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Puheenjohtajat tulevat ja mene-
vät. Nytkin on Rauno lähtenyt ja 
Juha tullut. Reserviläispiirimme 
koko puheenjohtajisto vaihtui, 
itseni lisäksi siihen kuuluu nyt 
Heimo Lahtinen ja Matti Hietala 
Orimattilasta sekä Seppo Sor-
munen Heinolasta. Kiitän vielä 
edeltäjiämme, Rauno Parikkaa, 
Antti Penttilää, Seppo Ollikaista ja 
erityisesti pitkän rupeaman piirin 
johtotehtävissä toiminutta Sysmän 
vahvaa miestä Heikki Rekolaa.

Olen kärköläläinen maanvilje-
lijä-sekatyömies. Olen näemmä 
liittynyt Reserviupseeriliittoon 
vasta vuonna 1997. Pitkän linjan 
reserviläinen en siis vielä ole,  
ajallinenkin mittakaavani on hyvin 
lyhyt. Aselajini on, kuten tunnettua, 
krh. Varusmiesaikaiselle koulutuk-
selle on vieläkin käyttöä, olenhan 
esitellyt II maailmansodan paha-
maineisinta asetta edelleen MPK:
n kursseilla. Tiedon päivittäminen 
tuntuu kuitenkin olevan vaikeaa 
omassa ajatusmaailmassani.

Piirimme kannalta on suoras-
taan kohtalokasta se, jos vetäjät 
vaihtuvat näin nopeassa syklissä. 
Nyt kun meillä ei ole ollut toimin-
nanjohtajaakaan, on jatkuvuus 
vaarantumassa. MPK vei osan 
tehtävistämme, koulutuksen. Sen 
se toki hoitaa paljon paremmin, 
kuin mihin me pystyimme. Meille 
jäi kilpailut ja viihde sekä perinteet. 
Näemmekin, että urheiluvas-
taava olisi välttämätön piirimme 
toiminnalle. Meillä ei ole edes 
piirihallituksessa henkilöä, joka 
kykenisi kehittämään kilpailutoi-

Vahdinvaihto
mintaamme. Sellaisen vetäminen 
on työlästä, mutta ei tietenkään 
sille, joka osaa.  Elämme toivossa, 
että jäsenistömme löytää tällaisen 
henkilön pian. Perusyhdistykset 
kyllä tekevät varsinaisen työn ja 
junailevat tapahtuman, kunhan 
olisi joku ”know how” ideoimassa. 
Pistooliampumahiihto kun ei enää 
suuria massoja näytä kiinnosta-
van. Perusyhdistyksille on suuri 
hyöty, jos kilpailijat lisääntyvät, 
saavathan ne osallistumismaksut 
lyhentämättöminä itselleen. 

Tästä päästiinkin itse asiaan, 
joka pitäisi ehdottomasti saada 
muuttumaan. Päijät-Hämeessä 
joillakin yhdistyksillä on kiinnos-
tavia tapahtumia, esimerkiksi 
Lahden Reserviläiset ampuvat 
kesäisin sovellettua reserviläis-
ammuntaa. Tällaisiin tapahtumiin 
toivotaan lisää suorittajia muista 
alueen kunnista. Kunnan raja ei 
ole valtakunnan raja. Aktiviteetti 
on tällä hetkellä niin pieni, että 
kaikissa yhdistyksissä ei voida 
tehdä kaikkea. Jos lukijani on 
tyytymätön oman yhdistyksensä 
toimintaan, kannattaa poiketa 
naapurikunnassakin. Aktiiviset 
reserviläiset ovat mainiota ja vie-
raanvaraista joukkoa, mutta jollei 
yksin kehtaa silti lähteä, kannattaa 
kilauttaa vaikkapa tutulle oman 
hallituksen jäsenelle ja patistaa 
tämä mukaansa. 

Sotiemme veteraanit ovat tulleet 
omillaan toimeen ja edelleenkin, 
koska ovat veljiä keskenään ja 
auttaneet toisiaan. Kuitenkin 
heistä nuorimmatkin ovat nyt 

saavuttaneet kunnioitettavan iän 
ja meidän nuorempien apu lienee 
joskus tervetullutta. Lähestykääpä 
kotikuntanne veteraanijärjestöjen 
johtoa tai yksittäistä tuttua vete-
raania ja kysykää, kelpaako apu. 
Veteraanit ovat ylpeätä joukkoa ja 
ansioistaan, joten oma vaatimat-
tomuutemme kaunistaa. Muistu-
tan myös Veteraanikeräys 2004:
stä, johon myös RUL ja RES ovat 
sitoutuneet ja jota toteutetaan 
myös lipaskeräyksenä talvisodan 
päättymisen muistopäivänä 13.03. 
Muuten keräysaika on 01.03-
31.05.2004 ja paikallisyhdistykset 
ovat vetovastuussa.

Tiedonkulku on harvoin liian 
hyvää ja toivonkin näin lopuksi, 
että kanssakäymisemme syvenisi 
ja vuorovaikutus lisääntyisi. Säh-
köposti on kätevä, kun ei vielä ole 
kiire ja puhelin on luonteva ja no-
pein. Kunhan vain on silloin mah-
dollisuus keskustella vapaasti.  

Hyvää kevättalvea, maanpuo-
lustajat!  

  Juha Nuoritalo
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1.  Koulutus jakautuu
-  turvallisuuskoulutukseen
-  varautumiskoulutukseen
-  sotilaalliseen koulutukseen

sekä 
-  johtamis- ja kouluttajakoulutuk-

seen
Turvallisuuskoulutus valmentaa 

kansalaisia selviytymään parem-
min esimerkiksi normaaliolojen 
onnettomuustilanteissa. Kursseil-
la opetellaan eräitä kansalaisen 
perustaitoja, kuten ensiapua, 
alkusammutusta, itsepuolustusta 
ja suunnistusta.

Varautumiskoulutuksen kes-
keinen tavoite on tukea kuntia ja 
muita siviiliviranomaisia niiden 
valmisteluissa poikkeusolojen 
lakisääteisiin tehtäviinsä. Päijät- 
Hämeessä koulutusta on annettu 
mm. vap- varatuille viljelijöille ja 
täydennyspoliiseille.

Sotilaallisen koulutuksen tavoit-
teena on tukea puolustusvoimia 
antamalla reserviläisille mahdol-
lisuus henkilökohtaisen osaami-
sensa ylläpitämiseksi ja paranta-
miseksi. Puolustusvoimat johtaa 
sotilasaseilla ja asejärjestelmillä 
tapahtuvan koulutuksen.

Johtamiskoulutuksessa kansa-
laisilla on mahdollisuus kehittää 
omaa osaamistaan johtaessaan 
omaa organisaatiotaan niin joka-
päiväisessä elämässä kuin mah-
dollisissa poikkeusoloissakin.

2.  Päättynyt vuosi Päijät- Hä
meessä

Koulutustapahtumiin osallistui 
kaiken kaikkiaan noin 600 hen-
kilöä ja vajaat 100 kouluttajaa. 
Useiden kohdalla maanpuolustus 
on muodostunut mielekkäänä koe-
tuksi harrastukseksi. Näin monet 
kansalaiset ovat osallistuneet use-
ampaankin tapahtumaan vuoden 
mittaan. Numeroiden valossa 
päättynyt vuosi oli runsaslukuisin 
viiteen vuoteen. Lisäykseen on toki 
aina varaa ja mahdollisuuksiakin. 

Parhaat kiitokseni kaikille muka-
na olleille heidän panoksestaan 
yhteiskuntamme turvallisuuden 
hyväksi, voimia harrastaa edelleen 
ja uusille tervetuloa mukaan!
3. Tulevaisuuden haasteita

Pääesikunnan asettama työryh-
mä esittää maakuntajoukkojen 
perustamista alueellisen puolus-
tuksen osaksi. Nämä joukot olisi-
vat osa puolustusvoimien sodan 
ajan joukoista. Minkään  uuden  
aseellisen  järjestelmän perusta-
misesta suunnitellun sodan ajan 
vahvuuden, 350 000 lisäksi ei ole 
kysymys.

Maakuntajoukot olisivat hyvin 
koulutettuja, alueellisesti sitoutu-
neita ja motivoituneita, kysymys-
hän olisi nimenomaan oman koti-
seudun kohteiden suojaamisesta 
ja puolustamisesta.

Perustettavilla maakuntajoukoil-

la tuettaisiin myös siviiliviranomai-
sille, kuten esimerkiksi poliisille ja 
pelastusviranomaisille annettavaa 
virka- apua. Tähän saakka virka- 
apua ovat antaneet puolustusvoi-
mien palkattu henkilöstö ja palve-
luksessa olevat varusmiehet.

Tulevassa järjestelmässä re-
serviläisiä hyödynnettäisiin rek-
rytoinnissa, koulutuksessa sekä 
omatoimisessa harjoittelussa 
myös sodan ajan kokoonpanossa. 
Puolustusvoimat ohjaisi ja valvoi-
si toimintaa, joka toteutettaisiin 
yhdessä Maanpuolustuskoulutus 
ry:n kanssa. Tähän liittyen olisi 
välttämätöntä tarkentaa MPK ry:
n asemaa ja tehtäviä mm. säädös-
perusteiden osalta.

Valtioneuvoston tuleva turval-
lisuuspoliittinen selonteko tulee 
aikanaan aiheuttamaan muutoksia  
puolustusvoimien johtamis- ja hal-
lintojärjestelmään. Tämä tarkoittaa 
muutoksia, huomattaviakin, mm. 
alueellisten esikuntien lukumää-
rään ja sijoituspaikkakuntiin. Erää-
nä toiminta mallina saattaisi olla 
maakuntapohjainen sotilasalue, 
jonka esikunta sijaitsisi maakun-
nassa toimivan joukko- osastossa. 
Sotilasalueen päällikkö yhteistoi-
minnassa maanpuolustuskou-
lutuksen piiripäällikön kanssa 
suunnittelisi ja johtaisi koulutusta 
erillisessa koulutus- ja tukiyksi-
kössä, jonka kautta sijoittaminen 
varsinaisiin maakuntajoukkoihin 
tapahtuisi.

Toteutuessaan järjestelmä astui-
si voimaan vuonna 2008. Syksyllä 
selonteon valmistuttua tiedämme 
enemmän tästäkin asiasta.

Piiripäällikkö
  Pekka Jouko

Koulutusta 
arjen vaaratilanteisiin 
ja poikkeusoloihin

Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry on koulutusorganisaa-
tio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen 
vaaratilanteissa ja arjen poikkeusoloissa. Koulutus tapah-
tuu 21 maanpuolustuspiirissä ja yli 200 paikallisosastossa. 
Päijät- Hämeen Maanpuolustuspiirissä on kahdeksan ( 8 ) 
paikallisosastoa ja ne kattavat maakunnan kaikki kunnat.
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Puolueeton Sveitsi on  vuodesta 
1996 järjestänyt kansainväliseksi 
tapahtumaksi kehittynyttä SRC:
tä, joka kerää nykyisin osallis-
tujia sekä Euroopasta että sen 
ulkopuoleltakin. Tähän nykyisin 
joka toinen vuosi järjestettävään 
sotilaspartiokilpailuun otti 2003 
syyskuussa osaa yhteensä 138 
joukkuetta 15 eri maasta. En-
simmäistä kertaa mukana oli 
joukkue myös Suomesta. Kilpailu 
on tarkoitettu sekä aktiivi- että re-
servin sotilaille ja nelihenkisessä 
joukkueessa tulee olla vähintään 
yksi upseeri. Lisäksi mukana voi 
olla yksi avec, joka ei osallistu 
itse kilpailuun. Kilpailijat kilpaile-
vat omissa sotilasvarusteissaan, 
mutta heille jaetaan myös järjes-
täjän toimesta joitain varusteita. 
Kokonaisuudessaan kilpailu on 
merkittävä tapahtuma, johon 
uhrataan rahaa ja voimavaroja 
mittakaavassa, jota meikäläisen 
on vaikea ymmärtää.

