  
Orimattilan Maanpuolustusnaisista sekä 
II-varapuheenjohtajaksi Minna Kosken 
Lahden Maanpuolustusnaisista.

Toivotan onnea, menestystä ja jak-
samista uusissa tehtävissä toimiville 
tulevalla kaudella ” tulevaisuuteen täh-
däten ”, kuten piirin teema liiton teemaa 
mukaillen kuuluu vuonna 2008.

Samalla kiitän kaikkia yhteistyö-
kumppaneita, tukijoita ja Hämeen Ryk-
menttiä yhteisistä vuosista toimiessani 
puheenjohtajana.  Vuodet ovat olleet 
kokemusrikkaita ja mieleenpainuvia ja 

JOKAISEN ON TUNNETTAVA ITSENSÄ TARPEELLISEKSI

olen saanut tavata upeita ihmisiä, jotka 
monet ovat tulleet läheisiksi.

Kiitän myös osakseni tulleista huo-
mionosoituksista, jotka yllättyneenä,  
hämmentyneenä  ja kiitollisuutta tuntien 
olen saanut vastaanottaa.   Koen, että 
huomionosoitukset kauttani tulevat koko 
piirille.

Meidän kaikkien yhteisenä päämäärä-
nä on uhrata aikaamme ja tarmoamme 
odottamatta mitään vastalahjaksi, sekä 
auttaa  ja antaa tukea tarpeessa oleville 
paikkakunnillamme.  Kun jokainen mu-
kana oleva kokee itsensä tarpeelliseksi 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 
ja saa antaa osaamisensa yhdistysten 
ja yhteisöjemme käyttöön, niin on-
nistumme varmasti haasteissamme.  
Samalla voimme vaalia veteraanien  

meille jättämää perintöä.  Isänmaalli-
suus, oikeudenmukaisuus, velvollisuus 
ja kunnia sekä yhteisöllisyys ovat sel-
laisia tavoitteita ja arvoja, jotka koko 
suomalaisen yhteiskunnan kannalta 
ovat tärkeitä ja muistettavia vielä vuosi-
kymmenienkin kuluttua ja ohjaavat koko 
toimintaamme.

Kiitos teille kaikille kuluneesta, hie-
nosta vuodesta,  toivotan MENES-
TYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2008 ja että 
vuodesta  tulee jäämään hyviä muistoja 
sekä antamisen ja auttamisen iloa. Teh-
käämme yhdessä tulevastakin vuodesta 
hyvä vuosi.

Maanpuolustusnaisten Liiton Päijät-
Hämeen Piiri ry
Marja Vottonen, puheenjohtaja 
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Reserviläispiirin ampumamestaruuskilpailun tulokset 15.9
Pistooli   9mm    25m/20laukausta

1.Hannu Eskeli   186
2.Marko Patrakka 180
3.Juha Muje   173
4.Tapani Purolinna  169
5.Saura Juhani   168
6.Teemu Vilpinen  166
7.Pekka Salminen 153
8.Arto Koistinen 152
9.Antero Simola  148 (3x10)
10.Juha Tarnanen  148 (0x10)
11.Erkki Etusihvola  132
12.Juha Nuoritalo   128
13.Olli Mielonen   123
14.Kati Aaltonen   101
15.Atte Sarilo    95
16.Miikka Hurmalainen  82

Res kivääri   150m/10laukausta

1.Hannu eskeli   97 (7X10)
  Marko Patrakka  97 (7x10)
2.Miikka Hurmalainen  94 (6x10)
3.Arto Koistinen    94 (4x10)

4.Etu sihvola Timo  93
5.Antero Simola   91
6.Juha Tarnanen  90
7.Erkki Etusihvola  89
8.Pentti Karhinen   88
9.Olli Mielonen    87
10.Tapani Purolinna  86 (1x10)
11.Tero Laine  86
12.Henry Häll   86
13.Juhani Saura   79
14.Kati Aaltonen  72
15.Juha Muje    54
16.Pekka Salminen   52
17.Atte Sarilo   23

Sotilaskivääri  150m/10laukausta

1.Marko Patrakka   94
2.Timo Etusihvola   91
3.Juha Muje          90 (4x10)
4.Hannu Eskeli      90 (3x10)
5.Purolinna Tapani  87 (3x10)
6.Erkki Etusihvola   87 (0x10)
7.Arto Koistine      86
8.Pentti Karhinen   85

9.Juha Tarnanen     83
10.Pekka Salminen  82
11.Antero Simola   61
12.Miikka Hurmalainen 31 (1x10)
13.Atte Sarilo   31 (0x10)
14.Kati Aaltonen  16

Kivääri yhteistulos

1.Marko Patrakka 191
2.Hannu Eskeli    187
3.Timo Etusihvola   184
4.Arto Koistinen   180
5.Erkki Etusihvola   176
6.Tapani Purolinna   175
7.Tero Laine     174
8.Juha Tarnanen   173 (5x10)
9.Pentti Karhinen   173 (3x10)
10.Antero Simola  152
11.Juha Muje   144
12.Pekka Salminen  134
13.Miikka Hurmalainen  125
14.Kati Aaltonen   88
15.Atte Sarilo     54

Henkilökohtainen kilpailu: 

1) Jarmo Järvelä, Päi-Hä 172, 
2) Kari Nevala Päi-Hä 171, 
3) Sakari Ahola KymiRu 152, 
4) Antti Puhakka KymiRu 152, 
5) Hannu Seppä Kymi Res 151, 

Res.Cup loppuottelu

Päijät-Hämeen sekä Kymenlaakson reserviläisten ja reserviupseerien

piiriottelu kenttäammunnassa käytiin Tyrrissä 23. heinäkuuta.

Niin henkilökohtaisessa kuin joukkue-kilpailussakin jylläsivät päijät-hämäläiset.

6) Viktor Mattila 151, 
7) Simo Sihvola KymiRu 148, 
8) Anssi Huhtala Päi-Hä 123, 
9) Antero Simola Päi-Hä 117, 
10) Veli Muhonen KymiRu 94.

Joukkuetulokset: 

Päi-Hä 583, 
KymiRu 553, 
KymiRes ei joukkuetta   

Tiirismaa  Padasjoki   

   

Sakari Paasonen 289  Tomi Helminen 273 

Matti Selonen 279 Jukka Kontra 272 

Mauri Takamaa 277 Jussi Munnila 265 

Ari Mesivaara 275 Heikki Koskinen  257 

Hannu Hietamaa 269  Ahti Laaksonen 255 

Veli-Matti Varpa 267 Seppo Uosukainen  250 

                          1656 ka.276                           1572 ka.262

     

Vesa Horkka 265 Esa Kaskimäki 203

Jari Seppälä 228    

  

Loppuotteluun osallistuneet kilpailujoukkueet 
yhteispotretissa.



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!


