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Historia ei tule muista-
maan vuotta 2012 oman 
Rykmenttimme lakkau-
tusvuotena. Jonkin sivu-
lauseen detaljina saate-
taan mainita ”musta kes-
kiviikko” 8.2.2012 sen 
ilmoituspäivänä, mutta 
konkreettisesti Hämeen 
Rykmentti lakkautetaan 
siis 2014 lopussa.

Järkytyksen jälkeen 
olemme toimineet. 
Olemme olleet asiassa 
muiden vastuunkanta-
jien kanssa tiiviissä yh-
teistyössä kaikkiin päät-
täviin tahoihin: Hämeen 
Rykmenttiin, Panssarip-
rikaatiin, Länsi-Suomen 
Sotilaslääniin, Maavoi-
mien Esikuntaan, Pää-
esikuntaan ja puolustus-
ministeriin, samoin alu-
eellisesti Päijät-Hämeen 
Maakuntaliittoon, Hol-
lolan kuntaan ja Lahden 
kaupunkiin. Olemme oi-
keasti haastaneet päättä-
jät ja tehneet parhaam-
me turvata varuskun-
ta ja maanpuolustustyön 
edellytykset maakunnas-
samme. Tämä on meitä 
yhdistänyt ja herättänyt 
ymmärtämään, mitä me-
netämme sekä mitä mei-
dän on silti pakko säilyt-
tää, jotta alueemme puo-
lustus pysyy omissa päi-
jät-hämäläisissä käsis-
sämme. 

NATO- vastaisten mie-
lipiteiden väittämän mu-
kaan, meidän tulee sii-
hen liittyessä kuitenkin 
itse viime kädessä pitää 
huolta omasta maamme 
turvallisuudesta. Käy-
tännössä tässä on ky-
se ihan samasta asiasta. 
Jos alueellamme ei ole 
varuskuntaa, tulee alu-
eellamme olla kuitenkin 
sotilasharjoitusalue mis-
sä voimme maakunnan 
sotilaalliset harjoitukset 
rauhanaikana suorittaa. 
Käytännössä se alue on 
Hälvälän-harjoitusalue.

Puolustusvoimien alu-

Tulevaa, parempaa yhteistyötä
eena sitä haluaa edelleen 
käyttää myös muut jouk-
ko-osastot ja sen kan-
sainvälisen tason ampu-
maradat tarjoavat PV:lle 
myös muuta korvaama-
tonta käyttöä. Aluetta tu-
lisi ymmärtää myös vas-
taisuudessa monipuoli-
sesti kehittää esimerkik-
si ampumakeskuksena 
sekä liikunnan ja yhtei-
söllisen järjestötoimin-
nan käyttöön.

Padasjoen harjoitus-
alue on koko maakun-
nan toimintaan liian pie-
ni ja valtaväestön asuin-
alueeseen nähden kau-
kana. Jos Padasjoen har-
joitusaluetta ajatellaan 
kehitettävän, se vaatii li-
sää rahaa, mikä taas Häl-
välän lakkautuksella jo 
valmiina rakenteina vain 
menetettäisiin.

Kaikkiaan, sillä sa-
malla vaivalla ja matkal-
la, jos harjoitukseen läh-
detään, mennään myös 
Hämeenlinnaan. Ne alu-
eet ovat kuitenkin Pans-
sariprikaatin mukaan 
käyttö-asteeltaan vali-
tettavasti jo aivan täyn-
nä. Edelleen ymmärret-
tävää, mutta kuuleman 
mukaan niidenkin aluei-
den ympärillä on ihan sa-
manlaista asutuspainetta 
kuin Hollolan Hävälässä 
- maakunnan etu ensin. 
Matkustamisella muual-
le on myös kustannuk-
sensa, puhumattakaan, 
mitä se vaikuttaa haluun 
osallistua vapaaehtoi-
seen toimitaan ”vieraal-
la maalla” meidän päijät-
hämäläisten puolesta.

Vuoden 2012 Puolus-
tusvoimien uudistus ja 
sille määrätyt säästö-
talkoot tulevat muutta-
maan paikallista maan-
puolustustointa muuten-
kin. Kokonaisuuteen ei 
pidä olla vaan tyytymä-
tön, uusia mahdollisuuk-
siakin on tulossa.

Vuoden alku meni 

PV:ssä omassa henkilös-
tö-uudistuksessa, mut-
ta jo kesän jälkeen alkoi 
tulla tietoa reserviä kos-
kevista uusista suunni-
telmista. Jo perustettu-
jen maakuntajoukkojen 
ympärille ollaan rekry-
toimassa lisää joukko-
ja, jotta kokonaisuudes-
ta saadaan aikaan komp-
paniaa isompi kokonai-
suus, Paikallispataljoo-
na. Siis alueellinen, suu-
rempi joukko osaavia re-
serviläisiä, jotka sitoutu-
vat tekemään vapaaeh-
toisesti työtä Isänmaan 
hyväksi.

Maakuntakomppanian 
lisäksi kootaan erikois-
osaamista muun muas-
sa esikuntatyöstä, soti-
laspoliiseista, viestistä, 
huollosta ja muista eri-
koisaselajeista. Suunni-
telman ”punainen lanka” 
on reserviläisen urapol-
ku heti varusmieskou-
lutuksen jälkeen suo-
ritettujen kertaushar-
joitusten jälkeen sitou-
tua Paikallispataljoonien 
toimintaan. Niissä voi-
daan toimia sitten vie-
lä yli 35-vuotiaana, aina 
50-60-vuotiaaksi. Kaikki 
nojaa siis vapaaehtoisuu-
teen ja on näin edullisin-
ta Isänmaalle.

Se on kuitenkin tu-
levaisuudessa entistä-
kin haastavampaa, mi-
ten saada potentiaalinen 
haluttu kolmekymppi-
nen ja muutoin osaavin 
aines sitoutumaan aikaa 
vaativaan järjestelmään 
omilta muilta kiireiltään? 
Avain ratkaisuun on Puo-
lustusvoimilla itsellään. 
Se on yksinkertaisuu-
dessaan viestintä ja vielä 
syvempi yhteistyö koko 
maan kattavien reservi-
yhdistysten kanssa. Yh-
distyksethän tekevät tä-
män työn jälleen vapaa-
ehtoisesti. Suunnitelma-
vaiheessa liittojamme on 
kuultu ja alustavat esi-

tykset julkaistaan lähiai-
koina PV:n puolelta.

Kaikkiaan on hyvä huo-
mioida, että reserviläi-
sen elämäntilanteet ovat 
erilaisia eri-ikäisenä. Ta-
pa, jos et osallistu nyt 
kun kutsutaan, niin olet 
järjestelmän ulkopuolel-
la, ei tuota parasta tulos-
ta. Tässä pitää olla jous-
toa ja antaa uusi mahdol-
lisuus tulevaisuuteen.

Muistetaan, että SA-
joukkoa on jälleen lyhy-
essä ajassa supistettu, 
pitkään voimassa ollees-
ta vahvuudesta 500 000, 
nykyiseen 350 000:een 
ja nyt edelleen 280 tu-
hanteen. Potentiaalis-
ta reserviä jää kuitenkin 
vielä uinumaan kortis-
toon uudistusten myö-
tä kaikkiaan noin 180 
000. Heilläkin pitää olla 
urapolku palata mukaan 
taistoon. Rekrytoinnis-
sa ja informoinnissa olisi 
siis käytännöllistä ja te-
hokasta tehdä yhteistyö-
tä valmiina olevien re-
serviyhdistysten kanssa 
ja antaa sitten yhteisen 
koulutusyhdistyksemme 
MPK:n hoitaa koulutus. 
Näin reservistä saadaan 
paras hyöty maan käyt-
töön. Kaikkineen tämä 
luo yhteisöllisyyttä, hy-
vää henkeä ja tahtoa toi-
mia maamme hyväksi. 

Koulutuksen puit-
teissa erinomainen uu-
si avaus on ollut myös 
Itä-Suomessa toteutettu 
idea yhdistää kantahen-
kilökunnan erikoiskou-
lutusta reservin osaaji-
en kanssa. Tällainen, jos 
mikä, on kustannusteho-
kasta täsmäkoulutusta. 
Käytännössä, kun kanta-
henkilökunnan koulutuk-
sessa kouluttajat ovat jo 
paikalla, maksimoidaan 
tilaisuus ja kasvatetaan 
oppilaiden määrää osaa-
villa reserviläisillä. Vas-
taavat muutkin avaukset 
olisivat tervetulleita.

Säästämien on järke-
vää ja näin saamme koh-
dennettua varoja tarpei-
siin ja hankintoihin, mi-
hin emme voi vaikuttaa, 
kuten kehittyvien ase-
järjestelmien hintoihin.