Mitä tapahtui siis Colom-
bierissa 24. – 28.9.2003 

Keskiviikkona 24.9. ulkomaisia 
joukkueita rantautui Colombieriin 
pitkin päivää ja majoittui sekä 
kuittasi varusteensa, joka käsitti: 
Rynnäkkökiväärin M90 ja kolme 
lipasta (SIG-550), Taistelijan si-
mulaattorin, Repun,  (joka oli yli-
jäämätavaraa ja jonka sai omaksi 
), Rukkaset, Telttakankaan, En-
sisiteen, Taskulampun, 2 karttaa 
/partio ja GSM puhelimen/ partio 
(hätäpuhelin).

Torstaina 25.9. kello aamupäivä 
oli varattu Sveitsiläisten aseiden ja 
koordinaatiston opettamiseen ul-
komaalaisille. Kiväärit kohdistettiin 
30 metrin radalla varsin käteviin 
tauluihin, joissa oli osumaruuduk-
ko, joka näytti suoraan tarvittavat 
korjaukset napsuina. Tämän jäl-
keen todettiin aseiden kohdistus 

300 metrin radalla ja tarkaksi on 
Sig pakko todeta –tosin Suomen 
oloihin aseessa on liian paljon liian 
pieniä osia. Ainoa asia, mikä am-
munnoissa jäi mieltä kaivelemaan, 
oli melkoisen huoleton suhtautumi-
nen ladattuihin aseisiin.  Aseisiin 
kiinnitettiin kohdistuksen alkaessa 
täydet lippaat ja kun välillä käytiin 
tauluilla, aseet jäivät patruuna 
piipussa maahan makaamaan. 
Ja johan siellä nopeimmat sääti-
vät tähtäimiään osan vielä ollessa 
tauluaan tutkimassa. Lisäksi ope-
teltiin käyttämään Panzerfaust 
III simulaattoria ja laskemaan 
panoskaavoja paikallisten oppien 
mukaisesti. 

Illalla oli vuorossa avajaisse-
remonia, jonka vaikuttavin tekijä 
oli sen lyhyt kesto. Vaikka asiat 
sanottiin kolmella kielellä eivät 
jalat ehtineet puutumaan kuten 
vastaavissa tilanteissa yleensä. 
Seremonioiden jälkeen joukkuei-
den johtajat saivat ohjeistuksen 
tulevan koitoksen ensimmäiseen 
vaiheeseen, Selection phaseen.

Selection Phase
Perjantai aamuna kello 03:00 

pirteät ja hyvin levänneet kilpai-
lijat kömpivät ylös punkistaan 

ja valmistautuivat aamupalalle. 
Aamupalalta matka jatkui jalan 
rautatieasemalle, josta alkoi puo-
len tunnin junamatka varsinaisen 
kilpailun lähtöpaikalle. Pimeässä 
joukkueet hakeutuivat joukkueen 
numeroa kantavien polkupyörien 
luo ja alkoivat kiireellä laittamaan 
niitä ajokuntoon. Aikaa oli vartti. 
Kovaäänisistä kajahteli aikamerk-
kejä ja viimein lähtömerkki, jolloin 
viisi ja puolisataa taistelijaa ampai-
si pimeyteen polkupyörillään, kello 
oli 07:00 ja edessä oli kymmenen 
hikistä tuntia.

Valintavaiheessa tarkoituksena 
oli kerätä pisteitä kiertämällä eri 
tehtävärasteilla, joita oli yhteensä 
38, jakautuneena 80 km2 alueelle. 
Rastit ja reitin sai valita itse, mikä 
antaa mahdollisuuden taktikoida ja 
hyödyntää joukkueen vahvuuksia. 
Eri rastit oli arvosteltu eri tavoin 
ja kun nolla oli minimipistemäärä 
kaikilla rasteilla, niin maksimipis-
teet vaihtelivat 80:sta aina 600:
een. Eniten pisteitä sai fyysistä 
suorituskykyä vaativista estera-
doista ja köysiradoista. Erilaisilla 
ampumarasteilla ammuttiin mm. 
SIG 550:lla ja ko. kiväärin tarkka-
ampujamallilla, 9 mm pistoolilla, 
haulikolla, MP5SD:llä, 81 mm 

Swiss Raid Commando 
SRC 2003
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kranaatinheittimellä, 12,7 mm 
konekiväärillä ja jousella sekä 
simulaattoriaseista ajoneuvo-
asenteisella TOW:lla, Dragonilla, 
Stingerillä, Panzerfaust III:lla ja 
SIG:lla liikkuvia maaleja. Erinä-
köisiä fyysisiä rasteja olivat este-
rata ja vesiesterata, Agility radat 
sisällä ja ulkona (ei siis koirien 
agility), kiipeily, köysilaskeutu-
minen kalliolta ja seinää pitkin, 
sukeltaminen kylmässä vedessä, 
kumivenemelonta ja BMX-rata. 
Suunnistus-, ensiapu-, räjäytys-, 
tunnistamis- ja havainnointi- sekä 
miinanraivausrasti olivat puoles-
taan selkeästi tietopuolen rasteja. 
hieman hämäräksi jäi tarkoitus 
puunhakkuu-, ajoneuvon hinaus-, 
hevosen lastaus- ja viemärirastien 
kohdalla, vaikka kyllähän niistäkin 
pisteitä sai. Viisaasti reittiä suun-
nitellen, huolellisesti suunnistaen 
ja järkevästi rasteilla käyden olisi 
tästä osiosta saanut hyvät pisteet 
itseään turhaan puhki kulutta-
matta.

Reorganisation

valintaosion jälkeen alkoi uu-
delleenjärjestäytyminen, missä 
joukkueiden pisteet laskettiin ja 
joukkueet asetettiin järjestykseen. 
Eniten pisteitä keränneen joukku-
een johtaja valitsi joukkueelleen 
varsinaisen tehtävän ensim-
mäisenä ja viimeiseksi jääneen 
viimeisenä. Tehtävien pisteytys 
vaihteli vaikeustason mukaan, 
helpoimpien tehtävien ollessa 
yksinkertaisia rautatien räjäytys-
tehtäviä ja vaikeimpien panttivan-
gin vapautusta tai alasammutun 
helikopterin lentäjän pelastamis-
ta. Joukkueet saivat tehtävänsä 
mukaisesti lisävarustusta sekä 
yhdet pimeänäkölaitteet. Tehtävän 
ja sijoituksen mukaan määräytyi 
myös lähtöaika. Tässä välissä 
piti myöskin kohdistaa ja ladata 
simulaattorit sekä levätä.

Action phase
Toimintavaihe käynnistyi kello 

22:00 aikoihin perjantai iltana, jol-
loin helikopterikuljetukset toimin-
ta-alueelle alkoivat. Kaikki tehtävät 
toteutettiin vihollisen hallitsemalla 
alueella ja jokainen ylimääräinen 
ammuttu laukaus sekä saatu osu-
ma merkitsi pisteiden menetystä, 
joten varovaisuutta vaadittiin. 
Tehtävän suorittamispaikalla piti 
olla klo 05:00 mennessä, ja myö-
hästyminen olisi tiennyt vähintään 
pisteiden menetystä, joten viimeis-
ten kopterien joukkueilla oli todel-
la kiire, siirtymisen ollessa 6 – 10 
kilometrin luokkaa linnuntietä ja 

aikaa huonoimmillaan alle kolme 
tuntia. Tehtävän suorittamisen jäl-
keen oli edessä uusi jalkamarssi 
noutopaikalle, josta joko helikopte-
ri tai syöksyvene tuli hakemaan. 

Lauantaipäivällä joukkueet pa-
lailivat Colombieriin, luovuttivat 
kuitatut varusteet ja huolsivat. 
Tuskin kovin monena päivänä on 
niin laajaa univormuvalikoimaa 
Colombierin kuppiloissa kuin on 
SRC:n viimeisenä iltana. Väsy-
neet taistelijathan tunnetusti ren-
touttavat kipeytyneitä lihaksiaan 
venyttelyn ja hieronnan lisäksi 
myös kemiallisesti.

Sunnuntaina 28.9. Kilpailijat 
ohjattiin päätöstilaisuuteen, jossa 
jaettiin palkinnot ja kunniamainin-
nat ja kiitettiin osallistujia. Palkin-
tojen jaon jälkeen nautittiin pää-
tösbrunssi ja osallistujat kuittasivat 
muistolaatan kotiin viemisiksi sekä 
hyvästelivät uudet tuttavansa.

Team Finlandin tarina
Eräs aktiivinen reserviläinen sai 

tiedon järjestettävästä kilpailusta 
Internetin välityksellä ja alkoi 
haalimaan joukkuetta kokoon. 
Joukkueeseen löytyi halukkaita 
nuoria Päijät-Hämeen ja Pirkan-
maan alueelta, allekirjoittanut 
mukaan lukien. Järjestäjille lähe-
tettiin virallinen ilmoittautuminen ja 
yhteistyökumppaneita alettiin met-
sästää sekä PV:n että vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen alueilta. 
Valtio tuki hanketta luovuttamalla 
käyttöön kaiken varustuksen mitä 
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kehtasimme pyytää, sirpaleliivejä 
myöten ja myös sekä RUL, Lah-
den Reserviupseerikerho että 
Reserviläispiiri kantoivat kortensa 
kekoon rahallisena tukena. Ongel-
manahan ei ollut osallistumismak-
su vaan matkat. Tavaran määrästä 
johtuen lentäminen oli poissuljettu 
vaihtoehto, joten ainoa ratkaisu oli 
auto. Koska kukaan ei omistanut 
riittävän suurta ajoneuvoa, pää-
dyttiin vuokraamaan pikkubussi 
matkaa varten. Niinpä siis 22.9. 
Helsingin rautatieasemalla ko-
koontui neljä miestä siviilireppu-
jen, M 85 reppujen, taisteluvöiden 
ja iloisen mielen kanssa ihmisten 
ihmeteltäviksi. Ja kun vuokra-
auto saatiin haettua alkoi matka 
kohti Sveitsiä. Reitti kulki ensin 
Hankoon, mistä Superfastilla 
Rostokkiin ja edelleen Saksan 
halki Zürichiin, mistä joukkoon 
liittyi Kosovosta ryhmän viides 
taistelija. Partiomme oli siis täysi-
lukuinen eli neljä ja avec. Viimei-
nen etappimme vei Colombieriin, 
missä varusteet kuitattuamme 
kotiuduimme omaan tupaamme.

Kalustoon tutustumisvaiheessa 
totesimme olevamme ampumatai-
doiltamme ja oivalluskyvyiltämme 
vähintäänkin ammattisotilaiden ja 
erikoisjoukkojen tasolla. Panzer-
faust III simulaattorilla fysikaalinen 
ajattelumme toi meille voiton sup-
peakatseisista kouluttajista, jotka 
opettivat meille ennakon ottamis-
ta liikkuvaan maaliin. Niinhän se 
Suomalaisen koulusivistyksen 
pohjalla ajateltuna oli, että en-
nakko on nolla, etäisyydestä 
huolimatta, kun ammuksena on 
lasersäde, ja osumia tuli.

