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Rykmenttimme on päätetty lakkauttaa!

Puolustusvoimien sääs-
tökohteet puhuttavat re-
serviläisiä. Lakkauttamal-
la kuusi varuskuntaa aio-
taan säästää noin 60 mil-
joonaa euroa. Samaan ai-
kaan kansainväliseen krii-
sinhallintaan käytetään 63 
miljoonaa euroa.

 

Reserviläiset säästäisivät kansainvälisestä toiminnasta

Saimme järkyttävän tiedon 
aamupäivällä 8.2. radios-
ta kun hallituksemme ja 
Puolustusvoimien komen-
taja julkaisivat säästösyis-
tä suljettavat varuskunnat. 
Samana päivänä Hämeen 
Rykmentin auditoriossa 
Maavoimien esikuntapääl-
likkö kenraalimajuri Pekka 
Liikola ja Lahden Varus-
kunnan komentaja evers-
ti Risto Kolstela kertoivat 
Lahden Varuskunnan lak-
kauttamisen yksityiskoh-
dista. Perusteena oli yk-
sinkertaisuudessaan se, 
että Hämeen Rykmentin 
joukkotuotanto on pien-
tä ja että varuskunnan ra-
kennusten kunto on huo-
no. Lakkauttamisella Puo-
lustusvoimat säätää vuo-
sittain 10 miljoonaa euroa, 
kokonais-säästötarve on n. 
830miljoonaa. Käytännös-
sä rykmentin osat siirre-
tään toisille paikkakunnille 
ja varuskunnan tukiosas-
tona toiminut Hämeen 
Ratsujääkäripataljoona on 
ainut yksikkö mikä sitten 
lakkautetaan 2014. Lah-
teen jää vain Aluetoimis-
to. Tämä tarkoittaa Päijät-
Hämeeseen suoraan 400 
työpaikan menetystä. Ali-
hankkijat ja muut mukaan 
lukien puhutaan 1000 työ-
paikasta koko Päijät-Hä-
meen alueella. Kun ajatel-
laan kuntien menetyksiä, 
menettää Lahti n.500 ja 
Hollola, Orimattila, Nas-
tola ym. sen toisen 500 
työpaikkaa. Menetettyinä 
palkkatuloina puhutaan jo 
yli 20 miljoonasta vuosit-
tain. Siis Puolustusvoimat 
säästää 10milj ja Päijät-
Häme menettää 20milj. 
Herää oikeutettu kysy-

mys, ovatko alueen kan-
sanedustajat ja kuntien 
päättäjät toimineet vas-
tuullisesti?

Hämeen Rykmentti 
on aiemminkin ollut lak-
kautettavien listalla, mut-
ta lakkautukseen ei us-
kottu. Jokainen erikoisyk-
sikkö rykmentissä on hi-
onut toimintansa malli-
kelpoiseksi ja sen myö-
tä myös kustannustehok-
kaaksi. Vastikään rykmen-
tin osaamista kehui myös 
presidentti Tarja Halonen 
vierailullaan. Tilojakin on 
kunnostettu nykyaikai-
siksi rakennus rakennuk-
selta. Käytännössä ainut 
murhe on ollut vanha sai-
raala, mitä nyttemmin on 
käytetty aliupseerikoulun 
tiloina. 

Missä todellisuudessa 
säästetään, kun yksiköi-
den uusilla sijoituspaik-
kakunnilla ei ole tarjolla 
niitä yhteyksiä ja koulu-
tus sekä opiskelumahdol-
lisuuksia mitä meillä on. 
Sotilaslääketieteen Kes-
kus uusi juuri tilansa ja 
aloitti laadukkaan yhteis-
työn Päijät-Hämeen Kes-
kussairaalan kanssa. Siir-
topaikkakunnalla Riihi-
mäellä ei ole tarjolla vas-
taavaa yhteistyötä. Huol-
tokoulun yhteydessä on 
vastattu mm. kuljettajien 
ajokoulutuksesta. Tämä 
opetus on ulkoistettu kus-
tannustehokkaasti Sal-
pausselän Koulutuskes-
kuksen kanssa. Riihimä-
ellä ei vastaavaa toimintaa 
ole tarjolla. Se täytyy sin-
ne luoda ja sillä on kustan-
nuksensa, sitä ei voi hoi-
taa pari kolme autokou-
lua. Lisäksi meillä on Ve-

sivehmaalla ja Padasjoel-
la erityiset maasto-ajora-
dat, mitä ei uudessa pai-
kassa ole. Riihimäelle ol-
laan perustamassa myös 
Puolustusvoimien Lo-
gistiikkakeskusta, mutta 
sellainenhan meillä Lah-
dessa jo on. Lahden lo-
gistinen asema on huo-
mattavasti halutumpi ai-
nekin kansallisten ja ul-
komaisten yritysten sil-
missä. Urheilukoulu siir-
rettiin aikoinaan Lah-
teen juuri siksi, että kou-
lu toimisi saman katon al-
la. Meillä on tarjota erin-
omaiset harjoittelumah-
dollisuudet niin kesä kuin 
talvilajeille ja Urheilulu-
kio yksikön tueksi. Hal-
litilojen ja ratojen vuok-
rat ovat Päijät-Hämeessä 
ainekin kolmasosan, jo-
pa puolet halvempia kuin 
Santahaminassa ja pää-
kaupunkiseudulla. Talvi-
lajien siirto pohjoiseen 
vähentää nuorten lupaus-
ten kiinnostusta ylipää-
tään suorittaa palvelus-
ta pitkän matkan ja vaa-
timattomampien halliti-
lojen yms. takia. Viimei-
senä esimerkkinä otan 
esille kansainvälisen kil-
pailutoiminnan, aikoo-
ko Puolustusvoimat lo-
pettaa niiden järjestämi-
sen? Hennalassa pidet-
tiin viimeeksi kansainvä-
liset sotilaiden kisat so-
tilasmoniottelussa ja pai-
nissa. Aiemmin on ollut 
kisoja niin ammunnas-
sa kuin ampumahiihdos-
sakin. Miten tämä kan-
sainvälinen toiminta on 
ajateltu hoitaa yhtä mal-
likkaasti kuin aiemmin 
meillä täällä Hennalas-

sa? Meillä on Hälvälässä 
kansainväliset standar-
dit täyttävä ampumarata, 
mikä mahdollistaa mail-
manmestruuskipailujen-
kin järjestämisen täällä.

On varmasti näyttänyt 
paperilla hyvälle kun Hä-
meen Rykmentin lakkaut-
tamista on ajateltu. On 
nähty helpoksi sen osi-
en sirotteleminen muil-
le paikkakunnille. Ei ole 
kuitenkaan ajateltu sen pi-
demmälle, mitä se uusilla 
paikkakunnilla tulee kaik-
kiaan maksamaan. Sääs-
tö voikin olla todellisuu-
dessa plus-miinus-nol-
la ja lopputulos sekava. 
Se ei ole eduksi Suomen 
Puolustusvoimille tai Päi-
jät-Hämeelle mikä häviää 
lakkautuksessa vähintään 
sen 20 milj vuosittain.

Meidän reserviläisten 
näkökulmasta rykment-
timme lakkautus on to-
della dramaattinen muu-
tos. Olemme tottuneet 
sadan vuoden ajan varus-
kunnan olemassaoloon ja 
tukeen. Suhteemme ovat 
olleet välittömät ja puo-
lin jos toisin olemme voi-
neet kääntyä toistemme 
puoleen ja hoitaneet pie-
net ja isot asiat kuten vi-
ranomaistuen. Perinteiset 
tapahtumat, kuten vuosit-
taiset Vala-tilaisuudet eri 
kunnissa, 13.3. Talviso-
dan Muistojuhla, Veteraa-
nipäivä ja keräys, Kaatu-
neiden muistojuhla, Lip-
pujuhlapäivä, Mill jazz, Va-
rusmiessoittokunnan ul-
koilmakonsertit/esiinty-
miset ja Itsenäisyyspäivän 
juhlatilaisuudet eivät vas-
taisuudessa tapahdu enää 
totutun muotoisina jos 

olenkaan. 
Käytännössä kuolinis-

ku yhdelle Suomen aktii-
visimalle maanpuolustus 
maakunnalle on jos meiltä 
viedään vielä Hälvälän ja 
Padasjoen harjoitusalueet. 
Silloin suunnitelluilla alu-
eellisilla joukoillakaan ei 
olisi harjoitusalueita. Asia 
on erittäin, erittäin vaka-
va, mutta palataan tähän 
Hälvälän alueeseen laa-
jemmin seuraavassa nu-
merossa. 

Kenraali Liikola tote-
si, että tämä säästösuun-
nitelma on vielä idea, mi-
hin voidaan vaikuttaa. Ai-
kataulu on kireä, nämä 
lakkautukset ajetaan nyt 
kuitenkin vahdilla päätök-
seen, jotta saadaan kansa 
hiljaiseksi. On jo virinnyt 
erilaista kansalaistoimin-
taa, missä voimme jokai-
nen osaltamme vaikuttaa. 

Netissä on Salla Natusen 
avaama adressisivu http://
www.adressit.com/vas-
tustamme hameen ryk-
mentin lakkauttamista . 
Lahdessa, Torin Apteekis-
sa ( Torikatu1) on lista mi-
hin nimensä voi kirjoittaa 
27.2.-10.3. välisenä aika-
na. Se toimitetaan saate-
kirjelmän kanssa puolus-
tusministeri Stefan Wal-
liinille. Edelleen olemme 
järjestämässä 10.3 lau-
antaina klo 11.30 suurta 
kansalaistapahtumaa Lah-
den torille varuskuntam-
me säilyttämisen puoles-
ta. Kaikki mukaan. Ei an-
neta vielä periksi. Yrite-
tään tehdä tahollamme 
kaikkemme, jotta saisim-
me pitää rykmenttimme 
edelleen elinvoimaisena 
ja sen näin palvelemaan 
Puolustusvoimien ja koko 
maan etua ja parasta.

Varapuheenjohtaja Hel-
vi Hamari Simosta kertoi 
Kokkolan koulutustilai-
suudessa mm. liiton his-
toriasta ja tämän vuoden 
painopisteistä sekä tavoit-
teista. (Kuva: Reserviläis-
liitto)

Reserviläisliiton kes-
kipohjalais-
ta yhdistys-
johtoa oli lau-
antaina koolla 
Kokkolassa. 
Entisen ase-
koulun tilois-
sa ko koon -
tuneet reser-
viläiset häm-
m ä s t e l i v ä t 

puolustusvoimauudistus-
ta. Viime torstaina esi-
telty uudistus pitää sisäl-
lään mm. kuuden joukko-
osaston lakkauttamisen, 
useita joukko-osastojen 
yhdistämisiä sekä sodan 
ajan joukkojen supistami-
sen 230.000 henkilöön. 
Tällä hetkellä valmiut-
ta kohotettaessa kyetään 
muodostamaan 350.000 
hengen vahvuiset joukot. 
Puolustusvoimauudis-
tuksen taustalla on val-
tiontalouden lähes ka-
tastrofaalinen tilanne. 
Valtion kuluvan vuoden 
5,5 miljardin suuruises-
ta talousarviosta 14 pro-

senttia eli 7,3 miljardia 
euroa katetaan uudel-
la velalla. Valtiontalout-
ta on pyritty tasapainot-
tamaan parin miljardin 
euron suuruisilla leik-
kauksilla, joihin kuu-
luu myös puolustusme-
nojen 200 miljoonan eu-
ron suuruinen supistus. 
 
Kokkolassa ihmetel-
tiin sitä, etteivät sääs-
töt tälläkään kertaa kos-
keta kansainvälistä krii-
sinhallintaa. Samaan ai-
kaan kun kuuden varus-
kunnan lakkautuksel-
la on tarkoitus painaa 
puolustusmenoja alas-

päin 60 miljoonaa eu-
roa, käytetään kansain-
välisiin tehtäviin 63 mil-
joonaa euroa. Valtion ta-
lousarviossa kansainvä-
lisiin kriisinhallintateh-
täviin on kuluvana vuon-
na varattu 112 miljoo-
naa euroa, josta puolus-
tushallinnon menoluok-
kaan kohdistuu 63 mil-
joonaa euroa. Ulkominis-
teriö kattaa sotilaallisen 
kriisinhallinnan menois-
ta 49 miljoonaa euroa. 
 