Kaikkiaan koko uudis-
tus vaatii uudenlaista 
avarakatseisuutta toimia 
maamme hyväksi. Puo-
lustusvoimien ei tule kä-
pristyä viranomaiskuo-
reensa vaan toimia avoi-
mesti, korjaten vapaaeh-
toisen toiminnan ja tah-
don hyöty. Säilytetään 
viime sotien oppi: ensin 
ammattisotilaat kerta-
usharjoitti reservin so-
taan, Suojeluskuntatyö-
tä väheksymättä ja sit-
ten konkreettinen raa-
ka vastuu maan puolus-
tuksesta oli isillämme it-
seään. Toimintamalli on 

myös veteraanien suu-
rin opetus jälkipolville 
hoitaa pienen maan puo-
lustus järkevästi kulu-
ja säästäen. Eihän mei-
tä silloinkaan 1939 min-
kään maan uskottu uh-
kaavan. Se ei ollut sinä 
aikana kenenkään ym-
märryksessä ja politiik-
kojen vakuuttamana luo-
timme Kansainliittoon, 
YK:n edeltäjään, turvaa-
maan maamme koske-
mattomuus. Pysyttelim-
me tietoisesti myös lähi-
alueiden konfliktien ul-
kopuolella, mutta suur-
vallat olivat suunnitel-
mansa jo tehneet.

Jäämme odottamaan 
lopullista päätöstä har-
joitusalueista luottavai-
sin mielin.

Juha Tarnanen

Maanpuolustusjärjestöt 
järjestävät perinteisesti 
kunniavartiot jouluaat-
tona kotikuntansa san-
karihaudoilla.

Toteutustavat saatta-
vat kunnittain hieman 
olla hieman erilaiset, 
mutta pääsääntöises-
ti reserviupseerit ja re-
serviläiset kantavat vas-

tuunsa tästä kunniateh-
tävästä.

Lahdessa kunniavar-
tiossa seisovat Hämeen 
Rykmentin edustajat, 
reserviupseerit, reser-
viläiset ja rauhanturvaa-
jat.

Lahdessa Keski-Lah-
den seurakunnan Ris-
tinkirkon sankarihauta-

Jouluaaton kunniavartio
usmaalla Vapauden Hen-
gettären patsaalla kun-
niavartiossa 24.12.2012 
mukana olivat Lah-
den reserviläisistä Sau-
li Mommo, Juhani Sau-
ra, Teijo Nipuli, Marko 
Pulkkinen, Erkki Vilja 
ja Juha Orkomies.
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MPK-osasto osallis-
tui itsenäisyyspäivänä 
6.12.2012 majuri Jukka 
Anttosen johdolla Itse-
näisyyspäivän Lahden 
paraatiin. MPK-osas-
to muodostui reservi-
läisistä sekä rauhantur-
vaajista ja osaston ko-
konaisvahvuus oli noin 

Itsenäisyyspäivän paraati Lahdessa

50 henkilöä.
Paraatijoukkoja, jot-

ka muodostuivat pää-
osin Hämeen Rykmen-
tin joukoista, komensi 
HämR:n esikuntapääl-
likkö evl Savolainen. 
Paraati alkoi järjestäy-
tymisellä, jonka jälkeen 
otimme Hämeen Ryk-

mentin lipun vastaan. 
Sitä seurasi Rykmentin 
komentajan katselmus 
ja kenttähartaus. Kent-
tähartauden jälkeen pu-
hui Rykmentin komen-
taja Risto Kolstela.

Ohimarssin vastaan-
otto oli Aleksanterin-
kadulla Hakkapeliittain 
kotiinpaluu -ratsastaja-
patsaan tuntumassa ja 
vastaanottajina olivat 
Lahden kaupunginval-
tuuston puheenjohta-
ja Ilkka Viljanen ja Hä-
meen Rykmentin ko-
mentaja Risto Kolstela.

Ohimarssia talvises-
sa säässä seurasi suuri 
joukko Aleksanterinka-
dun varrelle ja kaupun-
gintorin tuntumaan ko-
koontunutta yleisöä.

Teksti:Jukka Anttonen
Kuvat: Matti Hilska
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Lahden Sotilaskotiyh-
distys ja Sotilasmusiik-
kikoulu järjestivät yh-
dessä jo kuudennen ker-
ran peräkkäin joulukon-
sertin 4.12.2012 Lah-
den Joutjärven kirkossa. 
Konsertin johtivat mu-
siikkimajuri Juha Ketola 
ja musiikkiyliluutnantti 
Tero Haikala. Solisteina 
tällä kertaa olivat tenori 
Pentti Hietanen ja hänen 
tyttärensä Iina Hietanen. 
Aikaisimpina vuosina so-
listeina ovat olleet muun 
muassa Saara Aalto, Mi-
kael Konttinen ja Saska 
Helmikallio. 

Laulaja Pentti Hieta-
nen on tullut tutuksi mo-
nista erilaisista projek-
teista niin oopperamaail-
massa, kirkollisissa kon-
serteissa kuin viihde-, 
jazz- ja rockmusiikin pa-
rissa.

Tytär Iina Hietanen on 
aloittanut viime syksynä 
opinnot Lahden ammat-
tikorkeakoulun musiik-
kiteatterilinjalla.

Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunta koos-
tui tässä konsertissa re-
serviläisistä ja sotilasmu-
siikkikoulun henkilökun-
taan kuuluvista soittajis-
ta. Ohjelmassa oli mu-
kana soittokunnan ja so-

Oi jouluyö –konsertti Lahden Joutjärven kirkossa
listien esitysten lisäksi 
myös yhteislauluja, joi-
hin yleisö osallistui soit-
tokunnan säestyksellä. 

Seurakunnan terveh-
dyksen toi kenttäpiispa 
Pekka Särkiö.

Ensimmäiset kuuli-
jat tulivat paikalle lähes 
puolitoista tuntia en-
nen konsertin alkua var-
mistaen näin paikkan-
sa kirkkosalissa. He sai-
vat myös ensimmäisinä 
nauttia sotilaskodin tar-
joamaa glögiä, jonka ja-
kaminen aloitettiin tun-
tia ennen konserttia. En-
nen konsertin alkua soit-
tokunta huomioi kuulijat 
soittamalla jouluista si-
sääntulomusiikkia. 

Konsertissa saimme 
kuulla ja laulaa tuttu-
ja joululauluja. Kuulim-
me muun muassa Pent-
ti Hietasen esittämänä 
Tero Haikalan sovitta-
man Adamin Jouluyön, 
joka täytti koko kirkko-
salin. Tytär Iina Hieta-
nen heläytti jouluaaton 
tv-ohjelmastakin tutun 
Lumiukko-elokuvan tun-
nussävelmän Walking in 
the air Raine Ampujan 
sovittamana. 

Konsertti päättyi yh-
teislauluun Maa on niin 
kaunis. Ennen kuin so-

listit ja soittajat saivat 
luvan poistua estradilta, 
he esittivät kirkkoon tul-
leelle yleisölle vielä yli-
määräisenä You raise me 
up -kappaleen, joka on 
tullut tutuksi muun mu-
asssa Kari Tapion esittä-
mänä Kuin taivaisiin. 

Kukituksen lisäksi So-
tilaskotiyhdistys antoi 
taiteilijoille villasukat. 

Konserttia oli saapu-
nut kuuntelemaan rei-
lut 800 henkilöä täyttäen 
kirkkosalin penkkien li-
säksi urkuparven ja seu-
rakuntasalin. Tämä kuu-
lijamäärä jätti järjestä-
jät miettimään mahdolli-
sesti kahta peräkkäisinä 
päivinä olevaa konserttia 
ensi vuodeksi, sillä tämä 
perinne loppuu Henna-
lan varuskunnan lopetta-
misen myötä. 

Teksti ja kuvat:
Lahden Sotilaskoti-
yhdistys ry 
Satu Taitto, 
puheenjohtaja

MPK:n Päijät-Hämeen 
koulutus- ja tukiyksi-
kön Vuoden kouluttajak-
si on nimetty lahtelai-
nen Tuomo Pohjantuli. 
Hänen valintansa julkis-
tettiin KOTU-yksikön, 
Päijät-Hämeen maakun-
takomppanian ja sen tu-
kiyhdistyksen Vastin 
ry:n yhteisessä juhlati-
laisuudessa joulukuun 
seitsemäntenä Henna-
lassa. Pohjantulen eri-
tyisalaa on ollut pionee-
ritoiminta.

Hän on kuitenkin tut-
tu myös muista MPK:n 

Tuomo Pohjantulesta Vuoden Kouluttaja
ympyröistä.

Varusmiespalveluk-
sensa hän suoritti Ky-
men Pioneeripataljoo-
nassa II/84-saapumi-
serässä ja hänet koulu-
tettiin pioneerijoukku-
een johtajaksi. Kerta-
usharjoituskokemuksia 
hänellä on parilta ker-
ralta.

- MPK:n toimintaan 
tulin mukaan vuonna 
2002, ensin kurssilaise-
na, sitten kouluttajana 
ja viime vuosina myös 
kurssinjohtajana.