Valintavaihe haihduttikin jo 
turhat kuvitelmat päästämme. 
Vaikka osalla rasteista olimme-
kin erinomaisia, jäimme pisteissä 
melkein viimeisiksi, mikä johtui 
sekä suunnistaessa tekemistäni 
virheistä, että rastivalinnoistam-
me. Varsinkin ammuntarastit 
olivat meidän heiniämme. 300 
metrin kivääriammunnassa kaik-
ki viisi laukausta kympin ringissä 
riitti herättämään kunnioitusta ja 

kyseisen ammunnan vetäjät oli-
vat kertoilleet suorituksestamme 
muillekin kilpailijoille. Samoin nii-
timme mainetta tarkka-ammun-
tarastilla, joka oli mielestämme 
naurettavan helppo, etäisyyden 
ollessa vain 200 metriä, maalina 
jantteri. Kyseiseltä rastilta emme 
saaneet poistua ennen kuin mei-
dät oli valokuvattu ampumassa. 
81 millinen heitinkin totteli pika-
koulutuksen jälkeen kiitettävästi. 
Kahdella laukauksella piti osua 
tuntemattoman etäisyyden pääs-
sä olevaan kohteeseen, jossa oli 
kaksi sisäkkäistä maalirengasta. 
Ensimmäinen laukauksemme 
osui ulommalle, eli puolet pis-
teistä antavalle kehälle,  ja toinen 
olikin jo täysosuma. Täydet pisteet 
keräsimme kahdelta rastilta, Pan-
zerfaust III ja halonhakkuurasteil-
ta. Myös ensiapurastilta saimme 
karvaa vaille täydet pisteet.

Tehtäväämme, eli tuliylläkköön 
yhdelle ajoneuvolle, pääsimme 

lähtemään kello 02:00 aikaan ja 
öinen lennätys pimennetyllä heli-
kopterilla oli jo kaiken vaivannäön 
arvoinen kokemus. Maahanlaskun 
jälkeen totesimme tilanteen, ai-
kaa tehtäväalueelle siirtymiseen 
kolme tuntia, matkaa linnuntietä 
8 kilometriä ja maasto vihollisen 
hallinnassa. Toivoton tilanteemme 
kärjistyi yhden taistelijan juostessa 
jalkansa murmelinkoloon pimeällä 
pellolla. Uuden tilannearvion ja en-
siavussa kuluneen tunnin myötä 
päädyimme keskeytykseen. Hoi-
dimme haavoittuneen taistelijam-
me ambulanssin kyytiin, josta hän 
jatkoi edelleen sairaalaan, missä 
vietti röntgenkuvausten välisen 
aikansa kevyessä kipulääketokku-
rassa. Me puolestamme palasim-
me nöyryytettyinä majoitukseen 
nukkumaan.

Lauantaipäivän mietimme, olisi-
ko soveliaampaa niellä tappio so-
tatoimen luonteeseen kuuluvana 
ja jäädä katsomaan tapahtumat 
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23.-25.4 04. on jälleen Yhteis-
toimintaharjoitus alueella Hen-
nala-Hälvälä. Joukot peruste-
taan ja varustetaan Hennalassa 
23.4.klo19.00 mennessä, jonka 
jälkeen siirrytään harjoitusalueelle 
Hälvälään. 

Joukkoja rekrytoidaan sotilas-
läänin käskyn mukaan yhdestä 
alueen Erillispataljoonasta, sis-
sikomppaniasta sekä vartiokom-
ppaniasta. Tämän lisäksi ovat 
kaikki asiasta kiinnostuneet ter-
vetulleita mukaan harjoitukseen.. 
24.4. on varattu rastikoulutukseen 
sekä ammuntaan, jonka jälkeen 
sovelletaan opittuja taitoja käy-
täntöön siten, että 25.4. puolel-
tapäivin päästään paluumarssille 
Hennalaan.

Harjoitus sisältää mm.seuraavat 
kurssit:

Kenttämuonitus
Sissi
pioneeri
Lääkintä
Viesti
Kohteen suojaus
Krh
Esikunnan karttaharjoitus ja 

johtaminen

Kun kaiken todennäköisyyden 
mukaan maahamme tullaan 
perustamaan maakuntajoukot, 
joihin valitaan sitoutumismenet-
telyn kautta,ovat näillä MPK:n 
kursseilla ja harjoituksissa ”kan-
nuksensa ansainneet” selvässä 
etulyöntiasemassa.

Jonkin aikaa on ollut nähtävissä 
sellainen kehitys, että Puolustus-
voimat keskittyvät valmiusprikaa-
tien ja joidenkin avainjoukkojen 
kehittämiseen ja kertausharjoit-
tamiseen.

Tämä merkitsee sitä, että edel-
lämainitun harjoituksen kaltaiset 
tapahtumat ovat yhä useammalle 
ainut tie ylläpitää ja kehittää so-
tilasvalmiuksiaan ja mm.edetä 
sotilasurallaan.

Kaikki tämä palvelee myös ylei-
siä kansalaisvalmiuksia. 

Ilmoittaudu: piiripäällikkö Pekka 
Jouko 03-18146568 tai Lahden

Paikallisosaston koulutuspäällik-
kö Atte Sarilo 0400-353055.

Nyt on aika tehdä päätös LÄH-
TEÄ MUKAAN.

Risto Vuorisalo
Harjoituksen johtaja

Kevään 
yhteistoimintaharjoitus

loppuun, vai häipyä vähin äänin 
paikalta haavojamme nuolemaan. 
Ensimmäiseen vaihtoehtoon pää-
dyttyämme ajauduimme kaupun-
gille ruokaostoksille ja nauttimaan 
muutaman oluen, tappion karvaan 
kalkin nielemistä helpottamaan. 
Sunnuntaina osallistuimmekin 
muiden mukana palkintojenjako-
tilaisuuteen ja päätösbrunssille, 
missä –kuten edellisenä iltana 
kaupungillakin –saimme osak-
semme lähinnä sympatiaa huonon 
onnemme johdosta. Kotiin viemi-
siksi saimme päätösbrunssilta 
30 millisen konetykin hylsyn ja 
muistolaatan. 

Loppusanat
Kaiken kaikkiaan SRC 2003 oli 

enemmän kuin mahtava kokemus. 
Jo pelkät maisemat ja puitteet, 
joissa majoitus, koulutus ja kilpailu 
toteutetaan, ovat elämys sinänsä. 
Oma arvonsa pitää myös antaa 
saadulle kalustokoulutukselle ja 
ylipäätänsä uusille kokemuksille, 

puhumattakaan tilaisuudesta 
tutustua Euroopan ammattiar-
meijoiden edustajiin. Niin Brittien 
Marine Commandot ja Fusilierit, 
kuin Ranskan muukalaislegioo-
nalaiset ja Kreikan Rangerit tulivat 
tutuiksi ja käytyjen keskustelujen 
todellista arvoa on vaikea edes 

arvioida. Lopputuloksena on, 
että SRC 2005 kutsuu taas Team 
Finlandia.

Tapahtuman virallinen koti-
sivu, jossa mm. satoja kuvia. 
www.src.ch

Tommi Tirkkonen
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Suomen Maanpuolustusnaisten 
liitto ry on käynnistänyt vuoden 
toimintansa varsin vilkkaissa tun-
nelmissa.  Onhan kahden liiton 
Suomen Maanpuolustusnaisten 
Liiton ja Suomen Naisten Maan-
puolustusjärjestön yhdentymis-
suunnitelmissa paljon tehtävää 
ja haastetta. Paljon on jo tehty, 
mutta vielä on paljon tehtävää.

Olisiko mahdollista, että meillä 
olisi uusi liitto jo vuoden 2005 
alusta? 

Yritämme olla joka suhteessa 
edelläkävijöitä ja vaikuttajia ja 
yhdistämällä voimamme uskom-
me niin tapahtuvan.  Olkaamme 
edistyksellisiä, työskennelkääm-
me nykyhetkessä  ja valmis-
tautukaamme huomispäivän 
haasteisiin.

Yksi suurimmista haasteistam-
me on jo nyt jäsentilanteemme.  

Meidän ikärakenteestamme joh-
tuen asia ei ole niin yksiulotteinen.  
Kyseessä ei ole pelkästään uusien 
jäsenten hankkiminen.  Yhtä tär-
keää on säilyttää olemassa olevat 
jäsenemme.  Meidän on pystyttävä 
kehittämään toimintaamme niin, 
että jokaisella jäsenellä on paikka 
yhdistyksissämme ja kaikille täytyy 
löytyä omanlaista osallistumista.  
Nyt peräänkuulutamme yhdis-
tyvien liittojen yhteistä punaista 
lankaa ja toivomme sen löytyvän 
hyvässä yhteisymmärryksessä ja  
osallistumalla yhdessä erilaisiin 
tilaisuuksiin, koulutukseen ja ta-
pahtumiin.

Suomen Maanpuolustusnaisten 
Liiton teemaksi vuodelle 2004 on 
valittu ISÄNMAALLISUUS. 

Vastuu isänmaastamme on yh-
teinen.  Meidän on syytä olla ylpei-
tä siitä, ettemme koskaan ole jättä-
neet vastuuta yhteiskunnastamme 

MAANPUOLUSTUSNAISET 
UUSILLA LINJOILLA 

pelkästään miesten kannettavaksi.  
Työelämässä naiset ovat olleet 
rakentamassa Suomesta maata, 
jota kannattaa puolustaa. Vuoden 
2004 aikana monet yhdistykset 
järjestävät ainekirjoituskilpailuja 
teemana isänmaallisuus.  Kirjoi-
tuskilpailujen tulokset julkaistaan 
itsenäisyyspäivän aikoihin.

Suomen Maanpuolustusnais-
ten Liiton liittohallitus järjestäytyi 
lauantaina 8.2.   Piirien valitsemat 
edustajat muodostavat liittohalli-
tuksen, joka keskuudestaan valit-
see työvaliokunnan ja edustajat eri 
yhteistyötahojen vuosikokouksiin 
ja hallituksiin.  Päijät-Hämeen 
piiriä liittohallituksessa ja sen 
työvaliokunnassa edustaa alle-
kirjoittanut.  Piirin puheenjohtaja-
na Päijät-Hämeessä jatkaa Liisa 
Holma.  Liiton puheenjohtajana 
jatkaa Pirkko Raitila Seinäjoelta.  
Onnea Pirkolle tämän vuoden 
työssä.  Tiedossa on työtä luke-
maton määrä niin kokousten kuin 
tiedottamisen sarallakin.

Liiton kevätkokous on Seinäjoel-
la yhdessä sisarjärjestön kanssa 
24.04.  Liiton syyskokous on Ro-
vaniemellä 24. - 26.09. 

Toivotan kaikille lukijoille hyvää 
vuoden jatkoa ja innostavaa toi-
mintaa vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön kentässä. 