Puolustusvoimien tehtä-
vistä kotimaan puolustus 
on määritelty tärkeim-
mäksi. Reserviläisliitto 

on useasti esittänyt, et-
tä tämä otettaisiin huo-
mioon säästöpäätöksiä 
tehtäessä. Liiton näke-
mys pohjautuu jäsenky-
selyihin, joiden mukaan 
2/3 aktiivireserviläisis-
tä säästäisi ensisijaises-
ti kansainvälisistä teh-
tävistä. Myös Maanpuo-
lustustiedotuksen suun-
nittelukunnan tuoreen 
haastattelututkimuksen 
mukaan kansalaiset leik-
kaisivat puolustusmeno-
ja ensisijaisesti supista-
malla kansainvälistä toi-
mintaa.  
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Hyvät reservipiirin jä-
senet sekä Ilves lehden 
lukijat. Talvi on tullut Päi-
jät-Hämeeseen ja on aika 
valmistautua talven koviin 
keleihin. Lehden ilmesty-
essä Itsenäisyyspäivä on 
jo mennyt ja rupeamme 
valmistautumaan Joulun 
viettoon.

Vuosi 2011 oli piirimme 
vilkkain vuosi piirin his-
toriassa. Piirin ammun-
tatapahtumat ovat lisään-
tyneet ja kilpailija mää-
rät ovat edelleen hienos-
sa nousussa. Tässä onkin 
taas haastetta ensi vuo-
delle koko piirissä, koska 
ensi vuosi ei ole missään 
nimessä yhtään helpom-
pi, vaan luultavasti vielä 
vähän haastavampi. Haas-
tetta löytyy vielä kun en-
si vuonna piirille kun hae-
taan taloudenhoitajaa, se-
kä Ilves lehden päätoimit-
tajaa. Piiri sai syyskoko-

uksessa uuden puheen-
johtajan jonka toiminta al-
kaa 1.1.2012. Puheenjoh-
tajaksi valittiin kaudelle 
2012-2013 reservin ma-
juri Juha Tarnanen. Halu-
an toivottaa Juhalle erit-
täin hyvää jatkoa piirin pu-
heenjohtajana.

Kun minut valittiin pii-
rin puheenjohtajaksi 2009 
syyskokouksessa, niin sa-
noin että tämä tehtävä on 
minulle kunniatehtävä ja 
tulen tekemään kaikkeni 
sen eteen että olen luot-
tamuksen arvoinen. Kak-
si vuotta on mennyt ja on 
tullut aika päättää puheen-
johtajuus ja antaa viesti-
kapula eteenpäin. Kah-
den vuoden aikana minul-
la oli yli 500 tapahtumaa 
joista olin yhden poissa. 
Voin sanoa että piiri todel-
lakin työlisti minut täysin. 
Mutta kaikesta huolimat-
ta en päivääkään vaihtaisi 

pois. Haluan kiittää erityi-
sesti piirin hallitusta näi-
den kahden vuoden aika-
na, sekä työvaliokuntaan 
hyvistä kokouksista. Ta-
loudenhoitaja Hannu Nie-
minen jättää tehtävänsä 
ja jättää suuret saappaat 
täytettäväksi seuraavalle. 
Kiitos Hannu näistä vuo-
sista piirin eteen tehdystä 
työstä. Olen saanut teh-
dä vapaaehtoista maan-
puolustus työtä sellaises-
sa yhteisössä joka on ver-
taansa vailla, en tule sitä 
koskaan unohtamaa. Vie-
lä kerran suuri kiitos teil-
le päijät-hämäläiset maan-
puolustajat. Lopuksi ha-
luan kiittää omaa perhet-
tä siitä tuesta jonka olen 
saanut heiltä.

Piirin puheenjohtaja-
na haluan kiittää eversti 
Mikko Myllykangasta yh-
teistyöstä kun hän on toi-
minut Hämeen rykmen-

tin komentajana. Yhteis-
työ on ollut erittäin laajaa 
sekä erittäin onnistunut-
ta, suuri kiitos siitä hänel-
le. Toivotan eversti Myl-
lykankaalle erittäin hy-
vää jatkoa reserviin ja se-
kä hänen tulevaan sivii-
lityöhön. Samalla toivo-
tan eversti Risto Kolste-
lan tervetulleeksi takaisin 
Päijät-Hämeeseen ja ryk-
mentin komentajaksi.

Lopuksi haluan onni-
tella jokaista ylennyk-
sen saanutta reserviläis-
tä sekä myös niitä joita 
on huomioitu kunniamer-
kein. Suuret kiitokset pii-
rihallituksen jäsenille ku-
luneesta vuodesta, se-
kä  kiitokset piirin eri tu-
kijoille. Toivotan kaikille 
lehden lukijoille rauhallis-
ta joulua sekä hyvää uut-
ta vuotta.

Marko Patrakka, Pj

Kiitos, päijät-hämäläiset

Sotilaspoliisikilta täyt-
ti 24.8.2011 10 vuot-
ta ja kilta juhlisti vuosi-
aan Hennalan Upseeri-
kerholla 20.8.2011. Kil-
lan historia on jo kuiten-
kin alkanut vuonna 1995 
jolloin Lahteen perustet-
tiin sotilaspoliisi paikallis-
osasto. Vuonna 2001 kil-
ta sai nykymuotonsa se-
kä se rekisteröitiin. Päi-
vällä kilta otti vastaan yh-
teistyökumppaneita sekä 
eri maanpuolustusyhdis-
tyksiä maakunnasta. Päi-
vätilaisuudessa julkistet-
tiin sotilaspoliisi kunnia-
marssi vieraiden saades-

sa kuulla ensi-esitys Suo-
messa. Marssi on teh-
ty yhteistyössä Henna-
lan sotilasmusiikkikoulun 
kanssa. Marssin synty sai 
alkuunsa kiltaveli Timo 
Vennon esityksestä.

Iltajuhla alkoi klo 18.00 
Upseerikerholla jon-
ne oli kutsuttu kiltalai-
set että muutama kutsu-
vieras. Juhlassa oli noin 
100 henkeä joten tunnel-
ma oli lämmin ja arvokas. 
Juhlassa jaettiin huomion-
osoituksia killan aktiiveil-
le sekä huomioitiin pitkän 
päivätyön vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön eteen 

Sotilaspoliisi-Eskadroona Lahden kilta ry 10v
tehdystä työstä viidelle 
naiselle. Juhlapuheen pi-
ti reservin majuri Risto 
Vuorisalo ja tervehdyk-
set tulivat kiltapiiristä se-
kä Maanpuolustuskiltojen 
liitolta. Tervehdyksen kil-
tapiirin puolesta antoi pu-
heenjohtaja Urpo Karja-
lainen ja kiltojen liiton toi-
minnanjohtaja Henry Sii-
kander. Puheiden jälkeen 
nautittiin hieno juhlaillal-
linen jonka Upseerikerho 
oli loihtinut.

Loppuilta meni kunnon 
tanssiaisissa joka oli var-
masti monelle yllätys. Li-
ve musiikista vastasi bän-
di nimeltä Rockstars. Voin 
hyvin suositella kaikille 
heitä. Tanssilava oli suo-
sittu niin kuin baari, kos-
ka Upseerikerho oli suun-
nitellut juhlaa varten kil-
lalle oman drinkin nimel-
tään spollinpotku. Tämä 
tuote oli varmasti illan os-
tetuin.

Kiitän kaikkia juhlaan 
osallistujia jotka vietti-
vät hienon päivän mei-
dän kanssamme. Kiitos 
myös kaikille tahoille jot-
ka muistivat meitä tänä 
hienona päivänä.

Marko Patrakka, Pj

Juhlapuheenpitäjä Risto Vuorisalo

Myös naiset palkittiin huomionosoituksin.

Upseerikerho loi jälleen upeat puitteet onnistuleelle juhlalle.
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Itsenäisyyspäivän val-
takunnallinen paraati jär-
jestettiin tänä vuonna 
Tampereella, mutta meil-
lä Päijät-Hämeessä se 
järjestettiin perinteises-
ti Lahdessa. Hyvässä tal-
visäässä oli torin reuna-
mille jälleen kerääntynyt 
tuhansia ihmisiä juhlista-
maan kentän katselmus-
ta ja ohimarssia. Tapah-
tuma kuuluu maakuntam-
me perinteeseen. Ryk-
menttimme varusmiehet 
ja naiset, sekä vapaaeh-
toiset reserviläiset täyt-
tivät torin kentän lippu-
linnoineen. Kuulijoiden 
keskuudessa kiitosta saa-
neen juhlapuheen piti Hä-
meen Rykmentin esikun-
tapäälikkö everstiluutnat-
ti Mika Peltoniemi.

Kunnioitetut sotiemme 
veteraanit, hyvät päijät-
hämäläiset, sotilaat,

70 vuotta sitten, itsenä-
isyyspäivän tienoilla 1941 
jatkosodan viimeinen 
hyökkäys päätyy Kar-
humäen ja Poventsan 
valtauksiin, jolloin suo-
malaisten rintamat ulot-
tuvat Syvärille, Ääniselle, 
Maaselän kannakselle, 
Rukajärvelle ja Kiestinki-
in. Näissä asemissa rinta-
malinja pysyi kesään 1944 
saakka. Kevään 1942 ko-
ittaessa tuhannet talviso-
dassa menetetyiltä alueil-
ta Lahdenkin seudulle ai-
kaisemmin muuttaneet 
karjalaiset palasivat ra-
kentamaan tuhoutuneet 
kotinsa uudelleen, vilje-
lemään maata ja luomaan 
uutta tulevaisuutta. Vain 
joutuakseen vielä kerran 
kesällä 1944 jättämään tu-
on kaiken taakseen. 

Veteraanit. Me tämän 
päivän suomalaiset ajatte-
lemme teitä ja menneitä 
sukupolvia kiitollisuudel-
la ja syvällä kunnioituk-
sella. Voi vain ihmetel-
lä työtänne ja kansamme 
päättäjien taitoa ja viisaut-

ta johtaa pieni kansa soti-
en ja vaikeiden vuosikym-
menien halki tähän päivä-
än. Te veteraanit olette 
antaneet meille rauhaisan 
kodin ja tämän maan puo-
lesta me nuoremmat su-
kupolvet haluamme teh-
dä työtä. Suomen itsenä-
isyyspäivä on menneiden 
sukupolvien työn hiljaista 
kunnioittamista, ei kar-
nevaalimenoa, ei uhoa ei-
kä meteliä, vaan pysähty-
mistä, hiljaa kiittämistä ja 
tyytyväisyyttä siitä, että 
olemme vapaita, ja meillä 
on rauha.Suomen itsenä-
isyyttä ajatellessa näem-
me menneisyydessä vai-
heita, jolloin itsenäisyys 
on ollut uhattuna tai sen 
asemaa on jouduttu pohti-
maan. Näitä vaiheita ovat 
olleet itsenäistymisem-
me mahdollistaneet tai-
stelut, talvi- ja jatkosota 
sekä pitkä kylmän sodan 
kausi, jolloin maailman 
kahtiajako näytti lopulli-
selta. Erityisesti kylmän 
sodan vuosina jouduim-
me vaalimaan puolueet-
tomuuttamme enemmän 
kuin milloinkaan. Neu-
vostoliiton romahdettua, 
jouduimme puntaroimaan 
asemaamme itsenäise-
nä valtiona ja määrittele-
mään suhteemme itään ja 
länteen uudelleen. 

Talouden ongelmien ko-
etellessa parhaillaan Eu-
roopan Unionin toimin-
takykyä, elämme jälleen 
aikaa, jolloin joudumme 
pohtimaan asemaamme 
maailman kartalla. Se vaa-
tii meitä kysymään: Mil-
laisessa maassa ja maail-
massa haluamme elää? 
Millaisessa maailmassa 
haluamme lastemme kas-
vavan? Millaisena halu-
amme tulevien sukupolvi-
en meidän muistavan?