Pioneeritoiminta voi 

olla sekä rakentamista 
että toisaalta tuhoamis-
ta. Tämän lisäksi sekä 
miinoitetaan että raiva-
taan. Tuomo Pohjantu-
li on ollut viime aikoina 
johtamassa muun mu-
assa linnoitetun tarkas-
tusaseman rakentamis-
ta Hälvälään sekä viime 
syksynä myös tutustu-
mista erilaisiin räjähtei-
siin.

Pohjantuli myöntää, 
että ne kurssit, joissa 
käytetään ”aitoja ainei-
ta”, vetävät teoriakurs-
seja enemmän.

Tulevana vuonna Tuo-
mo Pohjantuli on lupau-
tunut vetämään kah-
ta pioneerikurssia, jois-
ta ensimmäinen on ke-

väällä Päijät-Hämees-
sä ja toinen Ilves-harjoi-
tus syksyllä Kanta-Hä-
meessä.

Pohjantulet ovat esi-
merkillinen maanpuo-
lustusperhe, sillä puoli-
so Hanna on myös erit-
täin aktiivinen kurssin-
vetäjä ja kurssilainenkin 
Päijät-Hämeen KOTU-
yksikössä.

Tuomo Pohjantuli 
työs  kentelee projekti-
insinöörinä lahtelaises-
sa metallialanyritykses-
sä RamBooms Oy:ssä.

Teksti ja kuvat: 
Matti Hilska

Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikön Vuoden kou-
luttajaksi on nimetty lahtelainen Tuomo Pohjantuli.

Sotilaskotisisarien kanssa yhteiskuvassa vasemmalla takarivissä musiikkima-
juri Juha Ketola, kenttäpiispa Pekka Särkiö, oikealla takarivissä Pentti Hieta-
nen, musiikkiyliluutnantti Tero Haikala, edessä oikeassa reunassa Lahden So-
tilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Satu Taitto sekä hänen vieressään Iina Hie-
tanen.

Joulukonsertti veti Lahden Joutjärven kirkkoon peräti reilut 800 kuulijaa.
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Itsenäisyyspäivän kan-
salaisjuhlaa vietettiin 
itsenäisyyspäivänä Lah-
den konserttitalon Felix 
Krohn –salissa.

Juhlapuhujana kuul-
tiin maavoimien esi-
kuntapäällikkö, kenraa-
limajuri Juha-Pekka Lii-
kolaa.

Ohessa hänen juhla-
puheensa, joka kuultiin 
Puolustusvoimien Va-
rusmiessoittokunnan 
reserviläissoittokunnan 
tulkitseman Jean Sibe-
liuksen Oi kallis Suo-
menmaa -kappaleen jäl-
keen.

Arvoisat sotiemme 
veteraanit, Lahden kau-
pungin johto, hyvät nai-
set ja herrat, hyvä juh-
layleisö!

Aluksi haluaisin kiit-
tää mahdollisuudes-
ta pitää juhlapuhe koti-
kaupunkini itsenäisyys-
juhlassa. Tämä on mi-
nulle suuri kunnia.

Itsenäisyytemme on 
nuori, vasta 95-vuotias. 
Juhlimme vakiintunei-
den tapojen mukaises-
ti ja hyvin arvokkaasti. 
Monissa kulttureissa on 
tapana juhlia vastaavia 
tilaisuuksia iloisesti, jo-
pa riehaantuneesti. Lie-
neekö hartautemme syy 
se, että arvostamme niin 
kovasti itsenäisyyttäm-
me, vai kuuluuko jäyhyys 
kansanluonteeseemme. 
Mene, tiedä, mutta har-
taat ja arvokkaat tapam-
me henkivät tietoisuutta 
siitä, että olemassaolos-
tamme on maksettu ko-
va hinta.

Näin itsenäisyyspäivä-
nä on paikallaan muis-
tella historiaamme, kos-
ka historiatietoisuus on 
kansakunnan olemassa-
olon eräs perusedelly-
tyksiä. Samalla voimme 
osoittaa arvostustamme 
niitä kohtaan, jotka loivat 
itsenäisyytemme ja tais-
telivat, että se säilyi.

Itsenäisyytemme on 
tosiaankin nuori. Vielä 
100 vuotta sitten ajatus 
itsenäisyydestämme ei-
vät olleet kovinkaan laa-
jan kansalaisjoukon ajat-
telua. Noin satavuotias 
jakso Venäjän suuriruh-
tinaskuntana oli ollut no-
pean ja myönteisen ke-
hityksen aikaa ja vasta 
1800-luvun lopulla alka-

Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlan juhlapuhe
neet venäläistämispyr-
kimykset konkretisoivat 
halun olla jotain muuta 
kuin alusmaa, jota vie-
dään lujaa kohti kulttuu-
ria, mitä emme kokeneet 
omaksi.

Itsenäistyminen ta-
pahtui sitten nopeasti, 
kun tilaisuus siihen tuli. 
Pinnan alla oli jo muhi-
nut patoutunut viha ve-
näläistämistä vastaan ja 
kun emämaa oli heiken-
tynyt ensimmäisen maa-
ilmansodan ja vallanku-
mouksen takia, koitti 
hetki.

Itsenäisyysjul istus 
6.12.1917 tuli joillekin 
tahoille kuitenkin yllä-
tyksenä. Venäjän rauni-
oille syntynyt Neuvosto-
liitto tunnusti ensimmäi-
senä maana itsenäisyy-
temme ja vasta tämä joh-
ti muiden maiden tun-
nustuksiin ja sitä kautta 
suvereenisen asemam-
me syntymiseen. 

Tiedämme nyt, että 
Neuvostoliiton silloinen 
johto teki päätöksensä 
rauhoittaakseen luotei-
sen suuntansa ja voidak-
seen luoda painopisteen-
sä muiden ongelmakoh-
tiensa hoitamiseen. Tar-
koitus lienee heti alus-
ta alkaen ollut palauttaa 
Suomi takaisin emämaan 
yhteyteen heti, kun sii-
hen oli syntynyt edelly-
tykset.

Edellytykset syntyi-
vätkin 1930-luvulla en-
nen kaikkea suurvalta-
politiikan kehittymisen 
myötä. 

Samaan aikaan Suomi 
ponnisteli ylös vapaus-
sodan jälkimainingeista. 
Kehittymisemme ehkä 
keskeisimpiä kulminaa-
tiopisteitä oli se, että en-
simmäisissä vapausso-
dan jälkeisissä eduskun-
tavaaleissa olivat muka-
na sodan molemmat osa-
puolet edustettuina eri 
puolueissa.

Tämä oli todellinen de-
mokratian voitto maas-
samme ja siitä alkoi ke-
hitys, joka johti muun 
muassa talvisodasta sel-
viämisen edellytyksenä 
olleeseen murtumatto-
maan yhteishenkeen – 
talvisodan henkeen.

Hyvät naiset ja herrat!
Talvi- ja jatkosodista 

selvittiin yhteishengen, 
kotirintaman kestämisen 

ja rintamalla taistellei-
den sotilaiden sietoky-
vyn ansiosta.

Tietenkin valtion joh-
don oikea-aikaiset ja kyl-
män rauhalliselta näyttä-
vät päätökset mahdollis-
tivat armeijan taistelu-
kyvyn ja ennen kaikkea 
sodasta irtipääsemisen 
niin talvi- kuin jatkoso-
dassakin.

Ei kuitenkaan voi-
da ylikorostaa rintamil-
la taistelleiden sotilaiden 
ja kotirintaman puurtaji-
en murtumattomuuden 
merkitystä siihen, että 
sodista selvittiin itsenäi-
senä kansakuntana. Vaih-
toehtoihin olemme pääs-
seet tutustumaan, kun 
veljeskansamme virolai-
set itsenäistyivät Neu-
vostoliiton miehitykses-
tä noin 20 vuotta sitten.

Taistelutahto on oikein 
pelkistetysti sitä, että ei 
luovuta silloinkaan, kun 
kuolemanvaara on ilmei-
nen ja, kun äärimmäisen 
uupumisen takia epätoi-
voon vaipuminen tuntui-
si luontevimmalta. Tä-
tä ilmiötä on tutkittu ny-
kyisin paljon. Tiedämme 
nyt, että isänmaallisuu-
della ja muilla tämänkal-
taisilla tunteilla on mer-
kitystä vain silloin, kun 
kuolemanvaaraa ei ole. 
Taistelussa murtumaton 
tahto rakentuu pääasias-
sa siihen, että sotilas ei 
halua jättää tovereitaan 
pulaan, eikä luottamusta 
haluta pettää. Juuri luot-
tamus omiin johtajiin ja 
taistelutovereihin oli tal-
visodan hengen keskei-
sin voima rintamalla. Sa-
malla tietoisuus taiste-
lun merkityksestä vah-
visti tahtoa.

Kotirintaman sietoky-
ky rakentui ilmeisesti 
samankaltaisista ainek-
sista, mutta siinä oli voi-
makkaasti mukana myös 
huoli omista miehistä ja 
pojista rintamilla, heidän 
hyväkseen haluttiin jak-
saa.