Marja Vottonen 
SMNL:n liittohallituksen jäsen

 
Kuvassa liittohallitus 2004.  Eturivissä keskellä liiton puheenjohtaja Pirkko Raitila, vasem-
malla I varapuheenjohtaja Anneli Järvinen ja oikealla puolella II varapuheenjohtaja Aila 
Väresmaa.  
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Astuin 15.6.61 palvelukseen 
alokkaaksi Lahteen ratsuväkeen. 
Siirto 7.8.6 1 oppilaaksi Panssari-
koulun tukikomppaniaan vies-
tijoukkueeseen koulutettavaksi 
taistelulähettialiupseeriksi. Ylil 
Martti Salmela valitsi minut suun-
nistusvalmennukseen ruokalassa 
tapahtuneen haastattelun jäl keen. 
Partio ylil Martti Salmela, kanta-
auoppilas Pertti Haapaharju, alik 
Jussi Tiitola, opp Risto Virtanen 
ja opp Kalle Tommo voitti Pans-
sariprikaatin partiomestaruuden 
ylivoimaisesti yli 40 mi nuutin erol-
la seuraavaan. Tämän jälkeen 
sairastuin yskään ja kuumeiluun. 
Ylil Salmela piti vielä karsinnat, 
ketkä pääsevät puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuihin Kuopioon. 
Karsinnan järjestys oli Virtanen, 
Tommo, Haapaharju, Tiitola ja 
lisäksi joukkueeseen valittiin 
partion varamieheksi opp Seppo 
Raukola.

3.9. mentiin junalla Kuopioon. 
4.9. menin vastaanotolle ja lää-
kärin todistuksella sain luovuttaa 
paikkani partiossa opp Seppo 
Raukolalle. Ylil Salmelan partio-
puolisko eksyi yöllä perusteelli-
sesti ja partio jäi kesken.

5.9. aamulla ylil Kalevi Tarvainen 
tuli Kuopioon ja tapasin hänet 
majoituksessa voimistelusalissa. 
Kerroin omani ja partion tilanteen. 
Tarvainen totesi: hyvä etten läh-
tenyt partioon, koska meillä hyvät 
mahdollisuudet pärjätä joukku-
eena. Kysyin mikä on joukkueen 
kokoonpano. Vastaus; up seeri, 
aliupseeri ja kaksi varusmiestä. 
Illalla Tarvainen tuli luomaan hen-
keä pettyneeseen partioon. 6.9. 
oli henkilökohtainen kilpailu johon 
sain osallistua luvan saatuani. 
Lähtöön mennessä lämpö tila 3-4 

plusastetta. Köhin ja yskin. Ennen 
lähtöä Hennalaan tykistön Seppo 
Leppänen tuli kysy mään saako 
juosta mukanani, kun lähtee mi-
nuuttia aikaisemmin. Alussa henki 
salpautui ja jouduin jopa pysähte-
lemään. Silloin Seppo aina taputti 
selkään ja matka jatkui. Matkalla 
tehtiin yksi 4-5 minuutin koukkaus, 
sillä huonolla kartalla jossa kiinto-
pisteitä ei ollut. Viimeisellä rastilla 
sanoin Sepolle, että anna mennä 
ja hän jätti minut tullen maalissa 
kiittämään, vaikka matkanteko 
sairaana oli tosi hidasta. Noin 10 
metriä ennen maalia ohitin oman 
lähtöparini ja selässä luki Liedon 
Parma. Kaveri jo hieman vanhem-
pi ja tukeva en muista nimeä.

Meidän keskinäinen järjestys oli 
Virtanen, Tiitola, Tommo, Raukola. 
Hävisin Tiitolalle 4 min 55 sek ja 
sekös harmitti. Joukkuemitaleita ei 
Kuopiossa jaettu, koska tuloksia 
ei saatu valmiiksi. Vasta 2001 
tehdessäni Asikkalan Raikkaan 
suunnistushistoriikkia 1949-2000 
havaitsin, että jouk kueeseen 
kuuluu kolme varusmiestä. A-sar-
jan voitti Porin prikaatin luutnantti 
A Pärssinen, ker santti T Pirinen, 
alikersantit T Grönroos, A Alppi ja 
T Männistö 7.27.44. B-sarjan voit-
ti Panssari koulu ylii K Tarvainen, 
kanta-auoppilas P Haapaharju, 
alik J Tiitola, opp R Virtanen ja 
opp M Salmi 7.27.25. Panssari-
koulun joukkueessa ei Salmea 
ollut, vaan kolmas pitäisi olla opp 
K Tom mo. PSK:ssa alik Tiitolan 
kanssa pyysimme Tarvaiselta ja 
Salmelalta tuloksia nähtäväksi, 
mutta siihen he eivät suostuneet. 
Kun tuloksia en nähnyt uskoin 
Tarvaisen ilmoitukseen kahdesta 
varus miehestä. Vain Tiitola ja 
Virtanen sai mestaruusmitalit. Tii-
tolalle Tarvainen kuitenkin sanoi, 

että tuloksissa pieni virhe, mutta 
sitä ei korjata. Salmelalle Hä-
meenlinnaan soitin kaksi kertaa 
ja Tar vaiselle Helsinkiin kerran. 
Salmela sentään keskusteli, mutta 
Tarvaiselta vähän keskusteltuaan 
tuli luuri korvaan. Taisipa olla Tar-
vaisen ainoa joukkuemestaruus, 
mutta minulta se jäi unelmaksi. 
Ainakin mitali, mestaruusarvo ja 
5 vuorokauden kuntoisuusloma 
jäi saamatta. Kumpikin taisi muis-
taa tapauksen? Uudelleen palasi 
mieleen kuva totisesta Tarvaisesta 
ja syöksy Salmelasta sekä heidän 
joukkuetuntemuksestaan ja luku-
taidostaan.

Sota-arkistostakaan ei löytynyt 
tuloksia. Sain kyllä järjestelyorga-
nisaation ja kartan radoista, joka 
minullakin on tallessa.

Jos jollakin on varusmiesten täy-
delliset tulokset tallessa, pyydän 
ystävällisesti ottamaan yhteyttä. 
Terveisiä sen ajan kavereille, jos 
tämän luette. Erityisesti muistelen 
lämmöllä joukkueen varajoh tajaani 
kersantti Valijärveä, hienoa esi-
miestä. Seppo Raukolan kanssa 
olen asiasta keskustellut.

Asikkalan raikkaan suunnistus-
historiikkia 1949-2000 on minulta 
saatavissa.

Kalle Tommo

NÄIN MENETIN VOITTAMANI 
PUOLUSTUSVOIMAIN 

MESTARUUDEN
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Tiirismaan reserviläiset Ry:n 
perustamisajatus syntyi syksyllä 
1998. Hollolan, Hämeenkos-
ken ja Kärkölän reserviläiset 
pohtivat yhdessä haasteita, 
joihin reserviläistoiminta joutuu 
tulevaisuudessa vastaamaan. 
Ihmisten yhteiskunnallinen pas-
sivoituminen ja vaihtoehtoisten 
harrastusten runsas tarjonta 
vähentävät reserviläistoiminnan 
kiinnostavuutta. Kun vielä huo-
mioidaan kertausharjoitusten 
väheneminen ja vapaaehtoisen 
maanpuolustustoiminnan vaih-
toehtojen monipuolisuus, ei 
pienen reserviläisyhdistyksen 
kiinnostavuus ja voimavarat riittä-
neet jäsenkentän aktivoimiseen. 
Tältä pohjalta kunkin yhdistyksen 
johtokunnat ja sääntömääräiset 
kokoukset käsittelivät yhdisty-
mistä ja hyväksyivät ajatuksen 
kolmen yhdistyksen jäsenistön 
yhdistämisestä.

Jokaisesta yhdistyksestä 
valittiin aluksi kolme jäsentä 
johtokuntaan. Johtokunta piti 
järjestäytymiskokouksen Kärkö-
län Meritan tiloissa 28.4.1999.  
Yhdistys aloitti toimintansa 
1.7.1999 143 jäsen voimin.

Vuosi 1999 oli muutoinkin histo-
riallinen Päijät-Hämeessä. Piirim-
me toiminnanjohtajaksi valittiin 
ennakkoluulottomasti nainen. 
Aimo Koskentolan väistyessä 
viettämään ansaittuja eläkepäi-
viään valittiin hänen seuraajak-
seen Pia Heinonen. Mainittakoon 
myös, että MPK:n piiripäällikkönä 
aloitti Pekka Jouko.

Näin alkaa Tiirismaan reservi-
läiset ry:n ensimmäinen toimin-
takertomus. Tarkennan tässä 
vielä tuota johdantoa ja lyhyesti 
kuvailen yhdistyksen alkutaivalta 
onnistumisine ja ongelmineen. 
Todellakin yhdistyksen tarkoi-

tuksena oli tarjota jäsenistölleen 
enemmän toimintaa ja vähemmän 
byrokratiaa. Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kenttä on tulvillaan 
yhdistyksiä ja vastuuhenkilöinä 
on useasti samat henkilöt eri 
organisaatioissa, vain takki tai 
rintamerkki vaihtuu. MPK ry:n tulo 
kouluttajaorganisaatioksi reser-
viläistoiminnan rinnalle on tuonut 
uusia mahdollisuuksia, mutta yhtä-
lailla sekoittanut osaltaan tilannetta 
tuomalla paikallisosastot useaan 
kuntaan. Lisäksi kiltatoiminta vie 
oman osansa jäsenistön ajasta. 
Näiden lisäksi 1990 luvun alussa 
koetun laman jälkeen työelämä on 
vaatinut entistä enemmän ja verot-
taa näin vapaa-ajan harrastuksia. 
Liekö EU:n mukanaan tuomaa, vai 
peräti yleismaailmallinen ilmiö, niin 
samanaikaisesti on yksilön vapaus 
tullut korostetusti esiin ja yksilö-
keskeisyys on lisääntynyt. Enää ei 
haeta yhteisöllisyyttä yhdistys- tai 
kunnallisesta luottamustoimin-
nasta. Kaikkien kolmen kunnan 
reserviläistoiminta oli osaltaan 
taantunut tässä murroksessa ja 
toiminta oli joko vähäistä tai kes-
kittynyt esimerkiksi ammuntaan, 
kuten Kärkölässä. Suuremmalla 
jäsenkentällä oli tarkoitus luoda 
mahdollisuudet monipuolisempaan 
toimintaan koko jäsenistölle.

Toimintaa on saatukin luotua, 
mutta jäsenistöä ei ole täysin ta-
voitettu. Viimevuoden toiminnasta 
muuta esimerkki:
•  Reserviläisliikunnan edistämi-

seksi jäsenistölle järjestettiin 
mahdollisuus tutustua ampu-
mahiihtoon; paikalla oli neljä 
jäsentä, joista yhdellä oli jopa 
sukset mukanaan

•  Edelleen saman tavoitteen saa-
vuttamiseksi oli mahdollisuus 
käydä iltarasteilla yhdistyksen 
kustantamana; kolme johto-

kunnan jäsentä kävi metsässä, 
mutta sainpahan itse pienen 
kipinän.

•  Utin jääkärirykmenttiin oltiin 
järjestämässä syysretkeä 
omaisten päivänä, jolloin siellä 
olisi ollut näytöksiä ja kalustoa 
valmiiksi esillä. Matka peruun-
tui osallistujien vähyyden (3) 
johdosta.

Eli emme ole saaneet aktivoitua 
jäsenistöämme mukaan toimin-
taan tavoitteidemme mukaisesti. 
Osaltaan tämä on varmaan 
kasvottomuuden tulosta, jäsenet 
eivät koe yhdistystä enää/vielä 
omakseen, koska kotikunnan 
nimi on jäsenkortista poistunut. 
Tätä ei ole helpottanut sekään, 
ettei liittomme ole oikein osannut 
ottaa vastaan uutta yhdistystä. 
Laskussa ja jäsenkortissa lukee: 
Tiirismaan reserviläiset ry ent. 
Hollola. Samaten yhteys upsee-
riyhdistyksiin CUP-ammunnassa 
katkesi piirihallituksen päätettyä, 
että Tiirismaan reserviläiset ry 
osallistuu yhtenä yhdistyksenä, 
vaikka tarkoitus oli jatkaa kunta-
kohtaisina joukkueina. Tästä on 
ollut positiivisena seurauksena 
se, että kaksi CUP-mestaruutta 
on tullut Tiirismaan reserviläiset 
ry:lle.