Turvallisuuspolitiikan 
kannalta tarkasteltu-
na Suomen asema on vi-
ime vuosikymmeninä pa-

rantunut. Eurooppalaisen 
yhteistyön kautta olem-
me mukana vaikuttamas-
sa maailmanlaajuisissa jär-
jestelyissä. Lähialueillam-
me kehitys kulkee koh-
ti määrällisesti pienem-
piä, mutta asevaikutuk-
seltaan tehokkaampia ja 
nopeammin toimeenpan-
tavia sotavoimia. Turvalli-
sesta asemastamme huo-
limatta emme voi sulkea 
pois mahdollisuutta, että 
tulee tilanteita, joissa so-
tilaallista puolustuskykyä 
tarvitaan. Puolustusky-
vyn ylläpidon keskeinen 
päämäärä on olla ennal-
taehkäisevä tekijä tilan-
teessa, jossa joku har-
kitsee Suomen sotilaalli-
sta uhkaamista, 

Hyvät kuulijat, puo-
lustusvoimilla on edes-
sä sotien jälkeisen ajan 
suurin muutos, kun puo-
lustusvoimauudistus to-
imeenpannaan. Uudistuk-
sella varmistetaan Suo-
men puolustuskyky myös 
tulevaisuudessa, vaikka-
kin supistuvin resurssein. 
Tavoitteena on ylläpitää 
kyky täyttää meille mää-
ritetyt tehtävät; maamme 
sotilaallinen puolustami-
nen, viranomaisyhteistyö 

ja osallistuminen kansain-
väliseen kriisinhallintaan. 

Puolustusvoimauudi-
stuksessa armeijasta teh-
dään kokonaisuus, jos-
sa tehtävien, toiminn-
an ja rahoituksen väli-
nen suhde on tasapainos-
sa. Uudistuksen selkäran-
ka on yleinen asevelvolli-
suus, jonka varaan raken-
netaan yhteistoimintaky-
kyiset ja vaikutukseltaan 
koko maan puolustamise-
en kykenevät asevoimat. 
Suomen kaltaisen pienen 
kansakunnan asevoimien 
puolustuskyky ei voi kos-
kaan perustua sotakalu-
ston tai joukkojen yliver-
taiseen määrään suhtees-
sa mahdolliseen hyökkää-
jään. Tärkeintä on uskot-
tava voima ja toiminta-
kyky niin omien kansa-
laisten kuin ulkopuolisten 
arvioijien silmissä. 

Kuten jokainen työtä-
tekevä kansalainen, my-
ös me puolustusvoimis-
sa työskentelevät halu-
amme tehdä työmme par-
haalle mahdollisella taval-
la ja onnistumisia kokien. 
Nykyisen kokoisten puo-
lustusvoimien ylläpito ei 
aina anna tähän mahdol-
lisuuksia joutuessamme 

sopeuttamaan toimintam-
me väheneviin resurssei-
hin. 

Puolustusvoimauudi-
stus on välttämätön, vaik-
ka se merkitseekin varus-
kuntien lakkauttamista. 
Tämän päivän muutokset 
ovat kuitenkin vaatimat-
tomia verrattuna niihin 
uhrauksiin, joilla tämä 
maa on meille rakennet-
tu. Me puolustusvoimis-
sa työskentelevät halu-
amme uskoa, että muutos 
tuo puolustusvoimat, jot-
ka 2020-luvullakin ovat 
sotilasvalan sanoin ”valt-
akunnan luotettava ja us-

Itsenäisyyspäivän paraati Lahdessa

Päijät-Hämeen perintei-
nen ylentämis-ja huomi-
ointitilasuus järjestettiin 
Hennalan Upseerikerhon 
edustavissa tiloissa. Val-
taosa kutsutuista oli saa-
punut paikalle ikimuistoi-
seen tapahtumaan.Sali oli 
täynnä kunostuneita vas-
tuunkantajia ja ilmapiiri oli 
korkealla, kun komentaja 
eversti Mikko Myllykan-

Päijät-Hämeen perinteinen ylentämis-ja huomiointitilasuus

kollinen palvelija”.
Päijät-Hämeen maak-

untakomppania ja va-
paaehtoistyötä tekevät 
järjestöt. Vuosi 2011 on 
ollut Euroopan Neuvo-
ston nimeämä vapaaehtoi-
stoiminnan teemavuosi. 
Puolustusvoimien puole-
sta kiitän Teitä maanpuo-
lustuksen hyväksi Päijät-
Hämeessä tekemästänne 
työstä. Puolustusvoimien 
uudistaessa rakenteitaan, 
Teidän merkityksenne 
maanpuolustustahdon ja 
-taidon ylläpitämiseksi 
tehtävässä työssä tulee 
korostumaan entisestään.

gas luki huomioitujen ni-
miä. Vastauksissa oli intoa 
ja tunteiden täyttymystä. 
Majuriksi
Aho Tapio Juhani Ulvila, 
Asplund Ari Matti Sasta-
mala, Elomaa Ari-Pekka 
Akilles, Turku, Fagernäs 
Thor Peter Helsinki, Fihl-
man Petri Ensio Tampere, 
Forsman Juha Antero Es-
poo, Halko Harri Antero 
Savonlinna, Hanhilahti Ti-

mo Tapani Tampere, Hy-
värinen Ilkka Tapio Siilin-
järvi, Ikonen Petri Tapani 
Espoo, Janhunen Jaakko 
Juhani Kouvola, Joki Jar-
mo Kari Johannes Pöy-
tyä, Karlsson Kim Gun-
nar Siuntio, Koivisto Tep-
po Kaarlo Espoo, Koivu-
koski Janne Teemu Hel-
sinki, Korhonen Juha Ka-
lervo Helsinki, Korhonen 
Juha Tapani Kotka, Lah-

ti Kari Tapani Kankaan-
pää, Laitakari Ismo Juha-
ni Kaarina, Lampela Juha 
Olavi Hämeenlinna, Lil-
jestrand Tom Börje Ed-
vard Loviisa, Linna Esko 
Juhani Espoo, Linnamur-
to Saku Pekka Savonlinna, 
Lintunen Markku Ante-
ro Lohja, Markkanen Jus-
si Ilmari Sodankylä, Mut-
ka Juho Jaakko; Rovanie-
mi, Paloposki Risto Ta-

pio Hämeenlinna, Parta-
nen Pauli Silvo Jyväskylä, 
Petersen-Dyggve Pekka 
Joakim Tampere, Petters-
son Tommi Pekka Tampe-
re, Ratavaara Kari Kalevi 
Kurikka, Räsänen Markku 
Olavi Outokumpu, Saarel-
ma Antti Johannes Tampe-
re, Saloranta Seppo Ante-
ro Oulu,Sapattinen Ari Ta-
pani Pieksämäki, Simanai-
nen Esa Heino Siilinjärvi, 

Soini Juhani Tuomas Tur-
ku, Säkkinen Yrjö Niilo 
Mikael Rovaniemi, Tam-
minen Jorma Kalevi Mänt-
sälä, Turunen Kimmo Ka-
levi Hämeenlinna, Tähti-
nen Jarmo Tapio Porvoo, 
Vuorinen Seppo Sakari 
Kankaanpää, Väliahde Sa-
kari Erkki Helsinki
Kapteeniksi
Inkeroinen Matti Antero 
Heinola, Juutilainen Jan-

Kuvat Merja Hämäläinen, HämR

Juhlapuheen piti Hämeen Rykmentin esikuntapää-
likkö everstiluutnatti Mika Peltoniemi.
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Osmo Juhani Asikkala
Lääkintäyliluut-
nantiksi
Multanen Markku Tapa-
ni Iitti
Luutnantiksi
Dahl Heikki Juhani Nasto-
la, Haaja Antti Tapani Hei-
nola, Hirvonen Ville-Veik-
ko Hollola, Häkli Mikko 
Samuli Nastola, Joki Ot-
to Kustaa Heinola, Kar-
hula Matti Johannes Nas-
tola, Koskela Erkko Olavi 
Lahti, Oksanen Joni Ola-
vi Lahti, Paakkanen Juha 
Antero Nastola, Pajamäki 
Henri Johannes Lahti, Pel-
linen Teuvo Kalevi Nas-
tola, Puonti Sami Mark-
ku Petteri Hollola, Rosen-
dahl Miikka Petteri Lahti, 
Saarinen Jari Tapani Lahti, 
Salokangas Thomas Tapa-
ni Lahti, Siipola Sami Ot-
to Sakari Hollola, Sundelin 
Jari Antero Orimattila
Vänrikiksi
Dillström Tero Juhani Hol-
lola, Tiihonen Tommi Ola-
vi Iitti

ALIUPSEERI- JA MIE-
HISTÖYLENNYKSET 
RESERVISSÄ
Tässä luettelossa ovat 
vain Etelä-Suomen Sano-
mien levikkialueen ylen-
nukset.

Etelä-Suomen
sotilaslääni
Vääpeliksi
Kuokkanen Joonas Kris-
tian Mäntsälä, Salo Petri 

Jarmo Santeri Mäntsälä
Ylikersantiksi
Malmberg Marcus Joakim 
Myrskylä, Nikkilä Esa Ju-
ho Heikki Mäntsälä
Kersantiksi
Fabritius Niko Kaijus Ta-
neli Myrskylä, Ignatius 
Henry Mikael Mäntsälä
Alikersantiksi
Nieminen Erkki Ante-
ro Mäntsälä, Seppälä Jou-
ni Mikael Pukkila, Vesta-
la Jouni Olavi Mäntsälä, 
Vänskä Antti Erkki Juhani 
Mäntsälä
Alikersantiksi 
(merivoimat)
Linikko Ari Markus Mänt-
sälä, Stenbäck Ken Micha-
el Askola
Korpraaliksi
Halme Jarkko Jouko Kul-
lervo Mäntsälä, Mäki-Tep-
po Mauri Hermanni Asko-
la, Puolakanaho Jarno Ola-
vi Myrskylä, Salonen To-
ni Tapani Mäntsälä, Sihl-
man Heikki Taneli Pukki-
la, Vuori Joni Veli Henrik 
Mäntsälä, Vähätiitto Pek-
ka Tapani Mäntsälä

Länsi-Suomen sotilaslääni
Ylivääpeliksi
Koivisto Heikki Eero Hol-
lola
Vääpeliksi
Blomster Kalle Teemu 
Sakari Asikkala, Heikkilä 
Markku Sakari Lahti, Hok-
kanen Keijo Tapani Lahti, 
Hämäläinen Jukka Pekka 
Olavi Hollola, Kandén Jan-
ne Petteri Asikkala, Niipa-

la Anssi Ilari Hollola, Raja-
la Kari Antero Orimattila, 
Sällinen Olli Mikael Lahti 
Tynkkynen Tero Markus 
Asikkala
Ylikersantiksi
Hirvonen Lauri Johannes 
Lahti, Itkonen Jani Mika-
el Lahti, Jokinen Kalle Jo-
hannes Orimattila, Kank-
kunen Juha Pekka Kuh-
moinen, Kivistö Lari Pet-
teri Asikkala, Kokkonen 
Pekka Olavi Hollola, Kos-
kimäki Riku Ensio Nasto-
la, Lahti Tero Tapani Lah-
ti, Mertanen Mika Pette-
ri Lahti, Metsärinne Pert-
tu Osku Juhani Lahti, 
Mäyrä Juha Olavi Tapani 
Lahti, Niemi Seppo Juha-
ni Asikkala, Nieminen Ja-
ni Juhani Lahti, Punkki-
nen Mikko Henrik Hollo-
la, Rask Jarno Tapani Nas-
tola, Ronkainen Ari Pek-
ka Heinola, Seppälä Timo 
Heikki Lahti
Kersantiksi
Ahonen Tuomas Tapani 
Padasjoki, Hynninen Han-
nes Sakari Heinola, Hämä-
läinen Jarmo Olavi Lah-
ti, Järvenpää Joni Kari Ju-
hani Kärkölä, Kauppinen 
Harri Olli Juhani Lahti, 
Kinnunen Juha Marko Ta-
pio Lahti, Kokkonen Ant-
ti Vesa Ilmari Lahti, Kova-
nen Jari Pekka Hausjärvi, 
Kölli Jarkko Sakari Nas-
tola, Laaksovirta Ossi An-
tero Lahti, Lahtinen Juha 
Samuli Heinola, Lievonen 
Jani Petri Kalevi Lahti, Lo-
ponen Jani Samuli Lahti, 
Louko Sami Juhani Lah-
ti, Loveson Lasse Mati-
as Hollola, Malinen Mik-
ko Juhani Lahti, Meisaari 
Jouni Juhani Lahti, Monto 
Jaakko Ilari Lahti, Mäkelä 
Jan Christian Hollola, Ne-
nonen Markku Kullervo 
Orimattila, Nyman Heik-
ki Sakari Lahti, Paavo-
seppä Mikko Tuomas Sa-
kari Lahti, Pekkala Jukka 
Matti Valdemar Orimatti-
la, Tuusjärvi Niko Teemu 
Henrik Heinola, Yli-Sep-