Samankaltainen tah-
to oli ratkaisevassa ase-
massa myös kesän 1944 
torjuntataisteluissa, jois-
sa torjuntavoitolla luotiin 
otollinen tilanne poliitti-
selle johdolle ponnistel-
la irti sodasta. Tässä on-
nistuttiin ja siksi tätäkin 
juhlaa saamme viettää.

Emme voi liikaa kiittää 

veteraanisukupolvea it-
senäisyytemme lunasta-
misesta viime sodissam-
me. Ilman tuota uhrau-
tuvaisuutta ei olisi hy-
vinvointia, joka sekin on 
veteraanisukupolven ra-
kentama. Kun näinä ai-
koina puhumme hyvin-
vointiyhteiskuntamme 
säilymisen edellytyksis-
tä, on paikallaan aina kii-
tollisina muistaa, ketkä 
tämän onnellisen maam-
me ovat meille rakenta-
neet.

Vaikuttaa siltä, että me 
suomalaiset olemme hel-
posti erimielisiä monista 
yhteisistä asioistamme, 
päätöksentekokin tun-
tuu joskus olevan var-
sin hidasta. Mutta histo-
riamme kuitenkin osoit-
taa, että demokratiam-
me näyttää voimansa ni-
menomaan vaikeuksien 
ja vaaran hetkinä.

Viimeisin esimerkki 
lähihistoriastamme on 
vaikkapa selviämisem-
me 1990 alun lamasta tai 
liittymiseemme Euroo-
pan unioniin. Itse tun-
nen luottamusta tulevai-
suuteen, koska olen vii-
me aikoina omassa työs-
säni havainnut Suomen 
kyvyn tehdä nopeasti ko-
viakin päätöksiä, kun ti-
lanne niin vaatii. Viittaan 
tässä meneillään olevaan 
puolustusvoimauudis-
tukseen.

Suomi tarvitsee soti-
laallisen puolustusky-
vyn myös tulevaisuu-
dessa. Mitkään merkit 
eivät osoita, että päin-
vastaiseen kehitykseen 
olisi mahdollisuutta. Sa-
maan aikaan maassam-
me ei haluta nojata soti-
laalliseen liittoutumisen 
tuomaan suojaan.

Kun tällaisessa tilan-
teessa on havaittu, et-
tä voimavaramme eivät 
yksinkertaisesti enää rii-
tä kylmän sodan aikai-
sen sotavoiman ylläpi-
tämiseen, on ollut pak-
ko tehdä radikaaliltakin 
tuntuvia ratkaisuja, joil-
la on vain yksi tarkoi-
tus: säilyttää uskottava 
sotilaallinen puolustus-
kyky. Puolustusvoimille 
määrätyillä ylimääräisillä 
säästövelvoitteilla on lä-
hinnä muutosta nopeut-
tava merkitys.

Tekemämme ratkai-
su on sellainen, että so-

tilaalliseen palvelukseen 
kykenevä ikäluokka riit-
tää poikkeusolojen jouk-
kojen ylläpitämiseen ja 
2015 alkaen pääsemme 
palauttamaan toimin-
tamme, siis nostamaan 
harjoitusten, lentotun-
tien ja alusvuorokausien 
määrän puolustuskyvyn 
ylläpitämisen edellyttä-
mälle tasolle.

Tämä on mahdollista 
rakenteita supistamalla, 
luopumalla osasta tyhje-
neviä kasarmeita ja vä-
hentämällä johtamisen 
tasoja. Tämä kaikki siis 
tehdään puolustuskyvyn 
ylläpitämiseksi ja ole-
massa olevien tehtävien 
toteuttamiseksi.

Pienentyneen puolus-
tusbudjetin merkitys nä-
kyy siinä, että vuoden 
2015 jälkeen joudutaan 
pian ratkaisemaan soti-
laallisen maanpuolustuk-
sen tulevaisuus. Nyt tie-
dossamme oleva puolus-
tusbudjetin taso ei tule 
mahdollistamaan nykyi-
senkaltaisen puolustus-
järjestelmän ylläpitämis-
tä ja nykyisenkaltaisten 
tehtävien toteuttamista 
monenkaan vuoden ajan, 
sillä vääjäämättä vanhe-
neva kalusto on uusitta-
va, jos halutaan säilyttää 
uskottavuus.

Asevelvollisuuteen pe-
rustuva puolustusjärjes-
telmä on ainoa mahdol-
lisuus säilyttää riittävä 
sotilaallinen kyky. Muu-
tamien vuosien viivytte-
lyllä voidaan tuhota ky-
ky, jonka rakentamiseen 
kuluu kymmeniä vuosia! 

Samalla on muistettava, 
että mitkään tekijät eivät 
viittaa siihen, että voi-
simme luopua sotilaalli-
sesta puolustuskyvystä.

Hyvät naiset ja herrat!
Suomen itsenäisyys 

luotiin 1900-luvun alun 
sukupolven oikea-aikai-
silla ja rohkeilla päätök-
sillä. Itsenäisyys lunas-
tettiin talvi-, jatko- ja la-
pin sodissamme ankaril-
la uhreilla. Me nykypäi-
vän hyvinvoivat emme 
osaa kuvitella tuon uh-
rin painoa ja sen aiheut-
tamaa tuskaa. Olemme 
heille olemassaolomme 
velkaa. Olemassaolom-
me ja hyvinvointimme 
on jatkossakin omissa 
käsissämme. Muu maa-
ilma, integroituminen 
muuhun maailmaan ja 
globaali kauppa toisaal-
ta tukevat meitä, mut-
ta myös vaativat meiltä. 
Vain itse voimme tehdä 
päätökset, joilla veteraa-
nisukupolven työ saa ar-
voisensa jatkon.

Arvoisat sotiemme ve-
teraanit!
Kiitän teitä nöyrästi te-
kemistänne uhrauksis-
ta meidän hyväksem-
me. Me nuoremmat ar-
vostamme teitä ja te-
kojanne. Meidän tehtä-
vämme on huolehtia sii-
tä, että teidän ja asevel-
jienne työ säilyy jatkos-
sakin pohjana tulevai-
suudelle.

Hyvä juhlayleisö! Toi-
votan kaikille hyvää It-
senäisyyspäivää!
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Tasavallan 
presidentti 
on ylentänyt 
itsenäisyyspäivänä 
6.12.2012 
seuraavat henkilöt
Majuriksi: Jaskari Juha-
ni Asser Hollola
Kapteeniksi: Kokko-
nen Jari Jouni Hollola, 
Korhonen Antti Ilma-
ri Lahti, Mäkinen Jouni 
Henrik Lahti, Varjo Jus-
si Tapio Heinola 
Yliluutnantiksi: Leh-
to Timo Antero Asikka-
la, Liikola Panu Miikka 
Heinola, Pohjantuli Tuo-
mo Olavi Lahti, Saarinen 
Mikko Juhani Lahti 
Luutnantiksi: Koleh-
mainen Petri Mikael 
Heinola, Pihamaa Sauli 
Aleksi Lahti, Pihlajamäki 
Marko Juhani Lahti, Ru-
sanen Olli Petteri Lahti, 
Tuominen Ari Jarkko Ta-
pani Lahti
Lääkintäluutnantik-
si (ME): Virtanen Juha 
Mikael Lahti
Vänrikiksi: Kahrola Ari 
Juhani Lahti
Ylivääpeliksi: Järvi Ti-
mo Eino Tapani Hä-
meenkoski, Nurminen 
Raine Juhani Lahti, Pe-
sälä Jukka Tapio Lah-
ti, Rekola Marko Tapani 
Hollola, Renwall Ronny 
Asmo Lahti, Voutilainen 
Tero Arhippa Lahti, Yli-
talo Nooke Tapani Kär-

Ylennykset ja huomionosoitukset
kölä 
Yl ipurs imieheks i : 
Lampinen Teuvo Tapio 
Hollola 
Vääpeliksi: Ahonen Mi-
ka Juhani Heinola 
Ylikersantiksi: Aalto-
nen Mika Juhani Lahti, 
Heini Mika Juha Tapa-
ni Nastola, Kainulainen 
Niko Jarno Juhani Lah-
ti, Kilponen Mika Petri 
Lahti, Munnila Jussi An-
tero Padasjoki, Naukka-
rinen Petri Juhani Hei-
nola, Nieminen Markku 
Asser Sysmä, Rautiainen 
Jukka Hermanni Kärkö-
lä, Ruusunen Petri Juha-
ni Lahti, Tapiomaa Arto 
Kalevi Orimattila, Tirk-
konen Jarno Ilmari Lah-
ti, Toivonen Esa Matti 
Juhani Nastola 
Kersantiksi: Halonen 
Lauri Tapani Lahti, Joki-
nen Mikko Markus Lah-
ti, Kajastila Joonas Wil-
helm Lahti, Kuparinen 
Kari Pekka Lahti, Leino 
Anssi-Pekka Ilari Lahti, 
Pakarinen Timo Teppo 
Lahti, Rutonen Markus 
Edvin Lahti, Sirkka Ilk-
ka Samuli Hollola, Tai-
viola Jarkko Juhani Lah-
ti, Tamminen Tero Olavi 
Hollola, Vainio Markku 
Tapani Lahti, Halme Ti-
mo Jukka Lahti 
Alikersantiksi: Arjo-
ranta Marko Tapio Lahti, 
Kinnunen Sami-Kristian 
Ilmari Lahti, Melto Mar-

ko Tapani Lahti, Pietilä 
Iiro Tomi Tapani Lahti, 
Rantanen Tuomo Pette-
ri Padasjoki 
Korpraaliksi: Honka-
la Hemmo Juhani Asik-
kala, Hynninen Toni Mi-
kael Lahti, Jurva Markus 
Petteri Hollola 
Ylirajajääkäriksi: Ka-
tainen Antti Erkki Kale-
vi Lahti 