Edellä mainituista vastoinkäy-
misistä huolimatta pidän yhdis-
tymistä onnistuneena ratkaisuna 
ja vaikka jäsenistömme onkin vä-
hentynyt toistaiseksi, niin uskon 
jäsenkehityksemme kääntyvän 
nousuun pikkuhiljaa. CUP-ammu-
nan lisäksi muitakin onnistumisia 
on yhdistyksen alkutaipaleelle 
tullut. Osa retkistämme on ollut 
erittäin suosittuja. Itselle mieleen 
on jäänyt tutustuminen Hämeen 
Rykmentin asekoulun kokoelmiin, 
monet muistavat retken ”Marskin” 
majalle. Perheiden yhteisiin reser-

Kerhoesittelyssä:
 Tiirismaan reserviläiset Ry
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viläishenkisiin ulkoilutapahtumiin 
olemme saaneet osallistujia mu-
kavasti, kunhan näitä vain jaksaa 
järjestellä. Piirin vetovastuusta Tii-
rismaan reserviläiset on kantanut 
vähintään oman osansa. Olihan 
edellinen puheenjohtaja Hämeen-
koskelainen Rauno Parikka, joka 
hoiti tällä kertaa piirin puheen-
johtajuutta vuosina 2002 – 2003. 
Allekirjoittanut itse on hoitanut vä-
häisten voimavarojensa puitteissa 
piirin toiminnanjohtajan tehtäviä 
2001 – 2003. 

Yhdistys on avoin yhdistys, eikä 
näin ollen rajaa pois täysi-ikäis-
ten suomalaisten liittymistä jä-
seneksi tukemaan vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. Jäsenistö 
koostuu kuitenkin lähes täysin 
aliupseereista. Suurin syy tähän 
on ollut yleisen informoinnin vähäi-
syys, mihin tullaan kiinnittämään 
huomiota lähitulevaisuudessa. 
Tänä vuonna on teemanamme 
ammunnanvuosi ja lähestymme 
tämän pohjalta jäsenistöämme. 
Tarjoamme osallistumismahdol-
lisuuksia ilma-aseammunnasta 
paintball-tutustumiseen ja Lah-
den reserviläisten kanssa on ollut 
keskustelua myös sovellettujen 

reserviläisammuntojen mahdol-
lisuudesta ja kesän koittaessa 
on ruutiase ammuntojen vuoro. 
Kevätretken teemme Viestiryk-
menttiin viestin pääsotaharjoitus-
ta seuraamaan. Yhdistyksemme 
vastaa Hollolan paikallisosaston 
kalenteriin merkitystä lukiolaisten 
turvakurssista. 

Paikallisuus on edelleen säily-
nyt osana yhdistyksen toimintaa, 
eikä kaikkia toimintoja tehdä kai-
kissa kunnissa. Osaltaan tähän 
vaikuttaa mahdollisuudet, mutta 
enemmän perinteet. Hämeenkos-
kella olemme oppineet joulutulien 
viettämisen runsaan osanottaja-
joukon kanssa. Joka vuosi noin 2 
% kunnan väestöstä on joulutulilla 
hiljentymässä joulun odotukseen. 
Jouluaaton kunniavartio on käy-
täntönä Kärkölässä ja Hollolassa 
pitkään jatkuneen perinteen mu-
kaisesti. Nämä kaksi tapahtumaa 
esimerkkinä mainitakseni. Paikalli-
suuden tuleekin säilyä, koska sillä 
saavutetaan yhteys kuntalaisiin.

Tulevaisuuden haaste on ve-
teraanien perinnön jatkaminen 
ja menestyksekäs yhteistyö. Ve-
teraaniyhteistyön tiivistämiseksi 
aloitimme yhteistoiminnan paikal-

listen veteraanien ja upseereiden 
kanssa joulun alla. Ensimmäisenä 
vinkkinä saimme Sotaveteraanien 
veljestuen. Meidät haastettiin liitty-
mään veljestuen jäseniksi ja itse 
laajennan tässä haasteen: HAAS-
TAN KAIKKI PÄIJÄT-HÄMEEN 
RESERVILÄISET LIITTYMÄÄN 
SOTAVETERAANIEN VELJES-
TUEN JÄSENEKSI ja tätä kautta 
osallistumaan heidän toimintansa 
tukemiseen.

Yhteistyötä tarvitsemme jatkos-
sa koko Päijät-Hämeen alueella 
ja tiedotusta kehitämme piirin 
nettisivujen kautta. Tulevaisuu-
dessa on tärkeää saada kaikista 
alueemme kunnista osallistujia eri 
tapahtumiin riippumatta siitä kuka 
niitä järjestää ja missä. Toiminnan 
aktiivisuus on kuitenkin lopulta jä-
senistön aktiivisuudesta kiinni.

Reserviläisterveisin 
Kimmo Salojoki

Edellisessä lehdessämme tiedo-
tettiin Reserviläisliiton  yhdistysten 
puheenjohtajille tarkoitetusta neu-
vottelupäivästä. Tuolloin päivät oli 
suunniteltu helmikuulle. Uudeksi 
ajankohdaksi on vahvistettu 24.-
25.4.

Tilaisuus toteutetaan Tallinnas-
sa, jonne matkataan Helsingistä 
Silja Linen Seacat-aluksella. 
Paluu tapahtuu M/S Finnjetillä. 
Tilaisuudessa käsitellään mm. 
vapaaehtoisen johtamisen, liiton 
lähivuosien painopisteitä, veteraa-
nityön, MPK:n ja puolustusvoimien 
ajankohtaisita asioista.

Lisäksi Tallinnassa on tilaisuus-
tua Viron Kaitseliiton toimintaan. 
Myös vapaalle keskustelulle ja 
mielipitedenvaihdolle on varattu 
runsaasti aikaa.

Tämä tapahtuma on kokeilu-
luontoinen ja on tarkoitettu ensi-
sijaisesti läntisellä maanpuolus-
tusalueella toimivien yhdistysten 
puheenjohtajille. Heille lähetetään 
henkilökohtainen kutsu postitse 
maaliskuun alussa. Tapahtumaan 
mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunut-
ta yhdistyksen puheenjohtajaa.

Hyvät Päijät-Hämäläiset pu-
heenjohtajat!

Nyt ei kannata olla hämäläisen 
hidas, vaan toimikaa välittömästi 
ja ilmoittautukaa liittoon.

Puheenjohtajien neuvottelupäivä siirtyi
Liiton jäsenmäärä kasvoi yli 

tavoitteen saavuttaen 30776 
makseneen jäsenenen määrän 
viime vuoden loppuun mennes-
sä. Päijät-Hämeen piirin jäsen-
määrä oli vuoden lopussa 970. 
Tämä tarkoittanee, että piirimme 
nosti jäsenmääräänsä yli kahdella 
prosentilla. 

Tämän vuosituhannen puolella 
piirimme jäsenmäärä on ollut lie-
vässä laskussa. Nykyinen jäsen-
määrä on vuoden 1999 tasolla. 

Jostain syystä piirimme talous-
alueena ei ole jäsenmäärässä 
samalla tasolla kuin useammata 
liittomme piirit. Tässä suhteessa 
meillä on vielä töitä, jotta pääsem-
me samalle tasolle muiden piirien 
kanssa. 

Reserviläisliiton
jäsenmäärä kasvussa

HK

HK
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Reserviläisliitto on solminut 
Pohjolan kanssa sopimuksen 
aiempaa merkittävästi laajem-
masta järjestövakuutuksesta. Se 
antaa Reserviläisliiton ja Suomen 
Sinibarettiliiton jäsenille kattavan 
vakuutusturvan järjestötehtävis-
sä ja -tilaisuuksissa liikuttaessa 
niin Suomessa kuin muuallakin 
maailmassa. Vakuutettuun järjes-
tötoimintaan kuuluvat esimerkiksi 
em. liittojen, niiden piirien ja jä-
senyhdistysten kokoukset, koulu-
tustilaisuudet, seminaarit, matkat 
jne. Eli käytännössä vakuutettuna 
on koko järjestötoiminta RES:n ja 
SSBL:n osalta.

Avainsana on järjestötoiminta. 
Niinpä vakuutettuna eivät ole esim. 
jäsenten päivittäiset työmatkat tai 
työskentely työpaikalla eivätkä lo-
manviettoon tai muuhun vapaa-ai-
kaan liittyvät tilaisuudet. Jäsenten 
puolisot ja lapset eivät myöskään 
kuulu vakuutuksen piiriin.

Uusi järjestövakuutus sisältää 
matkavakuutuksen lisäksi muita-
kin vakuutuslajeja. Sen piirissä 
ovat esim. molempien liittojen, 

piirien ja jäsenyhdistysten järjestö-
toiminnassa käytettävä irtaimisto 
sekä vakuutuspaikalla että mat-
kalla. Näitä ovat mm. kalusteet, 
koneet, atk-laitteet jne. 

Vakuutus sisältää myös järjes-
tötoiminnan vastuu- ja oikeus-
turvavakuutuksen. Järjestöva-
kuutukseen ei kuitenkaan sisälly 
liiketoiminta eikä siinä käytettävä 
irtaimisto, rakennukset, lomanviet-
topaikat eivätkä niiden irtaimisto. 
Vakuutus ei kustannussyistä 
sisällä myöskään talkoovakuu-
tusta, joten toiminnassa mahdol-
lisesti sattuvien ns. tapaturmien 
aiheuttamia kustannuksia ei 
korvata järjestövakuutuksesta.
Järjestövakuutukseen sovelletaan 
1.1.2003 voimaan tulleita järjestö-
vakuutusehtoja. Ne määrittelevät 
yhdessä turvaerittelyn ja erillisen 
sopimuksen kanssa vakuu-
tusturvan tarkan sisällön (mm. 
vakuutusmäärät ja omavastuut). 
Vakuutusehdot ovat liitteenä.

Järjestövakuutuksen tunnus on 
12-1056-8067-4.

Järjestövakuutuksen va-
kuutuslajit

Seuraavassa on erittely järjes-
tövakuutuksen vakuutuslajeista 
pl. matkavakuutusta, josta on 
oma lukunsa. Vakuutus sisältää 
seuraavat vakuutuslajit:

Esinevakuutuksen kohteena on 
liittojen, niiden jäsenyhdistysten ja 
reserviläispiirien omistama tai lea-
sing-sopimuksilla rahoitusyhtiöiltä 
vuokrattu, järjestötoiminnassa 
käytettävää irtain omaisuus sekä 
rahat ja arvopaperit sekä vakuu-
tuspaikassa että tietyin rajoituksin 
muualla. Rakennukset, kiinteistöt 

ja lomanviettopaikat eivät ole 
vakuutuksen piir issä. Vakuu-
tuksessa on omavastuuosuus.
Toiminnan keskeytysvakuutus 
kattaa vahinkoja, joita aiheutuu 
järjestötoiminnan äkillisestä kes-
keytymisestä esimerkiksi tulipalon 
vuoksi. Korvauksen edellytyksenä 
on, että toiminnan keskeytymises-
tä aiheutuu taloudellista vahinkoa. 
Vakuutuksessa on omavastuu-
osuus.