pänen Jukka-Pekka Hol-
lola
Alikersantiksi
Inkinen Antti Rikhard Ori-
mattila, Kaasalainen To-
ni Petteri Lahti, Kaikko-
nen Lauri Matti Lahti, Ki-
vinen Tomi Markus Lah-
ti, Kämäräinen Jyrki Alek-
si Lahti, Kölli Juha Mat-
ti Antero Nastola, Laakso 
Teemu Tapani Hausjärvi, 
Lankinen Pasi Tapani Lah-
ti, Lappalainen Lauri Emil 
Hollola, Lauren Mikko 
Onni Juhani Heinola, Leh-
tosalo Jussi Pekka Tuo-
mas Lahti, Leppänen Tuo-
mo Juhani Lahti, Maattola 
Ville Eemeli Lahti, Mak-
konen Juha Mikael Lahti, 
Natri Pekka Verneri Jout-
sa, Niemikallio Liisa Anni-
ka Padasjoki, Nurkkala Ar-
to Olavi Heinola, Oksanen 
Kimmo Sakari Sysmä, Pa-
rikka Esa Mattias Lahti, 
Pitkänen Tero Tapio Ori-
mattila, Pohjola Juho Onni 
Valtteri Kuhmoinen, Pulk-
kinen Marko Eino Ilmari 
Lahti, Pyhäjärvi Joni Petri 
Eevert Lahti, Runtti Mik-
ko Juhani Heinola, Schro-
derus Kari Mikko Hollola, 
Suominen Olli Oskar Pa-
dasjoki, Taipale Olli Han-
nu Mikael Hollola, Toivo-
nen Niko Juhani Asikka-
la, Veijonmaa Tero Juhani 
Lahti, Virolainen Hannu 
Akseli Lahti
Korpraaliksi
Arpiainen Markku Tapa-
ni Joutsa, Asunmaa Ant-
ti Samuel Lahti, Häll 
Henry Eemil Heinola, 
Lammi Markku Antero 
Hausjärvi, Murto Mika 
Olavi Asikkala, Nieme-
lä Hannu Juhani Padas-
joki, Nieminen Jari Eino 
Lahti, Ottman Seppo Ju-
hani Kuhmoinen, Rinki-
nen Matti Antero Lahti, 
Salminen Pekka Tapani 
Nastola
Ylimatruusiksi
Pyrä Markku Aarne Au-
gust Hausjärvi

Itä-Suomen sotilaslääni
Ylikersantiksi
Haimila Veikko Juhani Iitti, 
Nieminen Veli Pekka Iitti
 
RES LIITON 
HUOMIOT
KULTAINEN 
ANSIOMITALI
Kari Komi
Pekka Valtonen
Marko Patrakka
HOPEINEN 
ANSIOMITALI
Pekka ylöstalo
Risto Salminen
Nooke Ylitalo
Jari Hamberg
PRONSSINEN 
ANSIOMITALI
Tuomas Terho
Kari Kaaronen
Jouko Laakso
Erkki Karjalainen
Jorma Klementti
MAANPUOLUSTUS
KILTOJEN 
Hopeinen kiltaristi:     
Helminen Tuija toimis-
tosihteeri Lahti, Ratsu-
mieskilta 
Pennanen Kari maanvilje-
lyskoneteknikko Hartola, 
Sotilasmusiikkikilta
Pronssinen kiltaristi  
Hilska Matti ylivääpe-
li, toimittaja Lahti, Ratsu-
mieskilta
Vuori Heikki alikersant-
ti, toimitusjohtaja Lah-
ti, Lahden Seudun Tykis-
tökilta
PIIRIN HUOMIOT 
KULTAINEN ANSIO-
RISTI
136 Eversti Mikko Mylly-
kangas
137 Everstiluutnantti 
Kimmo Hartikainen
138 Marko Patrakka
HOPEINEN ANSIORIS-
TI
139 Harald Relander
140 Heikki Koivisto
PRONSSINEN ANSIO-
RISTI
141 Risto Lök
142 Markku Keskinen

Kuvat Merja Hämäläinen
 

ne-Pekka Sysmä, Kantola 
Matti Uolevi Sysmä, Ka-
tila Ilkka Maurits Uole-
vi, Hollola, Kettunen Har-
ri Juhani Orimattila, Ko-
ponen Harri Tapio Hollo-
la, Lintupää Lauri Olavi 
Orimattila, Marjomaa Ja-
ri Olavi Pertunmaa, Mä-
kinen Antti Henrikki Ori-
mattila, Parttimaa Timo 
Matti Ilmari Lahti, Pitkä-
nen Jyrki Martti Johannes 
Iitti, Pitkänen Rainer Ola-
vi Lahti, Rehula Juha Ta-
pani Hollola, Vahto Heikki 
Tapio Asikkala
Yliluutnantiksi
Ahl Marko Olavi Mäntsälä, 
Elonen Markku Emil Hol-
lola, Eloranta Jouko Ka-
lervo Iitti, Haapanen Petri 
Jukka Nastola, Hannonen 
Timo Antti Johannes Hol-
lola, Huttunen Jukka Pek-
ka Lahti, Hyppönen Tar-
mo Matti Juhani Mäntsälä, 
Häikiö Mikko Tapio Mänt-
sälä, Jerkku Jari Antero 
Lahti, Kaplas Risto Kaler-
vo Nastola, Kivinen Pert-
ti Ville Hartola, Laamanen 
Jukka Pekka Lahti, Määt-
tä Hannu-Pekka Orimatti-
la, Nissinen Jarkko Antero 
Asikkala, Ollila Juha-Paa-
vo Tapio, Asikkala, Raja-
järvi Timo Jukka Heinola, 
Rautionaho Mikko Johan-
nes Lahti, Salonen Tep-
po Väinö Mikael Asikkala, 
Serkelä Raimo Juhani Hol-
lola, Tiljander Petteri Ola-
vi Askola, Valtonen Sami 
Juhani Lahti, Vasara Tom Ylennetyt ja palkitut järjestäytyneenä upseerikerholla.

Hämeen Rykmentin lippu saapuu.
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Suomen Reserviupseeriliit-
to Tiedote Re ser vi  läisliitto 
16.12.2011

Puolustusministeri Ste-
fan Wallin kertoi 15.12. 
eduskunnassa, että seu-
raavalla nelivuotiskaudel-
la kertausharjoituksissa 
käy vain noin 2000 reser-
viläistä vuosittain. Suo-
men Reserviupseerilii-
ton (RUL) ja Reserviläis-
liiton (RES) mukaan ker-
tausharjoitusten määrän 
romahtaminen nykyta-
sosta vajaaseen kymme-
nesosaan vaarantaa alu-
eellisen puolustuksemme 
suorituskyvyn sekä uhkaa 
koko yleiseen asevelvolli-
suuteen perustuvan puo-
lustusjärjestelmän uskot-

tavuutta. 
Puolustusvoimien so-

dan ajan vahvuus on täl-
lä hetkellä 350.000 hen-
kilöä. Näistä joukoista yli 
95 prosenttia on reservi-
läisiä, joten kertaushar-
joituskoulutuksen vähen-
tämisellä on suora ja vä-
litön vaikutus puolustus-
valmiuteemme. Mitä pie-
nempi osa sodan ajan jou-
koistamme kutsutaan 
vuosittain kertaushar-
joituksiin, sitä alhaisem-
pi puolustusvalmius Suo-
mella on.

RUL:n puheenjohtaja 
Mika Hannula ja RES:n 
puheenjohtaja Markku 
Pakkanen korostavat, et-
tä 2000 kertausharjoitet-

tavaa reserviläistä vuo-
dessa on jo selkeästi al-
le kipurajan. Tämä määrä 
tuskin mahdollistaa edes 
kriisiajan suunnitelmien 
ylläpitoa esikunnissa, saa-
ti sitten joukkojen harjoit-
tamista. Reserviläisjärjes-
töt eivät voi hyväksyä ko-
timaan sotilaallisen puo-
lustuskyvyn alasajoa.

RUL ja RES katsovat, 
että jokaisen reserviläisen 
tulisi päästä kertaamaan 
vähintään viiden vuoden 
välein. Käytännössä tä-
mä edellyttäisi runsaan 
65.000 reserviläisen kut-
sumista kertaamaan vuo-
sittain. Puolustusministe-
rin nyt esittämällä kerta-
usharjoitustahdilla sodan 

ajan joukkojemme kerta-
usharjoituttaminen kes-
tää 168 vuotta. 

Puolustusbudjetin mer-
kittävät leikkaukset aset-
taa puolustusvoimat vai-
keaan taloudelliseen ti-
lanteeseen lähivuosina. 
Ensi vuonna puolustus-
ministeriön hallinnonalal-
le esitetään määräraho-
ja 2 853 milj. euroa, mi-
kä on noin 46 milj. euroa 
vähemmän kuin vuoden 
2011 toteutuma. Kertaus-
harjoituksia leikkaamal-
la ei ole mahdollista saa-
vuttaa puolustusbudjetin 
kokonaisuuden kannalta 
merkittäviä säästöjä, sil-
lä nykyisin niistä aiheutu-
va kustannus on vain noin 

20 miljoonaa euroa vuosi-
tasolla. Tämä on alle pro-
sentti puolustusbudjetis-
ta. 

Puolustusbudjetti siis 
pienenee ensi vuonna vain 
reilun prosentin, mutta 
kertausharjoitusten mää-
rää ollaan vähentämäs-
sä yli 90 % tämän vuoden 
tasosta. RUL:n ja RES:n 
mielestä tämä on kestämä-
tön ratkaisu. Kysymys on 
arvovalinnasta. Säännölli-
nen ja määrällisesti riittä-
vä kertausharjoituskoulu-
tus on välttämätöntä kan-
san maanpuolustustahdon 
sekä puolustusjärjestel-
mämme toimivuuden ja 
uskottavuuden kannalta. 
Reserviläinen, joka ei ole 

Kertausharjoitusten alasajo vaarantaa puolustusratkaisun uskottavuuden
koskaan ollut kertaushar-
joituksessa, tuskin uskoo 
oman joukkonsa toimin-
takykyyn. Vapaaehtoisella 
maanpuolustuskoulutuk-
sella voidaan vain pienel-
tä osalta korvata syntyvää 
koulutusvajetta. 

Lisätietoja asiasta anta-
vat liittojen puheenjohta-
jat Mika Hannula (RUL) 
0400 331 838, mika.han-
nula@rul.fi ja Markku 
Pakkanen (RES) 050 512 
2575, pakkanen.mark-
ku@gmail.com sekä toi-
minnanjohtajat Janne Ko-
sonen (RUL) 050 5810 
819, janne.kosonen@rul.
fi ja Olli Nyberg (RES) 
0400 640 755, olli.ny-
berg@reservilaisliitto.fi. 