Päijät-Hämeen 
Reservipiiri
Reserviupseeriliiton 
hopeinen ansiomita-
li: Risto Kolstela, Mika 
Heinonen
Reserviupseeriliiton 
pronssinen ansiomita-
li: Ilkka Jaakkola
Reserviläisliiton kultai-
nen ansiomitali: Erkki 
Häkkinen, Tapani Puro-
linna
Reserviläisliiton ho-
peinen ansiomitali: 
Olli Mielonen, Juha Or-
komies, Juha Nuoritalo, 
Hannu Nieminen
Päijät-Hämeen reser-
vipiirin hopeinen an-
sioristi: Jari Parkkonen

Päijät-Hämeen 
Kiltapiiri
Maanpuolustuskilto-
jen liiton hopeinen kil-
taristi: Pertti Hammar
Maanpuolustuskilto-
jen liiton pronssinen 

MPK:n Rautainen mitali tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen hyväksi: Anu Komu, Hanna Pohjantuli, Tomi Helmi-
nen, Ari-Pekka Riipinen, Erkki Vilja ja Aku Aho.

kiltaristi: Keijo Ruo-
lahti, Jarmo Siira, Jarmo 
Hännikäinen
Sotilaspoliisiristi prons-
sinen: Antti Kuusinen

Päijät-Hämeen 
koulutus-ja 
tukiyksikön 
vuosijuhlassa 
7.12.2012 palkitut
MPK:n Rautainen mi-
tali: Anu Komu, Hanna 
Pohjantuli, Tomi Helmi-
nen, Ari-Pekka Riipinen, 

Erkki Vilja, Aku Aho
Maanpuolustusmita-
li: Eeva Heikkilä, Erja 
Pråhl, Pasi Salmela
Koulutus- ja tukiyksi-
kön Vuoden koulutta-
ja: Tuomo Pohjantuli
Koulutus- ja tukiyk-
sikön Vuoden toimija: 
Maire Kärkäs
Maakuntakomppani-
an rautainen leijona: 
Tero Dillström, Hannu 
Kivinen, Jouko Pussinen, 
Janne Halme, Pasi Kos-
ki, Tuomo Lidström, Ar-

to Tapiomaa, Mika Väke-
väinen, Jani Eerikäinen
Maakuntakomppani-
an hopeinen leijona: 
Ari Kahrola, Jouni Mä-
kinen
Ampuma-asekoulutta-
ja kiertopalkinto: Ari-
Pekka Riipinen
Vuoden joukkue: II J 
(Padasjoki)
Maakuntakomppa-
nian standaari: Vesa 
Pyykkö, Erkki Vilja, Jo-
ri Luoma-Nirva, Antti 
Kuusinen

Jo vuodesta 1992 ovat 
Reserviläisten perin-
teiset joulutulet pala-
neet Orimattilassa Äm-
mäntöyrään ampumara-
dan maastossa.

Tämän vuotista tapah-
tumaa vietettiin keski-
viikkona 12.12. Perin-
teiseen tapaan nautittiin 
Maanpuolustusnaisten 
tarjoamasta glögistä ja 
pipareista sekä kokoon-
nuttiin tulen ääreen hil-
jentymään ja laulamaan 
joululauluja.

Seurakunnan edusta-
jan ollessa estyneenä 
piti puheen tänä vuon-
na Marja Vottonen Ori-
mattilan Maanpuolus-
tusnaisista. Yhteensat-
tumien, muun muas-
sa kertausharjoitusten 
vuoksi väkijoukko ei 
ollut tänä vuonna suu-

Joulutulet paloivat Orimattilassa 20. kerran
ren suuri, mutta perin-
ne jatkuu.

Lumisen metsän kes-
kellä hiljentyminen ja 
tuttujen joululaulujen 
laulaminen saa aikaan 
tunteen Joulun lähei-
syydestä. 

Teksti ja kuva: 
Eeva Vilander

Orimattilan Reserviläis-
ten perinteisissä joulutu-
let-tapahtumassa laulet-
tiin tuttuja joululauluja.
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Karjalan Lennostossa 
3.-5.8.2012 järjestetty 
Ilimatar 2012 – harjoi-
tus oli järjestyksessään 
30. Naisten Valmiuslii-
ton järjestämä NASTA 
-harjoitus, jonka toteut-
ti Naisten Valmiusliiton 
Pohjois-Savon Alueneu-
vottelukunta MPK: n Il-
mapuolustuspiirin kurs-
seina. Harjoitusta tuki 
Karjalan Lennosto.

Harjoitus koostui seit-
semästä kurssista. En-
simmäistä kertaa mu-
kana ollut Ilmapuolus-
tus/Pilvi sai niin suuren 
suosion, että sen rinnal-
le järjestettiin rinnak-
kaiskurssi Ilmapuolus-
tus/Pouta. Muut kurssit 
olivat Turvallisesti ve-
sillä, Maastotaidot, So-
vittelutaidot – riidoista 
ratkaisuihin, Selviyty-
minen sähköttä ja Vies-
tintä kriisitilanteissa. 

Harjoitukseen osallis-
tui noin 250 naista ym-
päri Suomea. Meitä päi-
jäthämäläisiä maanpuo-
lustusnaisia oli muka-
na kahdeksan, joista Il-
mapuolustus-kurssilla 
seitsemän ja Maastotai-
dot –kurssilla yksi osal-
listuja.

Lin ja–autokul jetus 
Helsingistä Keravan, 
Järvenpään, Mäntsälän 
ja Lahden kautta Siilin-
järvelle ja takaisin mah-
dollistui Etelä-Suomen 
Sotilasläänin Uuden-
maan Aluetoimiston ja 
Etelä-Suomen Huolto-
rykmentin tukemana. 

Avajaisissa  
Anneli Taina
Perille Rissalaan saavut-
tuamme oli edessä nor-
maalit rutiinit: ilmoittau-
tuminen, varustaminen 
ja majoittuminen kasar-
meihin.

Harjoituksen avajaiset 
pidettiin lippukentällä. 
Puheita avajaisissa piti-
vät Karjalan Lennoston 
komentaja, eversti Ossi 
Siven, Naisten Valmius-
liiton puheenjohtaja, yli-
johtaja Anneli Taina sekä 
harjoituksen johtaja Ar-
ja Sepponen. Musiikis-
ta vastasi Haapaniemen 
puhaltajat. 

Tiiviin ja antoisan lu-
entosarjan aloitti perjan-
taina Karjalan Lennos-
ton edellinen komenta-
ja eversti evp Ari Jussi-
la esittelemällä Ilmavoi-
mien ja Lennoston toi-

Lahden Maanpuolustusnaiset Ilmapuolustuskurssilla
mintaa sekä kertomalla 
Ilmavoimien koulutus-
järjestelmästä. Sen jäl-
keen eversti evp Han-
nu Antikainen perehdyt-
ti meidät Suomen ilma-
strategiseen asemaan. 

Alkuilta oli varattu tu-
kikohdan esittelykier-
rokselle, jonka aikana 
pääsimme tutustumaan 
Hornet-hävittäjään sekä 
sen lentäjäkapteeni A. 
Väisäseen aivan lähietäi-
syydeltä. Kyllä meil-
lä naisilla kysymyksiä ja 
ihmetyksenaiheita riit-
ti. Nyt tiedämme mitä on 
G-vitamiini!

Tutustuminen 
Hornetiin
Lauantaina klo 6.45 al-
kaneen aamujumpan ja 
maittavan aamupalan jäl-
keen saimme lisää tietoa 
yleisestä uhkasta / ilma-
uhkasta sekä Suomen il-
mapuolustuksen koko-
naisjärjestelyistä.

Iltapäivällä kurssilaisil-
le oli järjestetty Lennos-
ton harjoitusalueelle ras-
tit, joissa esittelyssä oli-
vat hävittäjä, Lennoston 
pelastuskalusto, polt-
toaine- ja käyttöhuolto-
kalusto sekä viestinnän 
siirrettävä linkkikalusto.

Kiinnostavin rasti oli 
ehdottomasti, kun pää-
simme yksitellen kiipe-
ämään Hornetin ohjaa-
moon. Oli siellä nippeliä 
ja mittaria kerrakseen.