Vastuuvakuutus korvaa toi-
selle aiheutettuja henkilö- tai 
esinevahinkoja, joista tilaisuuden 
järjestäjä on voimassa olevan oi-
keuden mukaan korvausvastuus-
sa. Vakuutus sisältää myös varal-
lisuusvastuuvakuutuksen ja on 
voimassa kaikkialla maailmassa 
paitsi USA:ssa ja Kanadassa. Va-
kuutuksessa on omavastuuosuus.
Oikeusturvavakuutus korvaa koh-
tuullisia ja välttämättömiä asian-
ajokuluja, jotka ovat aiheutuneet 
lakimiesavun käyttämisestä riita-, 
rikos- tai hakemusasioissa. Va-
kuutuksessa on omavastuuosuus.
Varallisuusrikosvakuutus kattaa 
tiettyjä varallisuusvahinkoja, jotka 
ovat seurausta rangaistavasta 
ja tahallisesta rikoksesta. Va-
kuutuksesta korvataan rikoksen 
välittömästi vakuutuksenottajalle 
aiheuttama rahan, saatavien, ar-
vopapereiden, tavaroiden, tietojen 
tai ohjelmien menetys tai vahin-
goittuminen tietyin rajoituksin. Va-
kuutuksessa on omavastuuosuus.
Toissijainen autovakuutus kor-
vaa järjestötehtävissä aiheutunei-
ta ajoneuvovahinkoja. Se sisältää  
vaunu-, hirvi-, ilkivalta-, palo-, 
varkaus- autopalvelu- ja oikeus-
turvavakuutukset. Vakuutus on 
voimassa kaikkialla Euroopassa 

RESERVILÄISLIITON JA SUOMEN 
SINIBARETTILIITON UUSI 

JÄRJESTÖVAKUUTUS SEKÄ SEN 
KATTAVUUS
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pl. henkilöauton varkausvakuu-
tus, joka ei ole voimassa Virossa, 
Latviassa, Liettuassa, Puolassa, 
Venäjällä, Valko-Venäjällä eikä 
Ukrainassa. Vakuutuksesta suo-
ritettavaan korvaukseen ei so-
velleta omavastuuta. Kyseessä 
on ns. toissijainen vakuutus eli 
korvaus suoritetaan ensisijaisesti 
asianomaisen henkilön omasta 
autovakuutuksesta. 

Tarkemmat vakuutusehdot 
on kirjattu Pohjolan Järjestö-
vakuutusehtoihin (YH12). Ne 
ovat tämän asiakirjan liitteenä. 
Omavastuuosuudet on määritelty 
vakuutuskirjassa.

Mitä järjestövakuutuksen 
matkavakuutusosa kor-
vaa ?

Uusi järjestövakuutus sisältää 
myös matkustaja-, matkatavara-, 
matkavastuu- ja matkaoikeustur-
vavakuutuksen, joka on voimassa 
kaikkialla maailmassa järjestöteh-
tävissä liikuttaessa. Sen piirissä 
ovat niin yhdistysten aktiivit kuin 
tavalliset rivijäsenetkin matkan 
liittyessä Suomen Sinibarettiliiton 
tai Reserviläisliiton, niiden piirien 
tai jäsenyhdistysten toimintaan. 
Matkavakuutus ei sisällä ns. kilo-
metrirajoitusta matkan pituuden 
osalta mutta on voimassa enin-
tään 45 vuorokauden pituisilla 
matkoilla. 

Matkustajavakuutuksen hoi-
tokorvaukset maksetaan ilman 
euromääräistä ylärajaa.

Matkasairauden hoitokuluja 
korvataan enintään 120 päivältä 
hoidon alkamisesta ja matkatapa-
turmasta enintään kolmen vuoden 
ajalta. Matkatapaturman aiheutta-
man pysyvän haitan korvaus on 
enintään 10.000 euroa. Matkata-
paturman kuolinkorvaus on 2. 000 
euroa, joka maksetaan vakuutetun 
omaisille. Matkustajavakuutukses-
sa ei ole omavastuuta.

Matkatavaroita korvataan enin-
tään 2.000 euroa ja omavastuu on 
50 euroa/vahinko.

Rajoitusehtojen mukaan esimer-
kiksi katoamisia tai unohtamisia ei 
korvata.

Matkavastuuvakuutuksesta kor-
vataan enintään 170.000 euroa ja 
omavastuu on 50 euroa.

Matkaoikeusturvavakuutuksesta 
korvataan enintään 8.500 euroa ja 
omavastuu on 15 %

kustannuksista, kuitenkin vähin-
tään 168 euroa. Jäsenten puolisot 
ja lapset eivät kuulu vakuutuksen 
piiriin.

Miten toimitaan vahinkoti-
lanteessa?

Vahingon sattuessa täytetään 
ensin vahinkoilmoitus, jonka 
saa internetistä osoitteesta 
www.pohjola.fi tai lähimmästä 
Pohjolan toimistosta. Tämän jäl-
keen vahinkoilmoitus lähetetään 
alkuperäisine liitteineen Reser-
viläisliittoon, joka varmistaa 
jäsenyyden ja sen, että tilaisuus 
on ollut vakuutussopimuksessa 
tarkoitettu järjestötehtävä tai 
-tilaisuus. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että siitä tulee olla kir-
jallinen merkintä yhdistyksen pöy-
täkirjassa tai muussa asiakirjassa. 
Tämän jälkeen vahinkoilmoitus 
lähetetään Pohjolaan, joka tekee 
korvauspäätöksen. 

Pohjolan paikallistoimistoissa 
ei siis vahinkoja käsitellä eikä 
korvata. Sieltä ei myöskään saa 
lisätietoja vakuutuksesta vaan 
niitä tulee kysyä suoraan Reser-
viläisliitosta.

Mitä vakuutuksia ei enää 
tarvita?

Erityisesti reserviläispiireillä 
mutta myös reserviläis- ja sini-
barettiyhdistyksillä on runsaasti 
erilaisia vakuutuksia. Osa niistä 
on tarpeettomia liiton järjestö-
vakuutuksen myötä. Näitä ovat 
ainakin yhdistysten sekä piirien 
nykyiset esine-, palo-, murto- ja 
vuotovakuutukset sekä erilliset 
laitevakuutukset. Myöskään erilli-
siä toiminnan vastuuvakuutuksia 
ei enää tarvita. 

Vakuutuksia ir tisanottaessa 
tulee kuitenkin muistaa, että jär-
jestövakuutus ei kata ns. puhtaita 
tapaturmia. Niinpä erilaiset talkoo- 

ja vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tukset ovat edelleen tarpeellisia. 
Muutenkin vakuutustarvetta har-
kittaessa kannattaa epäselvissä 
tapauksissa olla yhteydessä liiton 
toimistoon ennen omien vakuutus-
ten irtisanomisia.

Lisäksi kannattaa pitää mielessä, 
että uuden järjestövakuutuksen 
piirissä ovat ainakin toistaiseksi 
vain Reserviläisliiton ja Suomen 
Sinibarettiliiton jäsenyhdistykset 
sekä reserviläispiirit. Niinpä reser-
viupseerikerhot ja -piirit eivät ole 
vakuutetut em. vakuutuksella. Ne 
ovat kuitenkin yhä oman liittonsa 
hankkiman järjestäjien vastuuva-
kuutuksen piirissä.

 Veteraanityön opas on laadittu 
RES:n toimesta.  Teos on lähetetty 
jokaiselle yhdistykselle ja piireille. 
Sisältö on veteraanityöryhmän 
laatima, jonka puheenjohtajana  
toimii Jarmo A. Tolvanen.

Työryhmään kuuluu myös piirim-
me edustaja Pentti Löfgren. Valta-
kunnalliset veteraaniyhteisöt ovat 
tarkastaneet oppaan sisällön.

Tämä opas antaa hyvän kuvan 
veteraanijärjestöjen ja veteraanien 
nykytilasta sekä heidän avuntar-
peestaan. Opas on tarpeellinen 
jokaiselle veteraanityötä harras-
tavalle yhteisölle.

Veteraanityön tueksi 
ilmestyi uusi opas 
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Päijät-Hämeen Reserviläispii-
rin ilma-asemestaruuskilpailut 
miteltiin Padasjoella lauantaina 
17.1.2004. Kilpailupaikkana oli 
Nuorisoseuratalo Ahjola, johon 
padasjokelaiset ammunnan har-
rastajat ovat rakentaneet uuden 
radan. Radan rakentamisesta 
vastasivat Padasjoen Reserviläi-
set ry:n jäsenistö. Tämä samainen 
joukko kuuluu myös Padasjoen 
Urheiluampujat ry:n aktiiveihin. 
Suomen tunnetuimpiin ampujiin 
kuuluva, Sakari Paasonen, sai 
olla ensimmäinen uudelle radalle 
astunut ulkopaikkakuntalainen, 
saapuessaan kilpailupaikalle 
ennen muita kanssakilpailijoita. 
Otimme hänen ammunnan val-
mistautumishetkestä myös valoku-
van, joka tallennetaan seuramme 
historiankirjoihin.Olihan kyseessä 
ratamme avajaiskilpailut, jota ei 
joka vuosi tapahdu. Kuva myös 
ohessa. 

Kilpailun tapahtumia oli paikal-
le saapunut seuraamaan myös 
rserviläispiirimme uusi puheen-
johtaja Juha Nuoritalo. Tällainen 
aktiivisuuden osoitus piirimme 
tapahtumia kohtaan kertoo, että 
olemme löytäneet piirillemme 
puheenjohtajan, joka haluaa olla 
mukana eri tapahtumissa piirimme 
alueella. Toivokaamme, että vas-
taavanlainen aktiivisuus tarttuu 
meihin kaikkiin, ja ilmenisi suuri-
na jäsenien osallistumismäärinä 
eri tilaisuuksissa.

Itse kilpailuun saapui noin 
kaksikymmentä kilpailijaa. Tämä 
samainen kilpailijoiden ydinryh-
mä on jo usean vuoden ajan 
muodostanut tapahtumasta kil-
pailun. Tällä kilpailijamäärällä ei 
kuitenkaan pärjätä määrällisesti 
muihin rserviläispiireihin nähden. 
Mistä johtuneekaan, että nuoret 
osallistujat puuttuvat? Tulosluet-
telosta huomataan, että pistoolin 
Y-50 sarjassa on osanottajia 

Reserviläispiirin ilma-asemestaruudet 
ratkottiin Padasjoella

enemmän kuin palkintosijat edel-
lyttävät. Näin toivoisi olevan myös 
muiden sarjojen osalta. 

PISTOOLI:
Y: 
1. Jukka Kontra, Padasjoki, 362
2. Ville Leskinen, Lahti, 351
3. Hekki Koskinen, Padasjoki, 349

Tulokset:

Y-50:
1. Tähkänen Martti, Heinola, 369
2. Olavi Aarnio, Lahti, 365
3. Tapani Puronlinna, Lahti, 362
4. Kari Stenwall, Lahti, 361
5. Jussi Eloranta, Lahti, 359
6. Erkki Häkkinen, Lahti, 348
7. Eero Tähkänen, Heinola, 334

Y-60:
1. Sakari Paasonen, Tiirismaa, 372
2. Esko Marttila, Nastola, 364
3. Seppo Koskinen, Asikkala, 353
4. Kalle Tommo, Lahti 324

Y-70:
1. Jorma Lehtinen, Nastola, 319
2. Pentti Eskeli, Hollola, 304
3. Kauko Koskela, Hollola, 281

KIVÄÄRI
Y:
1. Jarmo Järvelä, Kärkölä, 381

Y-50:
1. Eero Tähkänen, Heinola, 316

Y-60:
1. Erkki Mikkola, Tiirismaa, 272

Kalle Tommo ja Erkki Häkkinen

Sakari Paasonen
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Heinolan reserviläisten 
syyskokous pidettiin POP:ssa 
23.10.2003. Kokouksessa käsi-
teltiin mm. toimintasuunnitelma, 
talousarvio ja valittiin toimihenkilöt 
v:lle 2004.