Pentti Väänänen kirjoit-
ti malli Urpilaisesta AL:n 
yleisön osastolla 22.11. 
2011 ja totesi sen olevan 
tuhon tien Suomen puo-
lustamisen osalta. Pääsa-
nomana oli puolustusvoi-
mien raharesurssien su-
pistamisen olevan kohta-
lokasta. Samalla linjalla ja 
perustellusti oli ilmailutoi-
mittaja Hannu Vallas AL:n 
artikkelissa 23.1.2012, jos-
sa hän ihmetteli nykyisen 
ylipäällikön suoranaista 
pakkomiellettä tehdä puo-
lustusvoimien rakenne-
muutokset ilman, että uu-
si presidentti voisi niihin 
vaikuttaa. Samoin ajettiin 
viime kesänä jalkaväkimii-
nojen kieltäminen nope-
asti läpi. Mitenkähän ken-

raali Lauri Sutela olisi asi-
aan suhtautunut? Sitä em-
me nyt tiedä kun hän nuk-
kui pois vain pari viikkoa 
ennen Eduskunnan häpe-
ällistä päätöstä! Kenraali 
Sutelahan kritisoi kovasti 
Matti Lukkarin kirjassa jal-
kaväkimiinakieltoa. Rahan 
supistaminen ei ole ainoa 
katastrofi tässä asiassa. 
Suomessa on tuhottu 
edellisen puolustusminis-
terin aikana maailman pa-
rasta tykkikalustoa käsit-
tämättömät määrät, kym-
meniä tuhansia rynnäkkö-
kivääreitä, lähi-ilmatorjun-
nan hyviä venäläisiä tyk-
kejä suuret määrät, kaksi 
panssariprikaatia vaunui-
neen, hyvä ja kerrankin 
kaikilta osin tehokkaaksi 

rakennettu rannikkopuo-
lustus suurelta osin. La-
pin Pokassa on räjäytet-
ty myös käsittämättömät 
määrät uuden veroista ja 
käyttökelpoista ampuma-
tarviketta. Meillä Suo-
messa oli vuoden 2000 al-
kaessa puolustusvoimien 
materiaalinen tilanne pa-
ras mitä koskaan on ollut. 
Nyt ne ajat ovat menneet 
ja tuhon moukari on iske-
nyt kalustoon ja varastoi-
hin. Yhtenä selityksenä on 
ollut varastoinnin kalleus. 
Entinen pääministeri Paa-
vo Lipponen takasi valtion 
maksavan varastoinnin, 
mutta näin pian ne lupauk-
set jäävät unholaan! Toi-
nen selitys on ikäluokkien 
pieneneminen. Ilmeises-

ti suunnittelijat eivät ole 
huomanneet, että jouk-
koihin sijoitettavien soti-
laiden ikärajan nostamista 
viidellä vuodella voidaan 
luopua reservin supista-
misesta. Se ei taida nyt 
kuitenkaan auttaa kun ka-
lusto ja materiaali on tu-
hottu. Onko muskeleista 
tullut kuivuneita herneitä 
tällä mielettömällä hyvän 
kaluston tuhoamisella? 
Uuden ylipäällikön tuli-
si kyllä ärähtää organisaa-
tiomuutoksista ja ne tuli-
si päättää vasta myöhem-
min keväällä kun uusi yli-
päällikkö on ottanut teh-
tävät vastaan.

Juhani Sillanpää 
Liikuntaneuvos

Häkämies – Urpilaisen linja vie ojasta tuhoon?

Maanpuolustuskoulutus 
ry:n Päijät-Hämeen Kou-
lutus- ja tukiyksikön (KO-
TU) Vuoden kouluttajaksi 
on nimetty Heikki Koivis-
to. Hän on pitkän linjan ja 
monipuolinen viestimies. 
- Olen varusmieskoulu-
tukseltani radioasentaja-
aliupseeri ja tämä viestin-
tä on tullut mukaan myö-
hemmin.  Tämä alan kou-
luttajana olen ollut noin 
16-17 vuotta.

MPK:n kursseja hän on 
ollut vetämässä Lahden 
lisäksi myös Asikkalas-
sa, Nastolassa, Orimatti-
lassa ja Sysmässä.  - Näil-
lä kursseilla on ollut hyvä 
vastaanotto. Koulutettavi-
en ei aina tarvitse tulla lah-

teen ja toisaalta samalla on 
saatu viedyksi MPK.tieto-
utta maakuntaan.

Heikki Koivisto on ollut 
aktiivisesti mukana myös 
Lahden Reserviläisten toi-
minnassa pitkälti yli tois-
takymmentä vuotta. Re-
servin ylivääpeliksi hänet 
ylennettiin itsenäisyyspäi-
vänä 2011. 49-vuotias Koi-
visto työskentelee viesti-
miseen ja valvontaan liit-
tyvissä tehtävissä Päijät-
Hämeen keskussairaalas-
sa. Nimitys vuoden kou-
luttajaksi julkistettiin KO-
TU-yksikön vuosijuhlas-
sa joulukuussa. Juhlassa 
palkittiin myös Päijät-Hä-
meen  Koulutus- ja tukiyk-
sikön standaarilla Hämeen 

rykmentin reserviin siir-
tyvä komentaja, eversti 
Mikko Myllykangas ja Päi-
jät-Hämeen aluetoimiston 
muihin tehtäviin siirtynyt 
päällikkö, everstiluutnant-
ti Juho Raulo.

MPK:n Rautainen mita-
li: Tero Dillström, Heikki 
Koivisto, Tuomas Komu, 
Jukka Pesälä, Arto Tapio-
maa ja Sirkka Yli-Savola

aanpuolustusmitali kul-
taisella soljella Erkki Kar-
jalainen

Maanpuolustus mitalin 
soljen korotus kultaiseksi 
Sauli Kivinen

Maanpuolustusmita-
li hopeisella soljella Erkki 
Linna 

 

Heikki Koivistosta
vuoden kouluttaja 

Sirkka Yli-Savola saa ansiomerkkinsa piiripäällikkö Aarne Kumpulaisel-
ta. Hänen vierellä vuoden kouluttajana palkittu Heikki Koivisto. Rivissä muut 
rautaisen mitalin saajat.
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MPK:n toimitilaan Hen-
nalan kasarmialueen ku-
peeseen kokoontui lähes 
parikymmen henkinen 
joukko kuuntelemaan kei-
noja antaa lähimmäisille 
henkistä tukea sekä saa-
maan valmiuksia hauta-
jaisten järjestämiseen ja 
suruvalittelukäynteihin.  
Kurssilaisia oli ympäri 
Päijät-Hämettä ja muuta-
ma kauempaakin. 

Aamun luentojakson 
aluksi luennoitsija, Lah-
den seurakuntayhtymän 
yhteiskunnallisen työn 
pastori Elina Lehdeskos-
ki, totesi, että olemme 
jo pitkään tottuneet käy-
mään fyysisen ensiavun 
kursseilla ja että esim. el-
vytyksen osaaminen tu-
lisikin olla peruskansa-
laistaito. Nyt on herät-
ty myös henkisen en-
siavun antamistaidon tar-
peeseen. Viimevuosien 
isot, koko kansaa tavalla 
tai toisella koskettaneet 
traagiset tapahtumat ovat 
tuoneet julki, että onnet-
tomuuden kohdatessa, ei 
ainoastaan onnettomuu-
dessa ollut uhri tarvitse 
henkistä apua, vaan ta-
pahtuma koskettaa myös 
lukuisaa joukkoa ulko-
puolisia. Tietysti ihan on-
nettomuustilanteessa on 
fyysisen ensiavun antami-
nen tärkeintä, mutta pian 
on tarvis myös henkiselle 

Henkisen tuen kurssi 
11.2.2012

Syksyisenä keskiviik-
kona 23.11.2011 ko-
koontui joukko Lahden 
Maanpuolustusnaisia 
ystävineen ja tukijoi-
neen juhlistamaan yh-
distyksen lipun kaksi-
kymmenvuotistaival-
ta. Juhlan yhteydes-
sä yhdistyksen pitkä-
aikainen kunniajäsen 
Soili Lehtinen nimet-
tiin yhdistyksen uu-
deksi kunniapuheen-
johtajaksi. Soililla on 
erittäin mittava ura eri 
tehtävissä yhdistyk-
sessä, piirissä ja liitos-
sa siitä pitäen kun hän 
27.11.1979 liittyi Lah-
den Reserviupseeri-
naisiin ( RUN). 1988 
Soilista tuli Päijät-Hä-
meen piirin puheenjoh-
taja jatkaen tehtäväs-
sä aina vuoteen 1996. 
2004 Soili nimettiin 
Piirin kunniapuheen-
johtajaksi. Soilille on 
myönnetty mm Suo-
men Reservin Upsee-
rien Naisten Liitto ry:n 
kultainen ansiomerk-
ki vuonna 1992. Soi-
li Lehtisen eräs kauas-
kantoisemmista ideois-
ta on Hämeen piirien 
väliset ampumakilpai-
lut. Kilpailut kokoavat 
edelleen Hämeen alu-
een ammunnasta kiin-
nostuneet Maanpuo-

lustusnaiset piirien väli-
seen kilpailuun kevättal-
vella. Lahdessa ampuma-
harjoitukset jatkuvat läpi 
talven ja myös menestys-
tä on tullut.

Lahden Maanpuolus-
tusnaiset saivat oman 
lipun 23.11.1991. Myös 
lipun hankinnassa Soi-
li Lehtinen oli kiinteäs-
ti mukana toimien lipun 
hankinnan aikaan yhdi-
styksen puheenjohtaja-
na. Lippu on ollut vuod-
esta 1991 asti näkyväs-
ti esillä lukuisissa maan-
puolustusjuhlissa ja – 
paraateissa sekä muissa 
maanpuolustushenkisis-
sä tilaisuuksissa.

Lahden Maanpuolus-
tusnaisten lipusta ja sen 
hankinnasta on kerrottu 
mm Päijät-Hämeen maan-
puolustusnaisten histori-
ikissa seuraavaa: Lahden 
maanpuolustusnaisten 
lipun on suunnitellut her-
aldinen suunnittelija K.F. 
Lehtonen ja sen ompeli 
molemminpuolisesti silk-
kilangoin turkkuri Jaa-
na Kovanen. Lipputangon 
on tehnyt Mikko Koski-
mies ja hopeoidun koriste-
nupin kultaseppä Arto Au-
vinen. Lippukangas on sa-
maa kuin Suomen lipussa. 
Lipun vihkinyt pastori Pilt-
ti Lännenpää-Mälkönen 
totesi lipun symboleis-

ta: Siniristi lipun puh-
das sininen on kuin työ 
puhtaan ja saastumat-
toman Suo men hyväk-
si. Heraldinen ruusuke 
kertoo ruusujen kuk-
kivan kriisittömässä ja 
vapaassa maassa. Man-
tovanristi – Kalevalain-
en kädenpuristus ker-
too, että tarvitsemme 
turvaa ja toinen toisia-
mme.

Lipun 20-vuotisjuh-
laan toivat tervehdykset 
mm Hämeen Rykment-
ti, Lahden reserviläiset, 
Lahden Reserviupseer-
ikerho ja Maanpuolus-
tusnaisten Liiton Päijät-
Hämeen Piiri. Upean 
musiikkitervehdyksen 
toi Laulava Kaukopar-
tio.  – Lämmin Kiitos 
kaikille heille yhdistyk-
sen puolesta!

Juhlan jälkeen yhdi-
styksen jäsenet kok-
oontuivat vielä sään-
tömääräiseen syyskok-
oukseen.  Syyskokouk-
sen yhteydessä päätet-
tiin yhdistyksen toimi-
henkilöistä vuodelle 
2012.  Vuoden 2012 hal-
lituksen jäseniksi valit-
tiin Hanna Pohjantuli 
(pj), Leena Salmenranta 
(vpj), Tuula Saavalainen 
(sihteeri), Maija Mikko-
la, Kaarina Suhonen ja 
Eira Sällinen.

Lahden Maanpuolustusnaisten lipun 
20 – vuotisjuhla ja syyskokous 

Järjestyksessä 4. Vete-
raanikävely järjestettiin 
18.9. Lahden Pikku-Ve-
sijärven puistossa. Tut-
tu reitti oli monien mie-
lestä paras mahdollinen. 
Sää oli aamulla epävakai-
nen, jopa sateinen, mut-
ta keskipäivää kohti sel-
keni ja lämpeni. Paikalle 
oli myös tullut Sotilasko-
din auto, josta saattoi os-
taa kahvia ja munkkeja 
ennen ja jälkeen kävelyn. 
Tapahtuma lähti käyntiin 
aikataulun mukaan. En-
sin oli vuorossa lipun nos-
to fanfaareineen. Lipun 
nostivat Lahden Maan-
puolustusnaiset. Seuraa-
vaksi tuli lippulaulu rau-
hanturvaajien kuoron, 
Kuorokillien, esittämänä. 
Sitten vesiurut soittivat 
Finlandia hymnin, jonka 
jälkeen Urheilukoulussa 
varusmiehenä palveleva 

Lahdessa käveltiin veteraanien haastamina

ensiavulle. Henkistä tu-
kea voivat tarvita niin on-
nettomuuden uhrit, on-
nettomuudessa auttaja-
na olleet siviilit kuin am-
mattilaisetkin, tilanteen 
säikähdyksellä selvinneet 
tai sen muuten nähneet, 
lehdistön edustajat sekä 
lukuisa joukko muita kan-
salaisia, joita tapahtuma 
on koskettanut tavalla tai 
toisella.