Emme päässeet len-
nolle, joten ei tullut ihan 
yhtä ”shake-olo” ku-
ten entiselle puolustus-
ministerille palattuaan 
lennolta. Meille esitel-
tiin myös hävittäjälentä-
jän varusteet melkein-
pä alusasusta alkaen se-
kä huippuhieno tähtäin-
kypärä.

Kiinnostuneita katsei-
ta, kymmeniä kysymyk-
siä ja aitoa ihailua saivat 
osakseen niin Lennos-
ton vaikuttava kalusto 
kuin niitä esittelemässä 
ollut henkilökuntakin.

Ennen lauantai-illan 
saunaa jatkui teoriakou-
lutus vielä mielenkiintoi-
sella aiheella. MPK: n Il-
mapuolustuspiirin edelli-
nen piiripäällikkö evers-
tiluutnantti evp Heikki 
Lahtela kertoi erittäin 
mielenkiintoisesti ja ku-
vaavasti hävittäjäilmai-
lun historiasta, onhan 
hänellä paljon omakoh-
taisia kokemuksia enti-

senä hävittäjälentäjänä.
Hänen mittavan työpa-

noksensa ansiosta Kar-
jalan Lennoston tiloissa 
on museo, jossa on esillä 
hävittäjälentäjien vanho-
ja varusteita, valokuvia 
ja kirjoitettua historiaa.

Monipuoliset 
koulutukset
Sunnuntaina perehdyim-
me vielä seloste- ja hä-
lytyspalveluun sekä il-
masodan kehittymiseen, 
nykyaikaiseen lento-
aseeseen ja sen toimin-
taan. 

Jäljellä oli vielä harjoi-
tuksen päättäjäiset lip-
pukentällä kiitospuhei-
neen.

Siilinjärveläinen kan-
sanedustaja Tuula Vää-
täinen kannusti lupsa-
kalla savolaisella mur-
teellaan meitä naisia 
omistautumaan vapaa-
ehtoiselle maanpuolus-
tustyölle täysin sydä-
min jatkossakin. Hänen 
mielestä oli uljas näky, 
kun 250 maastopukuis-
ta naista seisoi kursseit-
tain järjestäytyneenä, 
hymyssä suin, päätösti-
laisuudessa. 

On hienoa että meitä 
naisia oli kouluttamassa 
erittäin motivoituneita 
ja ammattitaitoisia alan 
asiantuntijoita ja saim-
me saman koulutuspa-
ketin kuin reserviläiset 
MPK: n ilmapuolustus-
kurssilla. Lahden Maanpuolustusnaiset Auli, Ritva, Tuula ja Sirkka.

Hävittäjälentäjä.

Päijäthämäläiset maan-
puolustusnaiset ovat nyt 
saaneet koulutusta maa-, 
meri- ja ilmapuolustuk-
seen, joten ”ollos huole-
ton, äitis valveil on”. 

Iso kiitos ja halaus Kar-
jalan Lennoston pojille!

Teksti ja kuvat: 
Auli Väisänen ja 
Sirkka Yli-Savola
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Jo 20. kerran järjestettä-
vän Salpavaelluksen reit-
tiuutuus, Laatuaikaa lin-
jalla – nuorten ja lasten 
Salpavaellus, on nerokas. 
Se antaa vaelluskonka-
reille ja muille Suomen 
lähihistoriasta kiinnos-
tuneille mahdollisuuden 
siirtää tietonsa ja koke-
muksensa suoraan maas-
tossa uudelle sukupolvel-
le, perinnöksi tulevaisuu-
teen.

Laatuaikaa linjalla –rei-
tille voivat lähteä mat-
kaan lapset, lapsenlapset, 
kummilapset, ketkä ta-
hansa nuoret, turvallises-
ti luottoaikuisensa kans-
sa. Oppaiden kertomia 
asioita voidaan kerrata ai-
kuisen avulla vielä kauan 
kotona reissun jälkeen ja 
yhdessä koettu laatuaika 
vain jatkuu ja jatkuu. Ta-
voitteena on saada nuoret 
ymmärtämään, että kaik-
ki hyvä Suomessa ei ole-
kaan itsestään selvyys.

Juhlavaellus samotaan 
viikko jälkeen juhannuk-
sen, keskuspaikkana on 
Miehikkälän Salpalinja-
museo.

Lisäksi reittivaihtoeh-
toina Salpavaelluksel-
la ovat Luumäen linnoit-
teet -reitti, kahden yön yli 
kestävä Eteläisen ranta-
maan reitti ja muutaman 

Salpavaellus jaksaa vetää

Yhteistä laatuaikaa lapsille ja aikuisille
vuoden tauon jälkeen pol-
kupyöräreitti. Kaksi vii-
meistä pyörivät Virolah-
den ja Miehikkälän mai-
semissa kuten laatuaika-
reittikin. Tarkat reittiku-
vaukset ja lisätiedot löy-
tyvät netistä salpavaellus.
net –sivustolta.

Kolkkous, kosteus ja pi-
meys ovat Salpalinjan te-
räsbetonikorsujen luon-
nollinen olotila. Edes ah-
taus, hyttyset, sammakot 
ja kenties vesi korsujen 
lattialla eivät ole pelästyt-
täneet Suomen itärajan 
linnoitukseen tutustujia 
Salpavaelluksilla. 

Salpavaellus-oppaal-
le korsun sisällä kohdat-
tu hetkellinen kurjuus on 
voima, jolla ryhmän sokki 
käännetään kiehtovaksi 
historiaelämykseksi. Op-
paan tarvitsee vain näyt-
tää ja kertoa, miksi, ket-
kä, miten ja mitä itärajal-
lamme viime sotien ai-
kana rakennettiin. Lop-
pu vie mennessään; Suo-
men menestykselle löy-
tyy selitys. Näistä perus-
elementeistä syntyi Sal-
pavaellus.

Vuonna 1994 ensim-
mäisen kerran järjeste-
tyn Salpavaelluksen tuli 
jäädä silloin myös viimei-
seksi. Yleisö on ollut tois-
ta mieltä. Luumäen, Mie-

hikkälän ja Virolahden 
reserviläisjärjestöt ovat 
puolustusvoimien tuella 
loihtineet korsut ja kuo-
pat vuodesta toiseen ker-
tomaan tarinaansa. Lop-
pua ei näy.

20. Salpavaellus päät-
tyy sunnuntaina 30.6. klo 
13 alkavaan maanpuolus-
tusjuhlaan. Tapahtuman 
suojelijana on Puolustus-
voimain komentaja, ken-
raali Ari Puheloinen.

Reittipäälliköiden yhte-
ystiedot löytyvät reittiku-
vauksista.

www.salpavaellus.net
Teksti: Terho Ahonen
Salpavaelluksen tiedottaja

Kansikuva: mereltä 
maal  le reitin opas esitte-
lemässä panssaritorjun-
tatykin (ampuma-aukko 
kuvassa) ja konekiväärin 
sisältämän korsun am-
pumasuuntia. Tässä kor-
sussa pst-tykki ja kone-
kivääri on sijoitettu pääl-
lekkäin. Kuva: Salpavael-
lus/ Armi Oinonen.

Päijät-Hämeen Reser-
vipiirin syyskokous jär-
jestettiin 17.10.2012 
Päijät-Hämeen Osuus-
pankin tiloissa Lahdes-
sa.

Aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnant-
ti Kimmo Hartikainen 
aloitti kokouksen esi-
telmällä alueellemme 
suunnitellusta Paikal-
lispataljoonasta. Hän 
esitti suunniteltua ko-
koonpanoa ja reserviläi-
sen asemaa, niin sanot-
tua reserviläisen polkua 
siinä kokonaisuudessa. 
Kokonaisuus on edel-
leen suunnittelun al-
la, joten sitä ei voi vielä 
esitellä.

Syyskokous kulki jou-
hevasti ja sääntömää-
räiset asiat käsiteltiin. 

Piirin syyskokous Lahdessa
Vastuunkantajat jatka-
vat vielä vuoden 2013, 
mutta syyskokoukses-
sa piiriin valitaan uudet 
johtajat.

Erityinen kiitos jär-
jestelyistä pankinjoh-
taja kapt res Sakari 
Eerolalle, joka kertoi 
kokoukseen osallistu-
neille myös Euroopan 
haastavasta raha-tilan-
teesta.

Luumäen linjan –reitin vaeltajille näytettiin viime vuoden Salpavaelluksessa 
kuinka estekivi nousee kolmijalalla. Kuva: Salpavaellus/ Armi Oinonen.

Maalta merelle –reitin 
vaeltajat tutustuivat vii-
me vuonna keskeneräi-

seen korsukuoppaan Mie-
hikkälässä. Kuva: Salpa-

vaellus/Armi Oinonen.

Evl Kimmo Hartikainen 
esitelmöi syyskokoukses-
sa Paikallispataljoonas-
ta. Kuva vuoden 2011 
syyskokouksesta.
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Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikkö järjestää yhdessä HämR:n 
kanssa Koulutus- ja ammuntapäivän reserviläisille 16.2.2013 klo 
08.00 – 18.00 Hälvälän ampumaradalla. 