Toimintasuunnitelmasta mai-
nittakoon, että Heinolan Reser-
viläisten toiminnan tärkeimpänä 
painopistealueena niin kuin 
Reserviläisliitonkin tulee myös 
vuonna 2004 olemaan veteraa-
nityö. Yhtenä tärkeänä osana 
veteraanityössä tulee olemaan 
Veteraanikeräyskampanja, joka 
alkaa 13.3.2004, johon myös 
Heinolan Reserviläiset osallistuvat 
sankoin joukoin. Yhdistyksen toi-
minnassa tukeudumme totuttuun 
tapaan Päijät-Hämeen maanpuo-
lustuskoulutus ry:n koulutusohjel-
maan. Näihin tapahtumiin jäsenet 
osallistuvat omien tarpeidensa ja 
voimavarojensa mukaisesti mah-
dollisimman aktiivisesti. Paikalli-
sesti järjestämme edelleen mm. 
ilma-ase- ja ruutiasekilpailuja 
sekä jatkamme ampumaharjoi-
tuksia omien resurssien mukaan. 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) toimintaan osallistum-
me koulutuksen ja käytännön 
harjoitusten merkeissä. Kevät- ja 
syyskokousten lisäksi pidämme 

johtokunnan kokouksia tarpeen 
mukaan. Yhdistyksen taloudelle 
tärkeitä tulonlähteitä tulevat myös 
vuonna 2004 olemaan erilaiset 
talkoot. Yhtenä tärkeimpänä ja 
suurimpana talkootyönä pidetään 
Heinolan asuntomessujen liiken-
teenohjaus- ja järjestysmiesteh-
täviin osallistumista. Talkootöinä 
hoidamme entiseen tapaan myös 
Kokkonimen majan kunnostusta 
ja parannusta. Saunan oikaisu 
valamalla ja laatoitus ovat tule-
vana vuonna tärkeimmät työt. 
Tulevana vuonna pyrimme myös 
kouluttamaan lisää järjestysmiehiä 
ajatellen mm. asuntomessujakin.  

Talousarvio laadittiin edellisvuo-
sien tapaan, tulot ja menot ovat 
samalla tasolla kuin ennenkin, 
suuria muutoksia ei tullut. 

Toimihenkilöt vuodelle 2004: 
Sääntöjen mukaan johtokunnas-
sa jatkavat seuraavat jäsenet: Kari 
Kauppinen, Lassi Siltala, Eero 
Tähkänen, Minna Ollikainen ja 
Osmo Koivula, Mika Heiskanen 
ja Reijo Heinonen.

Erovuorossa olevista uudelleen 
valittiin Hannu Lokko, Esko Neno-
nen, Esa Salonen, Olavi Seppälä, 
Seppo Sormunen, Hannu Teiri-
vaara ja Martti Tähkänen. Simo 
Pesosen tilalle uudeksi jäseneksi 

Seppo Sormunen johtaa 
Heinolan Reserviläiset ry:tä

valittiin Anita Hyväri. Puheenjoh-
tajaksi valittiin yksimielisesti jo 18. 
vuodeksi peräkkäin jatkamaan 
Seppo Sormunen.  

Syyskokouksen jälkeen johto-
kunta piti järjestäytymiskokouksen, 
jossa johtokunta valitsi keskuudes-
taan seuraavat toimihenkilöt: 1. 
varapuheenjohtajaksi Kari Kauppi-
sen, 2. varapuheenjohtajaksi Mika 
Heiskasen, sihteeriksi Minna Olli-
kaisen, rahastonhoitajaksi Hannu 
Lokon, veteraani yhdysmieheksi 
puheenjohtaja Seppo Sormusen, 
urheiluyhdysmieheksi Eero Täh-
käsen, ampumayhdysmieheksi 
Osmo Koivulan, Kokkoniemen 
majan isännäksi Esa Salosen ja 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
yhdysmieheksi Olavi Seppälän.

Heinolassa 28.10.2003 Minna 
Ollikainen, Heinolan Reserviläiset 
ry:n sihteeri

Piirimme  voi omalla toiminnal-
laan näyttää aktiivisuutensa tä-
män kevään aikana järjestettävän 
keräyksen aikana. Keräyksen tem-
pauspäiväksi on suunniteltu 13.3. 
joka on talvisodan päättymisen 
muistopäivä. Tällöin olisi yhdistys-
temme oltava näyttävästi esillä ja 
osallistua keräykseen. Kyseisenä 
tempauspäivänä voisivat yhdis-
tykset tuoda omaa toimintaansa 
esille monin eri tavoin.

 
Piir issämme on keräysvas-

taavan tehtävät ottanut vastaan 
Pentti Löfgren. Häneltä voi kysyä 
keräyksen yksityiskohdista ja 
myös keräykseen tarvittavista 
keräyslippaista, -liiveistä, esitteis-
tä ja julisteista, joita piirillemme on 
tilattu liitoilta.

Keräyksen tuotto menee lyhen-
tymättömänä pääsääntöisesti  
veteraanien kotona selviytymisen 
tukemiseen. Tuki kohdistetaan 

ensisijaisesti vaikeammassa 
asemassa oleville veteraaneille 
ja sotaleskille.

Tilitettäessä keräysvaroja pank-
kiin on muistettava ilmoittaa, että 
kyseessä on Reserviläisliiton tai 
Reserviupseeriliiton suorittama 
keräys.

Jos keräys on tehty paikkakun-
nalla yhteistyössä niin keräystuot-
to tilitetään rahalaitoksissa puoliksi 
RES:n ja RUL:n keräämiksi.

Veteraanikeräys 2004
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VUODEN 2004 LIIKUNNAN TAPAHTUMAKALENTERI 

2. Kilpailutoiminta
14.2  talvikilpailu  Tikkakoski 
28-29.2  ilma-asekilpailu Jalasjärvi 
6-7.3  pistooliampumahiihto  Kuortane 
 ja -viesti
3-4.4  ampumahiihto  Suomussalmi 
 ja ampumahiihtoviesti
8.5  ampumasuunnistus  Kankaanpää 
22.5  perinneasekilpailut  Vaasa/Kauhava 
12.6  pistooliampumajuoksu  Kauhajoki 
13.6  neliottelu  Kurikka 
3.-4.7  sovelletut res.ammunnat  Oulu/hiukkavaara

elokuu erna-kilpailu viro 
elokuu maastopika-ammunta ja maastokilpailu, pitopaikka auki 
27.-29.8  nuorten partiokilpailu  Ruotsi, Vällinge 
21.-22.8  rul:in amp.mest.kilpailu  Kymenlaakso 
21.-22.8  res:in amp.mest.kilpailu  Pirkkala 
elo-syysk.tarkka-ampujakilpailu 

1. Koulutustoiminta 
Kouluttajakoulutus 
Sovelletut reserviläisammunnat 
kevät 2004 kouluttajakoulutusta 
syksy 2004 reserviläisten 
kenttäkelp.koe 
Kilpailu- ja 
kuntoliikuntatoimintaan liittyvät 
koulutustilaisuudet: 
16.-17.4 ampumamest.kilpailujen 
järjestäjille vv. 2004-2005 
tikkakoski 
2.-3.4 vuosien 2004-2005 liiton 
tapahtumien järjestäjille keuruu

Reserviupseeriliiton kevään 
tapahtumakalenteri 

Aika Paikka Tapahtuma
05.-07.03. Pajulahti - Utti Kaukopartiohiihto
12.-14.03. Mätsälä ResUL:n talvijotos
16.-21.03. Tuusula KRISO Int
20.03. Helsinki Liittohallituksen kokous 2/2004
20.-21.03. Padasjoki PM- ja CIOR -urheilijoiden ampumaleiri
22.04. Helsinki Liiton neuvottelukunnan kokous
24.04. Helsinki Liittovaltuuston kokous
14.-16.05. Kainuu Vuosanka-04 harjoitus
15.05. Lahti CIOR -harjoitus
16.05. Säkylä PM -katsastus
22.05. Raate VIII Raatteen marssi
 Suomussalmi
04.06.  Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
05.06. Lahti CIOR -katsastus
18.-19.06. Tuusula Kesäyön marssi 
18.-19.06. Norja PM -maastomestaruuskilpailut ja presidium 
27.-31.07. Wien, Itävalta CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoniottelu
  nuorten upseereiden YROW
21.-22.08. Kymenlaakso RUL:n ampumamestaruuskilpailut 
25.-26.08. paikka avoin Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät

ResUL
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Helmikuu 
24 ti  Hämeenlinna  Hämeen Sotilasläänin vuosipäivä 
27 pe Lahti  Sotilaspiirin perinneyhdistyksen  
 Upseerikerho vuosikokous ja iltajuhla 
 
Maaliskuu  
1.3.-30.10.  Prosenttiammunnat piireissä ja 
  yhdistyksissä
5-7 pe-la Lahti  Salpausselän kisat 
 Urheilukeskus
 Hennala  Reserviläispiirin kevätkokous 
13 la  Lahti  Talvisodan rauhan muistopäivä. 
  Talvisodan päättymisen 
  paraatikatselmus Marskin patsaalla 
  klo 17.00 ja kirkkojuhla 
  Ristinkirkossa klo 18.15 
14 su  Heinola  Lahden Veteraanisoittokunnan  
 WPK talo viihdekonsertti 

Huhtikuu 
3 la Heinola  VmSK:n konsertti Heinolan 
  Kymenkartanon koululla klo 15 
13 ti Lahti  Sotilasmusiikkimuseon Tuki ry:n 
  konsertti jäsenille museossa klo 19 
23-25 pe-la Hälvälä  Yhteistoiminta harjoitus  
  Risto Vuorisalo (03 )7536 123/k 
  (03) 8282 151, (03) 8283 110/t 
  risto.vuorisalo@phkk.fi  
27 ti   Kansallinen veteraanipäivä  
27 ti  Sysmä Alueellinen veteraanipäivä  
 Tiirismaa Piirin hengellinen päivä 
30 pe Lahti  Hämeen Rykmentin komentajan 
  vaihtoparaati 

Toukokuu 
4 ti Lahti  Lahden Rintamaveteraanit ry:n 40-
  vuotisjuhla, Harjulan palvelutalo 
5 ti Nastola  VmSK:n konsertti Nastolassa Erstan 
  koululla klo 19 
14 pe   RES. huomionosoitusesitykset 
  piirissä 
15 la  Asikkala  Res.piirin falling plate-ammunnat 
  klo 09.00 alkaenVesivehmaan 
  ampumaradalla 4-miehiset 
  joukkueet. 
  Joukkueiden ilmoittautumiset: 
  V. Laakso p. 050- 5915625 
16 su   Kaatuneiden muistopäivä 