Jokaisessa kriisin vai-
heessa auttajan rooli on 
erilainen, akuutin krii-
sin sokkivaiheessa tulee 
huolehtia autettavan pe-
rustarpeista, myöhem-
min kuuntelu- ja keskus-
teluapu korostuu.  Autta-
jan tehtävänä on mahdol-
lisuuksiensa mukaan aut-
taa kriisissä olevaa kriisin 
vaiheesta toiselle ja lo-
pulta kriisin läpikäyneen 
kanssa todeta, että krii-
sistä selvittiin, arpisena 
mutta hengissä. Jotta aut-
taja jaksaa olla kriisiä läpi-
käyvän tukena, hänen tu-
lee huolehtia myös omas-
ta jaksamisestaan sekä 
tarvittaessa ohjata autet-
tava ammattiavun pariin. 

Henkisentuen kurssin 
loppuosalla Levon hau-
tausmaan suntio Ari Mä-
hönen käsitteli hautajais-
protokollaan ja surukäy-
neillä toimimista. Hauta-
jaisten protokollaan vai-
kuttaa suuresti mihin us-

konnolliseen yhteisöön 
vainaja on kuulunut ja mi-
ten hän itse on elinaika-
naan tuonut julki toiveen-
sa omista hautajaisistaan. 
Suurin osa suomalaisista 
haudataan evankelis-lute-
rilaisin menoin, mutta li-
sääntynyt maahanmuutto 
on lisännyt mm muslimi-
hautajaisia.   http://www.
hautajaiset.net/kun-lahei-
nen-nukkuu-pois.html

Antoisan päivän aikana 
opimme monia uusia asi-
oita kriisissä olevan tuke-
misesta sekä surutyös-
tä ja hautajaisten järjestä-
misestä. Tärkeimpänä jäi 
kuitenkin mieleen että, 
sureva tai kriisissä oleva 
henkilö saa puhua jolle-
kin ja on joku joka puhuu 
hänelle sekä pitää hänes-
tä huolta, kunnes hän itse 
pystyy huolehtimaan it-
sestään.

Hanna Pohjantuli, 
kurssin vääpeli

lumilautacrossin Suomen 
mestari Anton Lindfors 
avasi tilaisuuden ja lähet-
ti kävelijät matkaan. Suo-
men lipun johtamina he 
kiersivät ensin vesiurku-
lammikon, jonka jälkeen 
veteraanit olivat suorit-
taneet oman osuuten-
sa. Muut kiersivät vielä 
Pikku-Vesijärven ympäri 
noin 1 km matkan. Osan-
ottajamäärässä ei aivan 
ylletty vuoden 2009 en-
nätykseen, joka oli n. 350 
kävelijää. Nyt kävelijöitä 
oli yhteensä 301, mikä on 
parempi kuin viime vuon-
na. Silloin heitä oli vain n. 
250. Kun viimeisiä pins-
sejä oltiin jakamassa, tu-
li vielä pari seuruetta ky-
symään mistä hyvästä 
pinssin saa ja paljonko se 
maksaa. Heille vastattiin, 
että hinta on vain Pikku-
Vesijärven ympäri kävely, 

jolloin he lähtivät kiertä-
mään ja saivat pinssin. Ta-
pahtuma sai paikallisessa 
mediassa paljon huomio-
ta. Uusi Lahti lehti julkai-
si artikkelin, jolla tiedo-
tettiin tapahtumasta se-
kä joukon haasteita, joilla 
ihmiset ja yhteisöt haas-
toivat toisiaan mukaan 
kävelyyn. Tapahtumas-
ta kertoi myös Lahden 
Seudun Sanomat julkai-
semalla heille lähetetyn 
tiedotteen. Lisäksi Radio 
Voima haastatteli kah-
ta rauhanturvaajaa ja re-
serviläistä, Olli Mielosta 
ja Juha Orkomiestä, edel-
lisenä päivänä. Suurin yl-
lätys koettiin kun maa-
nantain 19.9. Etelä-Suo-
men Sanomissa oli etu-
sivun juttu tapahtumasta 
sekä sisäsivulla laaja ar-
tikkeli haastatteluineen. 
Kävely tuntui tänä vuon-

na kaikin puolin onnistu-
neelta. Suojelijana toimi 
Urheilukoulun johtaja evl 
Marko Korpela. Järjes-
täjinä päävastuun kantoi 
Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry. Mukana oli-
vat veteraanijärjestöjen 
lisäksi Lahden seudun 

Sotaorvot ry, Maanpuo-
lustusnaisten Päijät-Hä-
meen piiri ry, Päijät-Hä-
meen Reservipiiri ry ja 
Lahti Energia Oy. Spon-
soreina toimivat Osuus-
kauppa Hämeenmaa ja 
Lahden seudun Kunta-
tekniikka Oy.

Teksti: Juha Orkomies
Kuva: Seppo Toivonen

Kävelijät liikkeellä lippu-
partion johtamina. Risto 
Salminen (vas.), lipun-
kantajana Tauno Stren-
gell ja Taisto Syrjä (oik.)
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Ensimmäisenä vuonna 
harjoitukset järjestettiin 
puolustusvoimien tuella. 
Vuodesta 1999 harjoituk-
set järjestettiin MPK:n 
kursseina. Yhteistyöta-
hona toimi 2004 vuoteen 
saakka MPK:n valtakun-
nallinen toimisto. Vuo-
den 2005 alusta alkaen 
harjoitukset on toteutet-
tu maanpuolustuspiirien 
kautta. 

NASTA-harjoitukset 
ovat Naisten Valmiuslii-
ton kannalta merkittäviä 
tapahtumia, joiden avul-
la liitto toteuttaa perus-
tehtäväänsä. Naisten Val-
miusliiton tarkoituksena 
on herättää naisten tietoi-
suus arjen turvallisuuteen 
liittyvän tietotaidon tar-
peellisuudesta, luoda suo-
malaisille naisille mahdol-
lisuus osallistua kokonais-
maanpuolustukseen liit-
tyvien tehtävien suoritta-
miseen ja kehittää ja yllä-
pitää naisten valmiuksia 
edellä mainittuihin tehtä-
viin sekä kehittää yksilöl-
listen valmiuksien kautta 
perheen ja yhteiskunnan 
varautumiskykyä.

Syksyn Nasta-harjoitus 
Ulappa 2011 järjestettiin 14.-
16.10.2011 Suomenlahden 
Meripuolustusalu een pää-
tukikohdassa Upin niemen 
varuskunnassa Kirkkonum-
mella. Meren läheisyys an-
toi Ulappa 2011 -harjoituk-
selle omaleimaisuutensa. 
Harjoitus koostui kaikki-
aan 9 kurssista, joista yk-
si oli Meripuolustus/Ve-
sikko. Meripuolustuskurs-
si oli ensimmäistä kertaa 

mukana ja sai niin suuren 
suosion, että sen rinnal-
le järjestettiin toinen kurs-
si Meripuolustus/Saukko. 
Kurssilaisia näillä kahdella 
kurssilla oli yhteensä n. 80.

Harjoituksen muut 
kurssit olivat Turvallises-
ti vesillä, Henkinen tuki, 
Viestintä kriisitilanteissa, 
Katuturvallisuus, Maas-
totaidot, Selviytyminen 
sähköttä ja Kanttiinitoi-
minta maastossa.

Koko Nasta-harjoituk-
sen vahvuus oli 350 nais-
ta, suurin tähän asti jär-
jestetyistä harjoituksista 
koskaan. Harjoitukseen 
osallistuneista oli puolet 
ensikertalaisia.

Lahden Maanpuolus-
tusnaisista osallistui har-
joitukseen 7 jäsentä, jois-
ta 3 Meripuolustuskurs-
sille. Kurssimaksu 45,00 
€ sisälsi koulutuksen, ma-
joituksen, suojavarustuk-
sen ja neljä ateriaa päiväs-
sä sekä vakuutuksen.

Meripuolustuskurssi                                                                                                                                
Kauniina lokakuun perjan-
taiaamuna otimme, Katti 
Kilappa-Pääkkönen, Sirk-
ka Yli-Savola ja allekirjoit-
tanut, suunnan seikkailu-
mielellä kohti Upinniemen 
varuskuntaa. Matka sujui 
joutuisasti rupatellessa ja 
pientä kihelmöintiä oli il-
massa tulevasta kurssis-
ta. Kattille ja Sirkalle Nas-
ta-harjoitus oli ensimmäi-
nen, minulle jo kahdeksas 
eli matkassa oli kaksi no-
viisia ja yksi konkari. 

Varuskunnan portilla 
suoritetun henkilöllisyy-
den tarkastuksen jälkeen 
oli ilmoittautuminen, va-
rustaminen ja majoittu-
minen kasarmeihin. Niin 
ja olihan se maastokin 
kartoitettava. Pikavauh-
tia maastopuvut päälle ja 
valmistauduimme harjoi-

tuksen juhlaviin avajaisiin 
lippukentällä. Kursseit-
tain marssimme soitto-
kunnan tahdittamina lip-
pukentälle. Lipunnoston 
ja lippulaulun jälkeen seu-
rasi Harjoituksen johta-
jan, Naisten Valmiusliiton, 
Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen ja MPK:n 
tervehdykset. Musiikista 
vastasi aiemmin syksyllä 
Maanpuolustussoittokun-
tien katselmuksen Lah-
dessa voittanut Päämaja-
soittokunta.

Avausseremonioiden 
jälkeen oli kaikille yhtei-
nen luento, joka pidettiin 
kahtena eri tilaisuutena 
suuren osallistujamäärän 
vuoksi. Naisten Valmi-
usliiton pääsihteeri Lot-
ta Mertsalmi piti tietois-
kun ja sisäasiainministe-
riön sisäisen turvallisuu-
den sihteeristön päällikkö 
Tarja Mankkinen esitel-
möi meille sisäisestä tur-
vallisuudesta.

Tämän jälkeen kurssit 
aloittivat oman ohjelman-
sa. Meripuolustuskurssi 
alkoi luennoilla Suomen-
lahden Meripuolustus-
alueesta, Merivoimista ja 
Merivoimien historiasta. 
Illan päätteeksi koimme 
henkeäsalpaavia ja silmiä 
hiveleviä sukellusnäytök-
siä. Vuorossa oli siis Me-
rivoimien sukeltajakou-
lutukseen tutustuminen. 
Upinniemessä koulute-
taan raivaaja- ja taistelu-
sukeltajia sekä sopimus-
sukeltajia erikoisjouk-
kosotilaan tehtäviin.   En-
simmäinen päivä olikin 
melkein putkessa, jäljellä 
oli vielä sauna ja iltapala.

Lauantaiaamun aikai-
sen herätyksen ja aami-
aisen jälkeen meidät kul-
jetettiin Jurmo-luokan 
joukkojenkuljetusveneillä 
Porkkalan merivartiosto-
asemalle. 

Tutustuimme merivar-
tioasemaan ja saimme 
kattavan kuvan merivar-
tioston toiminnasta. Ta-
kaisin veneisiin ja kohti 
Upinniemen sotasatamaa, 
jossa vierailimme öljyn-
torjunta-alus Louhella ja 
miinalaiva Pohjanmaalla. 
Varsinkin miinalaiva Poh-
janmaa kiinnosti kurssi-
laisia kovasti ja henkilö-
kunta sai vastailla myös 
moniin kysymyksiin kos-
kien keväistä Atalanta – 
operaatiota. Sotasatamas-
ta oli kuljetus autoilla va-
ruskunnan ruokalaan lou-
naalle.

Iltapäivän ohjelmassa oli 
pelastautumisharjoitus. 
Varustauduimme pelas-
tuspukuihin ja kävelimme 
rannalta kylmään (+8C) 
mereen. Opettelimme 
kellumista ja erilaisia ui-
matyylejä sekä veteen 
hyppäämistä ja pelastus-
lautalle kiipeämistä. Har-
joittelimme myös kuin-
ka vedessä oleva joukko 
pysyy lämpimänä ja lo-
puksi kauhoimme letkas-
sa jalat toistemme vyö-
tärön ympärillä rantaan. 
Parituntinen vedessä lil-
lunta sai olon kohmeisek-
si ja kävimmekin kasar-
milla lämmittelemässä ja 
vaihtamassa kuivaa vaa-
tetta kostuneiden tilalle. 
Onneksi myös Sotilasko-
tiauto vieraili rannassa ja 
saimme lämmintä jouta-
vaa. Pelastautumisharjoi-
tukseen kuului myös mm. 
pelastusliinan heiton har-
joittelua ja erilaisten sol-
mujen tekoa.