TAVOITE: Harjaannuttaa reserviläisten eri jalkaväen aseiden asekäsit-
telytaitoja ja suorittaa ammuntoja eri jalkaväen aseilla. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: Ilmoittautuminen 16.2.2013 klo 08.00 
mennessä Hälvälän ampumaradalla. Kurssi päättyy 16.2. klo 18.00 men-
nessä. Asekäsittelyyn ja ammuntaan voi osallistua varusmiespalvelun 
suorittanut alle 60 vuotias reservinupseeri tai -aliupseeri ja alle 50 vuo-
tias miehistöön kuuluva reserviläinen. 

KOULUTUS- JA AMMUNTAPÄIVÄ RESERVILÄISILLE 16.2.2013

Vuosittain Uudenmaan 
maakunnan eri kunnis-
sa kuntien ja niiden jär-
jestöjen sekä yhteisöjen 
kanssa yhteistyössä jär-
jestettävät Uudenmaan 
Erätulet syttyivät mar-
raskuussa Orimattilassa.

Erätulet syttyivät 
Orimattilassa

Erätulien sytyttämisen 
aloittivat kaupungin ja 
seurakunnan edustajat. 
Paikalla oli muun muas-
sa kirkkoherra Annakai-
sa Rantala, kansanedus-
taja Kalle Jokinen, Osmo 
Pieski sekä Tuula Koi-
vunen, Riitta Lonka ja 
Kimmo Kuparinen.

Orimattilan Maanpuo-
lustusnaisten kahviteltal-
la riitti tungosta.

Orimattilalainen Jori 
Silkkari kokeili ammun-
tatarkkuuttaan Orimat-
tilan Reserviläisten osas-
tolla. Heikki Pajuvesa oli 
esittelemässä reserviläis-
ten toimintaa.

Erätulien suojelijana 
toimi pääministeri Jyrki 
Katainen, joka oli lähet-
tänyt tapahtumaan ter-
vehdyksensä. Erätulipu-
heen piti rakotulien läm-
mössä ympäristöminis-
teriön kansliapäällikkö 

Hannele Pokka.
Reilun 70 yhdistyk-

sen ja yhteisön näyttä-
vään aikaansaannokseen 
tutustui vesisateisena 
marraskuun sunnuntai-
na pari tuhatta kävijää.

Teksti ja kuvat: 
Soili Kaivosoja

Osallistujat saavat vielä erikseen VEH-käskyn. Varustus: Henkilöitä ei 
varusteta pv:n toimenpitein. Mukaan oma henkilökohtainen lämmin va-
rustus sekä ampumisen mahdollistavat käsineet. Koko päivä ollaan ul-
kona. 

Tilaisuus on maksuton. 
Tilaisuuden järjestää MPK:n Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikkö 

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 31.1.2013 
Ilmoittaudu: www.mpk.fi

Yhteyshenkilö Aarne Kumpulainen 
aarne.kumpulainen@mpk.fi   puh. 050 462 0735
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Sähköinen kuntokortti – ota sinäkin käyttöösi 
 

Mikä on sähköinen kuntokortti? 
 
Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa www.resul.fi/kuntokortti on kaikille Reserviläis-
liiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille mahdollisuus ottaa käyttöön henkilö-
kohtainen sähköinen kuntokortti. Tämän palvelun avulla voi henkilö seurata omaa liikunta-
aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa.  
 
Tähän palveluun rekisteröidytään käyttäjäksi ensimmäisellä kerralla omalla jäsennumerolla 
ja sukunimellä. Sukunimi on syytä jatkossa vaihtaa joksikin muuksi salasanaksi tietoturvan 
varmistamiseksi. 
 
Mitä hyötyä minulle on sähköisestä kuntokortista? 
 
Sähköisen kuntokortin avulla voit: 

- seurata omaa liikunta-aktiivisuuttasi merkitsemällä päivittäiset liikuntasuorituksesi 
korttiin 

- sähköisen kuntokortin lisäpalveluista saat tietoa ravitsemuksesta ja liikunnan 
merkityksestä 

- ampumapäiväkirjaan voit merkitä omat ampumasuorituksesi ja käyttää palvelusta 
saatavaa varmennettua tulostetta hyväksesi todistaessasi harrastuneisuuttasi esim. 
viranomaisille 

- kerho-, yhdistys- ja piiritasolla sähköinen kuntokortti tuottaa seurantatietoa jäsenten 
liikunta-aktiivisuudesta ja luo perusteita mm. palkitsemiselle 

- Reserviläisurheiluliitto valitsee vuoden reserviläisliikkujan sähköisen kuntokortin 
kirjausten ja testipisteiden perusteella 

 
Mitä sähköinen kuntokortti maksaa? 
 
Sähköinen kuntokortti on käyttäjälleen maksutonta, Reserviläisurheiluliitto vastaa kortin 
ylläpito- ja kehittämiskustannuksista. 
 
”Sähköisen kuntokortin ylläpito- ja kehittämiskustannukset ovat merkittävä liiton menoerä 
vuositasolla, joten toivomme kaikki liitot yhdessä, että saamme käyttäjäkuntaa runsaasti 
lisää”, toteaa Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen. 
 
Miten liitot seuraavat ja palkitsevat aktiivisia käyttäjiä? 
 
Reserviläinen –lehdessä alkaen numerosta 3/13 on piireittäin seurantatietoa sähköiseen 
kuntokorttiin rekisteröityneistä käyttäjistä. Lisäksi Reserviläisliitto, Suomen Rerviupseeri-
liitto ja Reserviläisurheiluliitto palkitsevat rekisteröityneitä käyttäjiä kaksi kertaa vuodessa, 
arvontojen tulokset ovat lehdissä no 3 ja 7. 
 
Reserviläinen –lehdessä no 2 kerromme kokemuksista sähköisen kuntokortin käytöstä 
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirissä sekä Kainuun reserviupseeripiirissä. 
 

Maanpuolustusväen  
Kirkkopyhä su 17.2  

Lahden Ris�nkirkossa 
klo 10

1.paastonajan sunnun-
tain teema "Jeesus, kiu-

sausten voi�aja" 

- liturgi Miika Hämäläi-
nen, avustava liturgi Juha 
Pessi, ehtoollisen avusta-

ja pastori Leena Hokka

Musiikki:

- urkuri: Pauli Pie�läinen
- kan�ori:  

Aurora Ikävalko

- Tiirismaan 8-luokkien 
kuoro, johtaa Anne Hol-

minen

Hollolan 
Reserviupseerit 
ry
Hollolan Reserviup-
seerit ry:n puheen-
johtajaksi vuodel-
le 2013 on syysko-
kous valinnut Jarmo 
Koivun. Hallituksen 
muut jäsenet ovat 
Ilkka Sipilä, Jarno 
Räsänen, Ismo Huo-
tari, Esko Kivis-
tö, Heikki Eskola ja 
Pekka Koivuaho

Piirihallitukseen 
ja Suomen Reser-
viupseeriliiton liit-
tokokoukseen valit-
tiin Jarmo Koivu ja 
varalle Ilkka Sipilä.

Valintoja 
Maanpuolustus- 
naisten Liitossa

Kaarina Suhonen 
Lahdesta on valit-
tu uutena Maanpuo-
lustusnaisten Liiton 
1. varapuheenjohta-
jaksi. Puheenjohta-
jana kaudella 2013 - 
2014 jatkaa Satu Ra-
jala Hattulasta. 2. va-
rapuheenjohtajaksi 
valittiin uutena Mar-
ja Hirvonen Tampe-
reelta.

Liittohallituksessa 
Päijät-Hämeen Pii-
ri ry:tä edustaa Auli 
Väisänen, varalla Lii-
sa Holma.

Maanpuolustus-
naisten Liiton Päi-
jät-Hämeen Piiri ry:n 
puheenjohtajana kau-
della 2013 jatkaa Au-
li Väisänen Lahdesta 
ja varapuheenjohtaja-
na Liisa Holma Kär-
kölästä.

Tekeekö turvallisuuden joku puolestasi?

Päijät-hämeen Koulutus- ja tukiyksikkö kouluttaa vuosittain satoja reserviläisiä ja siviilejä joka puo-
lella Päijät-Hämettä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen motto – Turvallisuutta yhdessä – toteutuu arjen turvallisuutta 
yhdessä kehitettäessä, varautumisessa ja sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa.

Reserviläisille on tarjolla kymmeniä aselaji- ja muita kursseja, joilla sottilaalliset taidot pysyvät vi-
reessä ja uusia on mahdollista oppia. Vuosittain järjestetään myös suurempia harjoituksia, joissa 
joukkojen yhteistoimintaa pääsee harjoittelemaan. Aktiivisille reserviläisille on tarjolla myös koulut-
tajakoulutusta ja mahdollisuus päästä osaaamistaan soveltamaan.