Kesäkuu  
4 pe Kemi  Valtakunnallinen paraati 4
  Puolustusvoimien lippujuhlapäivä, 
  kunnianosoitus Marskin aukiolla 
Hennala 
5-6 la-su Lahti  Vapaussodan Perinneliiton 
kesäpäivät 
18-19 pe-la Tuusula  Kesäyön marssi  
29 ti Orimattila  Orimattila laulaa ja soi 

Heinäkuu
 Lahti Puistokonsertti 
  Sotilasmusiikkimuseolla klo 19

Elokuu
 Lahden res SRA (kouluammunta)

Piirin kevään 
tapahtumakalenteri

Artjärvi 
ups. Tattari Tapio
 Värjärintie 3, 16230 ARTJÄRVI  
res.  Pihatie Veli-Matti
 Jokitie 5, 16200 ARTJÄRVI 
Asikkala 
ups.  Vahto Heikki
 Aisakuja 1, 17200 VÄÄKSY 
res.  Putula Ilkka
 Suojamäentie 18, 17320 ASIKKALA 
Hartola 
ups.  Kivinen Hannu
 Lampitie 3, 19600 HARTOLA
res.  Sertti Reijo
 Vanhanmyllyntie 22
 19600 HARTOLA
Heinola 
ups. Penttilä Antti S.A. 
 Telakkatie 3 A2,18100 HEINOLA
 0440 624 705 
res.  Sormunen Seppo
 Lammaskallionkatu 3 E48
 18150 HEINOLA 
Hollola 
ups.  Rosendahl Jussi
 Kutajoentie 376, 16730 KUTAJÄRVI 
res.  Katso Tiirismaa
Hämeenkoski 
ups.  Brofeldt Tapani
 Kaunkorventie 501
 16800 HÄMEENKOSKI 
res.  Katso Tiirismaa 
Kärkölä 
ups Nuoritalo Juha 
 Kärköläntie 278, 16670 LAPPILA
res. Katso Tiirismaa 
Lahti 
ups  Sarilo Atte
 Niemenkatu 2 B 37, 15140 LAHTI 14 
res.   Eskeli Hannu
 Harjutie 15 B 9, 15880 Hollola 
 040-585 5922
Nastola 
ups Kallio Tero
 Uudenkyläntie 47, 16100 UUSIKYLÄ  
res.  Roininen Timo Petri
 Puutarhatie 16 AS 11
 16100 UUSIKYLÄ 
Orimattila 
ups  Lahtinen Heimo
 Virtalankuja 8, 16300 ORIMATTILA 
res.  Hietala Matti
 Helsingintie 136, 16300 ORIMATTILA 
Padasjoki 
ups Mattila Tapio
 Valutie, 17500 PADASJOKI 
res. Valtonen Pekka
 Luhtatie 6, 17500 PADASJOKI 
Sysmä 
ups  Rekola Heikki
 Uusjoutsjärventie 238, 19700 SYSMÄ  
res.  Ollikainen Seppo
 Suntiontie 3, 19700 SYSMÄ 
Tiirismaa 
res.  Kimmo Salojoki
 kimmo.salojoki@koskisen.fi 
 040 553 4424

 

Yhdistysten yhteystiedot



18
Päijät-Hämeen

ILVES

Aika Paikka Tapahtuma
14.1. Helsinki Uusien toiminnanjohtajien koulutuspäivä

16.-17.1 Valkeakoski Yhdistysjohdon koulutus, E-H ja Pirkanmaa

30.-31.1 Kullaa Yhdistysjohdon koulutus, E-P ja Satakunta
14.2 Tuusula Yhdistysjohdon koulutus, H:ki ja Uusimaa
19.2. Helsinki Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät
1.3. Koko maa Veteraanikeräys 2004 alkaa
6.3. Vantaa Hallituksen kokous
12.-14.3. Mäntsälä Talvijotos
13.3. Koko maa Veteraanikeräyksen tempauspäivä
3.-4.4. Rauma Reserviläisliiton vuosikokous
24.-25.4 Tallinna Yhdistysten puheenjohtajien neuvottelupäivät
14.5. Niinisalo RES-naisten koulutuspäivä
31.5. Koko maa Veteraanikeräys 2004 päättyy
12.6. Koko maa Maanpuolustus tutuksi -liikuntapäivä
18.-19.6. Tuusula Kesäyön marssi
21.-22.8. Pirkkala Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut

25.-26.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät

Reserviläisliiton kevään tapahtumakalenteri 

Piirillämme on ollut internetissä 
toimintakalenteri käytössä jo het-
ken aikaa. nyt sivustoa on hieman 
täydennetty ja sieltä löytyy jatkos-
sa myös piirilehtemme. Myös yh-
distykset voivat hyödyntää piirin 
toimintakalenteria ja sivustoa 
oman toimintansa tiedottamiseen. 
Erityisesti tämä sopii pienemmille 
yhdistyksille, joilla ei ole tai ei ole 
suunnitteilla omaa sivustoa. Jä-
sentiedotteet voi laittaa näille si-
vuille näkyviin, kuten myös tulevat 
tapahtumat. Asiasta tulee sopia 
sivujen ylläpitäjän Antti Penttilän 
kanssa. Sivuston hyödyntäminen 
vähentää tilaisuuksien päällek-
käisyyttä, mikä on ollut toistuvasti 
esillä. Sivujemme osoite on http:
//www.asapen.net/respiiri/ 

Piirimme alueella on tietojemme 
mukaan myös kolmella yhdistyk-
sellä omat sivut.  

Piirin internetsivut

Ohessa  linkit myös näiden yhdis-
tysten sivuille:

Heinolan reserviupseerit: 
http://www.asapen.net/resups/index.html
Lahden reserviupseerit: 
http://www.lahdenreserviupseerikerho.fi /
Lahden reserviläiset: 
http://koti.phnet.fi /reslahti/
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Päijät-Häme 
Johtamistaidon valtakunnallinen KRISO Int 16 -kurssi Tuusulassa 16.-21.3. (23.2.2004 )
Valtakunnallisen Erikoiskurssi 34:n ilmoittautuminen on käynnissä (13.2.2004 )
Naisten valtakunnallisen Kiuru-harjoituksen ilmottautuminen jatkuu (9.2.2004 )
Maanpuolustuskoulutus ry:n päivitetty tietojärjestelmä avataan käyttäjille helmikuussa (26.1.2004 )

Kurssi Paikka/Kurssinumero Ajankohta  Ilm. aika

Johtamis ja kouluttajakoulutus
Kurssinjohtajakoulutus 1 Lahti 0900 04 14301 1.3.-30.6.  1.10.2003-30.1.2004
Kurssinjohtajakoulutus 2 Lahti 0900 04 14302 1.8.-31.12.  1.6.-1.8.

Muu toiminta
Turvallisuuspolitiikka Lahti 0900 04 16001 1.11.-30.11.  1.7.-1.11.

Sotilaallinen koulutus
Viestikurssi Lahti 0906 04 13305 6.3.-6.3.  1.1.-5.3.
Maalien paikantaminen Hälvälä 0906 04 13307 13.3.-13.3.  1.12.03-10.3.04
Kenttämuonituskurssi Lahti 0906 04 13304 17.3.-17.3.  1.1.-12.3.
Sissitoiminta Lahti 0906 04 13303 20.3.-21.3.  1.1.-18.3.
Paikallisjoukkojen  Vesivehmaa 0902 04 13301 3.4.-3.4.  1.1.-1.4.
viestitoiminta
Yhteistoimintaharjoitus Hälvälä 0906 04 13104 23.4.-25.4.  1.1.-20.4.
Kohteen suojaaminen Vesivehmaa 0902 04 13101 8.5.-9.5.  1.1.-5.5.
Ampumakoulutus Hälvälä 0908 04 13201 1.6.-30.6.  1.1.-29.5.
Kenttäkelpoisuustesti Nastola 0907 04 13402  1.9.-1.9.  1.6.-30.8.
Kohteen suojaaminen Heinola 0903 04 13102 1.9.-31.10.  1.6.-25.8.
Komppanian taktiikka Sysmä 0908 04 13103 1.9.-30.9.  1.6.-25.8.
Sissitoiminta Heinola 0903 04 13302 1.9.-31.12.  1.6.-25.8.
Sotilaan perustaidot  Hälvälä 0900 04 13401 1.9.-30.9.  1.6.-31.8.
Sotilaan perustaidot Nastola 0907 04 13403 1.9.-30.9.  1.8.-31.8.
Kohteen suojaaminen Hälvälä 0906 04 13105 22.10.-24.10. 1.8.-20.10.

Turvallisuuskoulutus
Kansalaisen turvakurssi  Lahti 0906 04 11105 24.1.-18.4.  20.12.03-23.1.
Martat
Ensiapukoulutus Lahti 0900 04 11502 1.9.-31.12.  1.6.-30.8.
Kansalaisen turvakurssi Heinola 0903 04 11101 1.10.-31.12.  1.6.-30.9.
Kansalaisen turvakurssi Hartola 0903 04 11103 1.10.-31.12.  1.6.-30.9.
Kansalaisen turvakurssi Orimattila 0901 04 11104 1.10.-30.12.  1.6.-30.9.
Kansalaisen turvakurssi  Hollola0904 04 11102 1.10.-31.12  1.6.-30.9.
Hollola
Itsepuolustuskurssi Heinola 0903 04 11702 1.11.-31.12.  1.6.-31.10.

Varautumiskoulutus
Maatalouden varautuminen Heinola 0903 04 12301 1.2.-30.6.  1.1.-31.1.
VSS-Yksikön johtajien  Sysmä 0908 04 12201 1.2.-31.3.  1.1.-31.1.
kurssi
Valmiuslainsäädäntö ja  Lahti 0900 04 12503 1.3.-30.6.  1.12.03-30.1.04
sodan oikeussäännöt
Maatalouden varautuminen Padasjoki 0902 04 12302 11.3.-11.3.  1.1.-31.1.
Sotilaskotitoiminta Lahti - Hollola 0900 04 12502 23.4.-25.4.  1.1.-22.4.
Etsinnän peruskurssi Asikkala 0902 04 12202 1.9.-31.12.  1.6.-30.8.
Kartanluku ja Lahti 0900 04 12501 1.9.-31.12.  1.6.-29.8.
autosuunnistus
Kotiseutuharjoitus Heinola 0903 04 12304 1.9.-30.9.  1.6.-29.8.
Täydennyspoliisikurssi Lahti 0900 04 12401 1.9.-31.12.  1.6.-29.8.

MPK ry:n alkuvuoden kurssit
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JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET

KAIKEN KUKKASIN
AALTOSEN PUUTARHA OY

Porvoonjoentie 10, LAHTI

Puh. 03 7352 323

PUUKAUPAN 
AMMATTILAINEN

Lahden piiri
www.metsaliitto.fi 

MAINOSMYYNNISTÄ 
LISÄTULOJA

Myymällä mainoksen Päijät-Hämeen Ilvekseen yhdistys tienaa it sel leen 30 % 
mainoksen hin nas ta. Mainoshinnat ovat koko sivu 170 euroa, 

1/2 sivu 100 euroa, 1/4 sivu 60 euroa,  nimitervehdys 35 euroa. 
Lisätietoja ja mainossopimuksia saa piiritoimistosta puh. ja fax 03-782 7358.

Päijät-Hämeen Ilves julkaisee mielellään lukijoidensa kirjoituksia erilaista 
ta pah tu mis ta ja kou lu tuk ses ta sekä esit te ly jä yhdistyksistä ja 

niiden toi min nas ta. Materiaalit palautetaan 