Päivällisen jälkeen oli 
luento hypotermiasta ja 
vedestä pelastautumises-
ta sekä Espoon Meripe-
lastusseuran toiminnasta. 
Illan päätteeksi oli yhtei-
nen illanvietto Sotilasko-
dissa, jossa nautittiin ilta-
pala ja kurssilaiset esitti-
vät ohjelmaa. Illanvieton 
jälkeen oli vielä mahdolli-
suus saunomiseen. Kyllä 
uni maistui tämän toimin-
nallisen päivän jälkeen.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Meripuolustuskurssilla Upinniemessä
 

 

 

               

  

Naisten Valmiusliit-
to ry on järjestänyt 
vuodesta 1998 alka-
en kaksi naisille koh-
dennettua harjoitus-
ta vuodessa.

Sunnuntaiaamuna saim-
me nukkua vähän pidem-
pään. Vapaaehtoisen aa-
muhartauden ja aamiai-
sen jälkeen oli Helsingin 
pelastuslaitoksen palo-
turvallisuusluento ja al-
kusammutusharjoitus. 
Taas oli hyvä kerrata ras-
vapalon sammuttamista 
sammutuspeitteellä sekä 
sammuttimien käyttöä. 
Kurssin virallinen koulu-
tusosuus päättyi tähän. 

Harjoituksen päättäjäi-
set vietettiin jälleen lippu-
kentällä lipunlaskuineen ja 
puheineen. Tämän jälkeen 
seurasi vielä kurssitodis-
tusten jako sekä tupien 
siivous ja varusteiden luo-
vutus. Erittäin tyytyväisinä 
kurssin antiin, jälleen uutta 
oppineena ja päät arkisista 
asioista tuulettuneena oli 
hyvä lähteä paluumatkalle 
kohti Lahtea. 

Päätöstilaisuudesta 
jäi lämpöisenä mieliim-
me Naisten Valmiusliiton 
kunniapuheenjohtajan mi-
nisteri Elisabeth Rehnin 
sanat ” Nasta-harjoituk-
siin osallistuminen ei to-
dellakaan ole menetettyä 
vapaa-aikaa, sen arvo voi 
osoittautua todella ratkai-
sevaksi jossakin elämän-
vaiheessa. On ilo nähdä 
näin suuri joukko turval-
lisuusvalmiuksia harjoit-
tavia naisia oman kotini 
naapurissa.”

Seuraavaksi päätimme 
osallistua Ilmatar 2012 - 
harjoituksen Ilmapuolus-
tus-kurssille, joka järjeste-
tään Karjalan Lennostos-
sa Rissalassa 3.-5.8.2012. 
Tapaamisiin siellä!

Teksti ja kuvat
Auli Väisänen
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Puolustusvoimien sodan 
ajan alueellisten joukkojen 
ydin ovat maakuntajoukot. 
Maakuntajoukot toimivat 
tarvittaessa myös erilai-
sissa virka-apu tehtävissä 
poliisin, pelastuslaitoksen 
tai muiden viranomaisten 
tukena. MPK on merkit-
tävä maakuntajoukkojen 
kouluttaja. Ilman MPK:n 
tukea ei maakuntajoukko-
jen toiminta nykyisellään 
olisi mahdollista.

Päijät-Hämeen
Maakuntakomppania
Päijät-Hämeen Maakun-
takomppanian runko pe-
rustettiin vuonna 2007, 
ja komppania oli täysi-
vahvuinen vuonna 2009. 
Toiminta on ollut alus-
ta asti tasokasta ja mo-
nipuolista. Komppania 
on ollut kärkiyksiköitä 
monella eri mittapuulla 
ja sen toiminta on huo-
mioitu Puolustusvoimi-
en korkeimmalla tasol-
la. Komppanian ytimenä 
toimivat päijät-hämäläi-
set reserviläiset ovat to-
distaneet osaavuutensa 
vuosi toisensa jälkeen. 

Komppania on tyypilli-
nen jalkaväkikomppania, 
joka koostuu erilaisista 
aselajijoukkueista. 

Komppanian kärkijouk-
ko on sen valmiusosasto. 
Tähän sijoitukseen vali-
taan koulutuksessa pisim-
mälle koulutettuja taiste-
lijoita, jotka pystyvät toi-
mimaan kaikenlaisissa ti-
lanteissa tehokkaasti ryh-
mänä ja joukkueena. 

Komppaniamme toi-
mii yhteistyössä muiden 
maakuntakomppanioiden 
ja muiden reserviläistoi-
mijoiden kanssa. Kaksi 
kertaa vuodessa reservi-
läisille järjestetyt ampu-
mapäivät ovat esimerkki 
siitä, mitä koulutettu maa-
kuntakomppania voi tarjo-
ta muille reserviläisille. 

Mukaan toimintaan
Vaikka komppaniamme 
on ollut täysvahvuudes-
sa jo useamman vuoden, 
on meillä aina tilaa osaa-
jille. Rekrytointiä tehdään 
rekrytointitilaisuuksien 
kautta. Seuraavan rekry-
tilaisuuden päivämäärä 
(vuonna 2012) julkaistaan 

Täytä hakemus (löytyy osoitteesta www.
maakuntakomppania.fi ) ja toimita se Päijät-Hä-
meen aluetoimistoon. Hakemuksesi on voimas-
sa vuoden. Tänä aikana sinun tulee osallistua 
rekrytointitilaisuuteen, joihin kuuluvat myös 
kuntotestit. Rekrytointi tilaisuuksia järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Mi-
käli et pääse osallistumaan kumpaankaan rek-
rytointitilaisuuteen, tai sinulla on muuta kysyt-
tävää niin ota yhteys PHMAAKK päivystäjään 
(paivystaja@maakuntakomppania.fi ). Hake-
muksen tekeminen ei sido sinua vielä mihin-
kään.

Maakunta joukot

kotisivuillamme. Mikä-
li kuitenkin tunnet poltta-
vaa halua liittyä hyvähen-
kiseen joukkoomme, niin 
ota yhteyttä komppanian 
päivystäjään. 

Maakuntakomppanialai-
selta odotetaan aktiivis-
ta osallistumista harjoi-
tuksiin. MPK:n järjestä-
mät vapaaehtoiset kurs-
seille kannustetaan osal-
listumaan. Komppaniaan 
kuuluvan ei tarvitse mak-
saa koulutuksesta, jos se 
tukee komppanian toi-
mintaa. Myös liikunta-
suoritteet kuuluvat vel-
vollisuuksiimme. Vuosit-
tain täytyy suorittaa li-
haskunto- ja aerobinen lii-
kuntatesti. Jälkimmäinen 

voi olla cooper-juoksu tai 
erikseen sovittaessa pol-
kupyöräergometri. Tä-
män lisäksi on suoritet-
tava suunnistuskoe, se-
kä jalkamarssi, polkupyö-
rämarssi tai hiihtomarssi. 
Marssit ovat mielenkiin-
toinen osa komppanian 
toimintaa ja niihin osallis-
tuminen on mieleenpai-
nuva kokemus.

Siviilielämässä hankitut 
taidot ovat reserviläistoi-
minnan tärkeimpiä taito-
ja. Maakuntajoukoissa ne 
pääsevät usein erityiseen 
käyttöön. Harjoituksis-
sa, tai niiden ulkopuolella, 
tarvitaan monenlaisia tai-
toja helpottamaan komp-
panian toimintaa. Tarvet-

ta on niin timpureille, me-
diaosaajille ja tietotekniik-
kavelhoille. 

Varmistin Ry.
Komppanian tueksi on pe-
rustettu Varmistin Ry, jonka 
kautta hoidetaan mm. eri-
laisten palkintojen hankki-
minen. Näkyvin osa yhdis-
tyksestä on julkaisemam-
me nimikkolehti, jota jul-
kaistaan neljä kertaa vuo-
dessa. Yhdistyksemme jä-
seneksi voi hakeutua myös 
komppanian ulkopuolinen 
henkilö. Myös sinä! Varmis-
tin ry:n yhteystiedot PH-
MAAKK päivystäjältä.

Vapaaehtoisuuden kul-
makivi on vahva maan-
puolustustahto. Sen yllä-
pidossa ja vahvistamises-
sa maakuntajoukkomme, 
siihen sisältyvä koulutus, 
viranomais- ja järjestöyh-
teistyö sekä yhteiset toi-
mintakeskukset luovat uu-
sia mahdollisuuksia. Maa-
kuntajoukoissa kohtaavat 
puolustusvoimien tarve 
ja reservin tahto. Toimin-
tavalmiit maakuntajou-
kot vahvistavat alueellista 
puolustusjärjestelmääm-
me. Komppaniam me on 
osa sitä, muiden joukko-
jen rinnalla.
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Orimattilassa hiljen-
nyttiin joulunviettoon 
valtakunnallisena jou-
lutulipäivänä eli tors-
taina 15.12.

Tapahtuma oli pai-
kalla olleiden mukaan 
jo kahdeksastoista.

Maanpuolustusjär-
jestöjen yhteinen leh-
ti-ilmoitus johdat-
ti Ämmäntöyrään am-
pumaradan maastoon 
kaksikymmentä hen-
kilöä, ikäjakaumaltaan 
kirjaimellisesti vau-
vasta vaariin.

Lahtisen Heimo oli 
sytyttänyt ulkotulia 
ampumaradalle johta-
van tien risteykseen ja 
nuotiopaikan läheisyy-
teen jo tuntia ennen 
tapahtuman alkua.

Lumenpuute teki tulon 
helpoksi mutta toki rän-
nän sekainen vesisade 
vähän latisti tunnelmaa.

Paikalla saapuneiden 
mielestä kyseessä kui-
tenkin oli normaali suo-
malainen ulkoilma ja läm-
mittihän se nuotiotulikin 
osaltaan.

Maanpuolustusnai-
set perinteen mukaisesti 
tarjosivat ensin glögiä ja 
joulupipareita, jonka jäl-
keen siirryttiin kahviora-
kennuksesta nuotiotulen 
valaisemien honkien al-
le, laulamaan perinteisiä 
joululauluja Kirkkoherra 
Anna-Kaisa Rantalan joh-
dolla. 

Laulun sanojen saatua 
tarpeeksi sadetta osak-
seen, alkoi hiillos nuoti-

ossa olla parhaimmil-
laan niin lämmittelijöi-
den käsille kuin myös 
makkaranpaistajille, 
jotka etsivät reppujen 
uumenista esille grilli-
tuotteita.

Siirryttäessä vapaa-
seen ohjelmaan, toivo-
tettiin kiitokset Kirk-
koherralle laulattami-
sesta ja naisille mauk-
kaista tarjoamisista, 
sekä turvallista koti-
matkaa poislähtijöille.

Paikalle jääneet jat-
koivat jutustelua vielä 
myöhään iltaan, naut-
tien niin omia eväitä 
kuin myös jäljelle jää-
nyttä glögiä.

Arto Tapiomaa

ORIMATTILAN JOULUTULET 2011

Kenraalin rata on tuttu 
kaikille ampujille ja met-
sästäjille Päijät-Hämees-
sä. Tämä yksityinen rata 
on merkittävä osa Sal:n 
ja reserviläisampujien 
harjoitteluun ja kilpailu-
jen pitämispaikkana tääl-
lä päijät-hämeessä. Ken-
raalin rata sai alkunsa 
1989 syksyllä kun puun 
kaato paikalla alkoi. Täs-
tä alkoi Timo Etu-Sihvo-
lan suuri työ joka on vie-
nyt paljon vapaa-aikaa 
että omaa rahaa. Esim: 
vuonna 2011 Timo on 
tehnyt 2000 tuntia jo ra-
tatalkoita. Tämä on yksi 
tärkeimmistä syistä mik-
si Timo Etu-Sihvola va-
littiin Päijät-Hämeen kil-
tapiirin vuoden kiltalai-
seksi. Ensimmäiset pie-
nimuotoiset ammunnat 
järjestettiin jo 1989-90 
uudenvuoden yönä. Ra-
dan nimeksi tuli Ken-
raalin rata joka oli suo-
raan historiasta eli pai-
kallisen tilan nimi oli 

Kenraalin maatila. Rata-
alue on ollut jo vuodes-
ta 1939 Puolustusvoi-
mien käytössä. Rata ra-
kennettiin yhteistyössä 
PV:n kanssa joka valvoi 
radan rakentamista ja on 
ollut yhtenä käyttäjänä. 
Rata vihittiin virallisesti 
käyttöön 27.6.1997. Ra-
dan vihki Puolustusvoi-
mien komentaja kenraa-
li Gustav Hägglund.  Ra-
ta on ollut myös tärkeä 
Etu-Sihvolan perheen 
harrastuspaikka, jossa 
on useita tuhansia lauka-
uksia ammuttu vuosien 
varrella. Etu-Sihvolan 
perheeseen kuuluu vai-
mo, tytär Eija sekä poika 
Juha. Tytär Eija on me-
nestynyt kivääriampuja, 
jolla on SM mitaleja niin 
kuin Timollakin. Timon 
veli Erkki on myös van-
noutunut kivääriampuja.