Vuosi 2013 alkaa uusine haasteineen. Haluan kiittää kaikkia teitä hyvästä yhteistyöstä, mitä viime 
vuoden aikana olen saanut kokea.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tulevaisuutta viitoittaa lähitulevaisuudessa valmistautuminen Puolustusvoimauudistuk-
seen ja Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikön haasteet uudistuksessa. Kaikki muutokset otamme haasteena ja ajatuksella 
”muutoksessa on mahdollisuus”.

Vapaaehtoinen maanpuolustus on kaikkien yhteinen asia, se on nyt ja se on myös tulevaisuudessa. Kukaan ei selviä siitä yk-
sin. Tarvitsemme toistemme tukea.

Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikkö haluaa olla tässä yhteistyössä aktiivisena toimijana kaikkien kanssa.

Yhdessä teemme ja saamme enemmän aikaan.

Toivotan kaikille turvallista vuotta 2013.

KOTU-päällikkö Aarne Kumpulainen

Päijät-Hämeen Koulutus- ja tukiyksikön alkuvuoden 2013 kurssitarjontaa.
Lisätietoja kursseista ja kursseille ilmoittautuminen osoitteessa: paijat-hame @ mpk.fi
Käy ilmoittautumassa kursseille!
1.-2.2.2013 Talvikurssi, Sysmä, kurssinumero 0900 13 12037
2.2.2013 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus, kurssinumero 0900 13 13109
16.2.2013 Koulutus- ja ammuntapäivä reserviläiset, kurssinumero 0900 13 11001
16.2.-24.2.2013 Järjestyksenvalvojakoulutus, kurssinumero 0900 13 13111
23.2.-20.4.2013 Kivääripatruunoiden jälleenlatauskurssi, kurssinumero 0900 13 13107
23.2.2013 Varautumis- ja VSS-kurssi, kurssinumero 0900 13 13112
9.3.2013 Viestikurssi, Orimattila, kurssinumero 0900 13 12044
9.3.2013 Henkinen tuki, jatkokurssi, kurssinumero 0900 13 13110
16.3.2013 Kurssivääpeli kurssi, kurssinumero 0900 13 12034
21.3.2013 Hygieniapassikurssi, kurssinumero 0900 13 13117
23.3.2013 Arjen turvallisuus 1, kurssinnumero 0900 13 13118
Tervetuloa kursseillemme!

Päijät-Hämeen 
Reservipiirin 
kevätkokous

19.3.2013
LähiTapiola Vellamo

Lahden toimisto
Aleksanterinkatu 27, Lahti

Ohjelma:
17.30  Upseerit ja reserviläiset   
 omat kokoukset
18.00  Isännän puheenvuoro ja kahvi
18.10  Päijät-Hämettä koskeva   
 kokousesitelmä,    
 ev Pekka Toveri
18.40  PH Reservipiirin kevätkokous
19.30  Reserviläisliiton osuus:   
 ensimmäinen vp. Osmo   
 Suominen ja tj Olli Nyberg

Joukolla tervetuloa
Huomioi: Ole yhteydessä yhdistyksesi johtoon 
kimppakyytien merkeissä
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Päijät-Hämeen Reservipiirin
 TOIMINTAKALENTERI  2012

MNL Päijät-Hämeen Piiri ry
TOIMINTAKALENTERI 2012

TAMMIKUU
4.1. 1/12 saapumiserän kotiuttamistilaisuus
14.1. Piirihallitus Lahti
19.1.   Piirin ilma-ase mestaruuskilpailu Sysmä urheilutalo 
27.1.   Res liiton toimintalomakkeet liittoon
28.1.   Mannerheinin kuoleman muistopäivä
29.1.   Tammisunnuntai

HELMIKUU
17.2.   P-H maanpuolustusväen kirkkopyhä Ristinkirkko
24.2.   Sotilasläänin vuosipäivä/ Lahden sotilaspiirin ja   
 aluetoimiston 

24.2.    Talvikilpailu Janakkala

MAALISKUU
1.-3.3. TA-talvikilpailu Säkylä
2.-3.3. Talvijotos Vesanto
9.-10.3.   Resul ilma-ase mestaruuskilpailu Alavus
13.3.   Talvisodan päättymisen muistojuhla
14.3.   165 vrk palvelleet kotiuttamistilaisuus
19.3.   Piirin kevätkokous Lahti
20.3.   Kotiuttamistilaisuus Hennala 255 vrk palvelleet
23.3.   Reserviläispilkki SM Kangasniemi

9.-10.2. Liittohallitus, Helsinki

11.2.  Piirihallitus, Lahti

17.2.  Maanpuolustusväen kirkkopyhä, Ristinkirkko

9.3 MPK Henkinen tuki, jatkokurssi 

13.3. Talvisodan päättymisen muistopäivä

vko 12 Piirin kevätkokous, Heinola

23.3. MPK Arjen turvallisuus 1

6.4. Piirienväliset ilma-asekilpailut, Sastamala

20.4. Kevätliittokokous, Uusikaupunki

 Veteraanikeräys

27.4. Kansallinen Veteraanipäivä, Päijät-Hämeen 

 maanpuolustusjuhla, Kärkölä

9.5. Veteraanien kirkkopyhä, Joutjärven kirkko

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

18.-19.5 MNL Naisten Jotos HATTU 2013, Parolannummi

19.5. Kaatuneitten muistopäivä

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

7.6. MilJazz

8.6. Kesäyön marssi, Pirkkala/Tampere 

JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTUS

16.-17.02.2013 klo 09.00-17.00 ja
23.-24.02.2013 klo 09.00-17.00

Hennala Rak 3
Kurssin pituus 4 pv / 32 h

Teoriaa 17 h
Harjoitukset 15 h:

EA, alkusammutus, voimankäyttö 
Kurssimaksu 120 €

ILMOITTAUTUMINEN
WWW.MPK.FI  tai  hannu.tukia@mpk.fi

tai Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikkö
Koulutuspäällikkö Hannu Tukia 

045-6356195
Ilmoittaudu:

https://www.mpk.fi/
Päijät-Hämeen Koulutus- ja Tukiyksikkö

JÄRJESTYKSENVALVOJANKERTAUSKOULUTUS

LAUANTAINA 02.02.2013 klo 09.00-17.00
Hennala Rak 3

Perustutkinnon suorittaneiden järjestyksenvalvojien ker-
tauskoulutuksen tavoitteena on pitää voimassa JV-kortti.

Kertauskoulutus saa olla suoritettu enintään 6 kk en-
nen hyväksymisen hakemista. Uutta korttia on haettava 6 

kk:n sisällä kortin voimassaolon päättymisestä lukien.
Kurssimaksu 25 €

Ruokailutauko sisältyy kurssiohjelmaan

ILMOITTAUTUMINEN
WWW.MPK.FI   tai   hannu.tukia@mpk.fi  tai

Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikkö
Koulutuspäällikkö Hannu Tukia p. 045-6356195

Ilmoittaudu: https://www.mpk.fi/
Päijät-Hämeen Koulutus- ja Tukiyksikkö Käy katsomassa 

kurssitarjonta
www.mpk.fi

Res.cup loppuottelu
Asikkala-Lahti
Vehmaalla 28.8.2012

1.Asikkala 
2.Lahti

Tuomo Lindeberg 281
Erkki Häkkinen 268
Timo Paalanen 279
Marko Pulkkinen 264
Kari Leskinen 279
Marko Nurminen 262 
Jussi Leskinen 278 
Juhani Hokkanen 259
Ville Leskinen 278
Kari Stenvall 253
Timo Kiuru 277 
Tapani Purolinna 253

Asikkala 1672:6= 278,66
Lahti 1559:6=259,83

Ali Tommola 275
Marko Toivanen 236
Jussi Laukkanen 274
Juhani Saura 227
Jorma Viitanen 269 
Antero Haarala 243

Piiricupin 
pronssio�elun 
tulokset:

Ari Meinander Sysmä 286
Jouko Latva Padasjoki 267
Heikki Rekola Sysmä 260
Heikki Koskinen
Padasjoki 260
Hannu Jauhiainen Sysmä 256
Pauli Sinisalo Sysmä 255
Jussi Munnila Padasjoki 254
Tomi Helminen Padasjoki 253
Seppo Uosukainen 
Padasjoki 251
Sari Jussila Sysmä 250
Heikki Salmela Padasjoki 247
Taina Huh�ainen Sysmä 240
Markku Huuskonen 
Sysmä 236
Chris�an Creutz 
Padasjoki 213

Kuuden parhaan keskiarvo
Sysmä 257,83
Padasjoki 255,33 
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Päijät-Hämeen ILVES  No 4 /2012, 55. vuosikerta.

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 1/2013 ilmestyy n. 25.2. (materiaali ja ilmoitukset 10.2.)
Toimituksen osoite: Päijät-Hämeen Reservipiiri Päijänteenkatu 5 A,  
15140 Lahti �    www.rul.fi/paijat-hame

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

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

www.asepiste.fi 

47 ,
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

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

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

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

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