Radan tulevaisuus
Radan olemassa olo on 

enemmän kuin tärkeä 
paikallisille, kuin muille-
kin ampujille ympäri Päi-
jät-Hämettä. Radan käyt-
tökapasiteetti on hyvä ja 
radalle on aina helppo 
mennä. Radan suurim-
mat käyttäjät ovat Hir-
vikilta, poliisi, riistanhoi-
toyhdistys, reserviläiset, 
killat, P-H rauhanturvaa-
jat sekä Asikkalan ampu-
maseura. Radan olemas-
sa olo on todella tärkeää, 
kuten edelle huomataan 
eri käyttäjäkuntien mää-
rästä. Radalla on ympä-
ristölupa ja niiden saa-
minen ampumaradoil-
le on tänä päivänä lähes 
mahdoton saada.

Aukioloajat
Rata on avoinna arkisin 
klo 9.00-20.00, Lauantai-
sin9.00-18.00, sekä Sun-
nuntaina 12-18.00. Ra-
dalla voi ampua kivää-
rillä ja haulikolla (ei sa-
vikiekkoja) sekä harjoi-

tella hirviradalla. Radalla 
on ammuttava vain taka-
penkkaan, ei välimaas-
toon. Pistooliradat ovat 
Asikkalan ampumaseu-
ran hallinnassa ja niille 
on omat ratasäännöt ja 
aukioloajat. 

Vuosi 2012
Vuodelle 2012 radalla on 
taas monia kisoja niin pii-
ri kuin liittotasolla. Rau-
hanturvaajaliiton kansal-
liset Falling plate kisat 
ovat 22-23.9.2012. Näitä 
kilpailuja kannattaa tulla 
katsomaan koska, tämä 
ammuntakilpailu jos mi-
kä on yleisöystävällinen 
seurata.

Yhteistietoja radalle
Timo Etusihvola
+358505120046

Kenraalin rata

 

 

 MNL PÄIJÄT-HÄMEEN PIIRI RY 
 
 
 
 
KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI 
 
13.3 Talvisodan päättymisen muistopäivä 
 
14.3 Piirin kevätkokous, Nastola 
 
16–18.03 NVL Nasta-harjoitus Linna 2012, Kajaani 
 
24.03 Arjen turvallisuus 1, MPK Hennala 
 
31.3 Piirien välinen ilma-asekilpailu, Orimattila 
 
14.4  Kevätliittokokous, Santahamina 
 
15.4 Maanpuolustuväen kirkkopyhä, Ristinkirkko 
 
 Veteraanikeräys 
 
27.4 Veteraanipäivä 
 
28.4 MNL  ilma-asekilpailut , Hämeenlinna 
 
5.-6.5 MNL Jotos, Jämijärvi 
 
7.5 NVL Hämeen alueneuvottelukunnan kevätkokous, Lahti 
 
20.5 Kaatuneitten muistopäivä 
 
4.6 Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 
 
8.6 Miljazz 
 
9.6 Kesäyön marssi, Santahamina 
 
 
 
 



11
Päijät-Hämeen

I L V E S

Tapahtuman  Nimi Tapahtuman  Aika

KAUKOPARTIOHIIHTO 02.03.2012
Sissitoiminta 4 Raasi, Paukkula 02.03.2012  
Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutusHennala 03.03.2012
Karttajärjestelmä Hennala 03.03.2012
Kurssivääpeli kurssi Hennala 04.03.2012
Sirkkeli Hennala 12.03.2012  
Tiedustelukurssi 1 Hennala 16.03.2012
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 
Padasjoen paloasema 20.03.2012 
Hygieniapassikurssi Päijät-Häme 1.03.2012 
Maatalouden varautuminen Hämeenkoski 23.03.2012 
Voimankäyttökoulutus 2 PHMAAKK Hennala 24.03.2012  
Arjen turvallisuus 1 Hennala 24.03.2012 
VAKO-12 Päijät-Hämeen KOTU-yksikkö 26.03.2012 
Ampuma-asekoulutus Hälvälä 01.04.2012
Epäsuoran tulen koulutus Hennala 01.04.2012 
Kesäyön marssin harjoittelu Päijät-Häme 01.04.2012 
Kesäyön marssin harjoittelu Päijät-Häme 01.04.2012 
Lihaskuntotesti Hennala 01.04.2012
Strategiset kohteet IV Etelä-Suomi 01.04.2012 
Veteraanikeräys Padasjoki, Lahti 01.04.2012   
Jalkamarssi Päijät-Häme 07.04.2012  
Valtakunnalinen viestiharjoitus Päijät-Häme 14.04.2012  

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen tun-
nus on kilpi, jossa he-
raldisen selityksen 
mukaan on sinisel-
lä pohjalla kolme val-
koista molemmista 
päistään vastapalkit-
tain viistettyä irtopaa-
lua vieri vieressä. 

 Kilpi kuvaa turval-
lisuutta, ja palkeista - 
kolme valkoista “kar-
hun kynttä” - muo-
dostuu M-kirjain, jo-
ka symbolisoi yleises-
ti sanaa “Maanpuolus-
tus”. Palkit kuvaavat 
kotia, uskoa ja isän-
maata. 

 MPK:n toimintaa 
ohjaavat arvot ovat:

· isänmaallisuus 
· vapaaehtoisuus 
· osaaminen 
Tekeekö turvallisuu-

den joku puolestasi? 
Päijät-Hämeen Koulu-

tus- ja tukiyksikkö kou-
luttaa vuosittain sato-
ja reserviläisiä ja sivii-
lejä joka puolella Päijät-
Hämettä. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen 
motto – Turvallisuutta  
yhdessä– toteutuu ar-
jen turvallisuutta yhdes-
sä kehitettäessä, varau-
tumisessa ja sotilaallisen 
maanpuolustuksen tuke-
misessa.  

 Reserviläisille on tar-
jolla kymmeniä aselaji- 
ja muita kursseja, joilla 
sotilaalliset taidot pysy-
vät vireessä, ja uusia on 
mahdollista oppia. Vuo-
sittain järjestetään myös 
suurempia harjoituksia, 
joissa joukkojen yhteis-
toimintaa pääsee har-
joittelemaan. Aktiivisille 

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUYKSIKÖN
KURSSITARJONTAA ALKUVUONNA 2012

reserviläisille on tarjol-
la myös kouluttajakou-
lutusta ja mahdollisuus 
päästä osaamista sovel-
tamaan.

Lisätietoa kursseista ja 
kursseille ilmoittautumi-
nen  osoitteessa: paijat-
hame@mpk.fi

Tervetuloa kursseil-
lemme.

MAANPUOLUSTUS-
KOULUTUSYHDISTYS

Päijät-Hämeen koulu-
tus- ja tukiyksikkö

KOTU-päällikkö Aar-
ne Kumpulainen

PL 5   15701 Lahti
050 462 0735
aarne.kumpulainen@

mpk.fi
paijat-hame@mpk.fi
www.mpk.fi

Maanpuolustuskoulutus 
- Turvallisuutta yhdessä

TAMMIKUU
10.1 Työvaliokunnan kokous
17.1 Piirihallitus Padasjoki
28.1 Piirin ilma-ase mestaruuskilpailu 
 Heinola
27.1 Res liiton toimintalomakkeet liittoon
28.1 Mannerheinin kuoleman muistopäivä
29.1 Tammisunnuntai

HELMIKUU
10-12.2 Resul talvijotos  Niinisalo
24.2 Sotilasläänin vuosipäivä

MAALISKUU
10.3 Rul+ Res veteraanikeräyksen 
 tempauspäivä
10-11.3  Resul ilma-ase mestaruuskilpailu 
 Rovaniemi
13.3 Talvisodan päättymisen muistojuhla
15.3 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä, Hls
26.3 Piirin kevätkokous Heinola
29.3 Kotiuttamistilaisuus Hennala Urh.

HUHTIKUU
9.4 Resul kevätkokous Helsinki
14-15.4 piirin ruutiase mestaruuskilpailu Sysmä
15.4  reserviläisten kirkkopyhä
21.4  Res liiton kevätkokous Forssa
27.4  kansallinen veteraanipäivä  Lahti
28.4  piirin perinnease mestaruuskilpailu 
 Hälvälä

TOUKOKUU
12.5 vänrikki ja kersantti päivä Hälvälä
12.5  Falling plate kilpailu Asikkala
xx.5  Piirin kenttä-ammunta Padasjoki
12.5  Res liiton prosenttiammunnat
15.5  Piiri Cupin ilmoittautumiset
20.5   Kaatuneitten muistopäivä
26-27.5  Perinnease SM kilpailu Mikkeli
25-27.5  Mil Comp

KESÄKUU
4.6  Puolustusvoimien lippujuhlan päivä
8.6  Mil jazz Hennala
9.6   Kesäyön marssi  Santahamina
17.6   300M vakiokivääri Resul Tyrri
xx.6  piirin Sra-mestaruus kilpailu sekä 
 SM karsinta
29.6-1.7 Aesor kansainvälinen sotilasottelu 
 Lahti

HEINÄKUU
18.7  piirin mestaruuskilpailu palvelus-
 ammunta Hälvälä
21.7  Palvelusammunnan SM Lahti 
28-29.7 Sra SM kilpailu Pahkajärvi

ELOKUU
17-19.8 Rul ampumamestaruus kilpailu Halikko
17-18.8  Res ampumamestaruus kilpailu 
  Kontiolahti

22-23.8  Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 
  Mikkeli

SYYSKUU
1.9   Resul SM 300M perinnekivääri  Keuruu
7.9  HÄMRJP perinnepäivä
xx.9   Piirin haulikko mestaruuskilpailut  
 Orimattila
22.9   Maastokilpailu Padasjoki
22.9   Kansallinen Falling plate kilpailu 
 Vesivehmaa 
23.9   Veteraanikävely
28.9   Rul liittohallitus Lahti
29.9  Rul Liiton neuvottelukunnan kokous 
 Lahti
27-29.9  Turvallisuus ja puolustusmessut Lahti

LOKAKUU
3.10   Hämeen rykmentin vuosipäivä
15.10  Piirin syyskokous

MARRASKUU
17-18.11  Reserviläisliiton syyskokous 
    Savonlinna

JOULUKUU
6.12   Itsenäisyyspäivä
24.12   Joulun kunniavartiot

Päijät-Hämeen Reservipiirin
 TOIMINTAKALENTERI  2012
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Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n tiedotusleh-
ti, joka lähetetään kaikille jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille. Päijät-
Hämeen Reservipiiriin kuuluvat sekä Suomen Reserviupseeriliiton että 
Reserviläisliiton alueen paikallisyhdistykset.

Seuraavien lehtien ilmestymisaikataulu
Nro 1/2012 imestyy n. 1.4.( materiaali ja ilmoitukset 26.3.)

Toimituksen osoite: Päijät-Hämeen Reservipiiri Päijänteenkatu 5 A, 
15140 Lahti     www.rul.fi/paijat-hame

Päätoimittaja: Juha Tarnanen, kultatyo@tarnanen.inet.fi
Puheenjohtaja:  Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi 
Piirisihteeri: Juha Nuoritalo, juha.nuoritalo@phnet.fi, 050 3522185
Talouspäällikkö: Hannu Nieminen, hanski.nieminen@mbnet.fi 
Ampumavastaava: Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi 
Painopaikka / lehden taitto:  Padasjoen Kirjapaino, Padasjoki.
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ASEET JA TARVIKKEET
Launeenkatu 82, puh. (03) 881 0444

www.asepiste.fi 

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

ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY
Kärrytie 3, 16300 ORIMATTILA

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

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

KIRENA -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Takojantie 4

16300 Orimattila

www.fer roplan.f i

AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh.  03 735 2323
Fax   03 735 2223

JO  YLI   50  VUODEN   AJAN   OLEMME   KERTONEET

 KAIKEN    KUKKASIN


