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Puheenjohtajan palsta
Nauttikaa pienistä hetkistä RESERVILÄISET !
Lämmin toiminnan kesä on takanapäin ja syyskausi on alkanut.
Kesän alkaessa tuntui toimintakalenteri olevan aika täydentuntuista ja sitä se on ollutkin, tapahtumia toisensa jälkeen ja vähän
päällekkäinkin.
Maakuntamme reserviläistoiminta on valtakunnallisestikin
katsottuna aivan huipputasoa ja
toiminta mitä monimuotoisinta.
Jäsenmäärämme kasvaminen ei
minusta tunnu ollenkaan ihmeelliseltä kun aktiivit henkilöt tuovat
harrastuksiin lisää reservin ystäviään ja tuttaviaan.
Korsun avajaiset Sysmässä,
CUP- ammunnat, AESOR ja RUL:
n juhlavuosi ovat tuoneet oman
värinsä kuluneeseen kesään.
Kansainvälisistä AESOR kisoista saimme moninaiset kiitokset,
tässä yhteydessä haluan välittää
ne Teille kaikille mukana olleille,
koko maakunnan alueelle.
Mukaan toimintaan kaivattaisiin ainoastaan ponsoreita. Tämä
asia on hoidettu muiden piirien
alueella mallikkaasti, mutta meillä
asian oikea esittely yrityksille on
jäänyt jostakin syystä tekemättä.
Sen asian korjaamiseksi on koko
hallituksen tehtävä töitä.

Toimintakalentereissa ei ole ollut kaikkia niitä tapahtumia mistä
olemme lehdistä lukeneet, jotenka toivon, että sihteerit kirjaavat
ne ja laittavat aikanaan eteenpäin.
Aika tuntuu olevan reserviläisille eräs puute, sen olen huomannut keskusteluissa kanssanne.
Kaikki haluaisivat olla jollakin tavalla mukana aktiivisessa toiminnassa, mutta kun tuntuu muutakin olevan.
Erilaisuutemme on rikkautta,
minä kunnioitan sitä. Kerätkää

Päijät-Hämeen Reserviläispiiri haluaa lausua
Lämpimät Onnittelut
Hämeen Rykmentille 20-vuotispäivän johdosta
Puheenjohtaja Juhani Vilo

muistoja ympäriltänne ja tallentakaa niitä. Teillähän on jo laitteet ja
konstit siihen.
Kunnioitukseni pois nukkuneille.
Onnitteluni
merkkipäiviään
viettäneille.
Toivotan kaikki uudet jäsenet Tervetulleiksi kerhoihin ja yhdistyksiin.
Nauttikaamme siis niistä yhdessäolon hetkistä jota saamme
toistemme seurassa viettää.
Puheenjohtaja
Juhani Vilo

Päijät-Hämeen Reserviläispiiri ja Reserviläisliitto Kiittävät Hämeen Rykmenttiä ja Päijät-Hämeen MPK:ta arvokkaasta tuesta AESOR 2006 kilpailun läpiviemisessä ja tukemisessa.
Kiitos kaikille 122 toimitsijalle suurenmoisesta työstä rastien
läpiviemisessä. Minulla on ilo välittää ne kilpailijoilta kaikista
eri maista.
Puheenjohtaja Juhani Vilo
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joka lähetetään kaikille Päijät-Hämeen
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Hämeen sotilasläänin komentaja:

Hämeen sotilasläänin kuulumisia
Maanpuolustusalueet ja
sotilasläänit lakkautetaan
vuoden 2007 lopussa
Turvallisuus- ja Puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti puolustusvoimissa siirrytään vuoden 2008 alussa uuteen
johtamis- ja hallintojärjestelmään.
Nykyisten maanpuolustusalueiden ja sotilasläänien tilalle perustetaan maavoimien esikunta
Mikkeliin ja neljä uudentyyppistä
operatiivisen sotilasläänin esikuntaa. Läntisen maanpuolustusalueen alueella Uuttamaata lukuun
ottamatta vastuun ottaa LänsiSuomen Sotilasläänin esikunta.
Sen sijoituspaikka on Hämeenlinna. Sotilasläänin esikunnan yhteyteen tulee Materiaalilaitoksen
alainen Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esikunta.
Sotilasläänien alaisiksi johtoportaiksi perustetaan kolme alueellista sotilaslääniä ja 16 aluetoimistoa, jotka huolehtivat asevelvollisuusasioista ja puolustusjärjestelyistä alueellaan sekä yhteydenpidosta reserviin ja muuhun yhteiskuntaan. Maavoimien
Esikunta perustetaan Mikkeliin ja
Merivoimien Esikunta siirtyy Helsingistä Turkuun. Samanaikaisesti rationalisoidaan varuskunta- ja
varikkoverkkoa, tietohallintoa ja
monia toimialoja kuten palkkahallintoa ja ruokahuoltoa. Kaikki
nämä toimenpiteet tehdään, jotta
puolustusvoimat voisivat kehittyä
vastaamaan yhä tehokkaammin
tulevaisuuden uhkiin ja haasteisiin.
Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistus ja muut rationalisointitoimenpiteet tulevat työllistämään puolustusvoimien esikuntia ja joukkoja seuraavat pari
vuotta. Hämeen sotilasläänin tehtävänä on esikunnan lakkauttaminen ja Pirkanmaan Aluetoimiston
perustaminen Materiaalilaitoksen

Esikunnan yhteyteen Tampereelle. Sotilaslääni tukee Panssariprikaatia ja Hämeen Rykmenttiä
niille sälytettyjen aluetoimistojen
perustamisessa ja maakuntajoukkojen muodostamisessa.

Maakuntajoukot tulevat
Nykyisessä
organisaatiossa
sotilasläänin komentaja vastaa
maakuntajoukkojen henkilöstön
sijoittamisesta, koulutuksesta ja
toimeenpanosta. Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistuessa vuoden 2008
alussa vastuu siirtyy maakuntiin
perustettaville aluetoimistoille.
Joukon oma sodan ajan päällystö kouluttaa joukkoaan aluetoimiston johdossa hyödyntäen
Maanpuolustuskoulutus
ry:n
koulutustarjontaa ja kouluttajia.
Maakuntajoukkojen muodostaminen aloitettiin vuonna 2005
viidessä sotilasläänissä, jotka
käynnistivät
valtakunnallisten
toimintamallien ja menetelmien tutkimisen pilottihankkeina.
Hämeen Sotilaslääni ei kuulu
maakuntajoukkoja
pilotoivien
sotilasläänien joukkoon. Sotilaslääni onkin maltillisesti odottanut
pilotoinnista saatuja kokemuksia
sekä sen perusteella tapahtuvaa ylempien johtoportaiden ohjausta. Tavoitteena on ollut, että
kun toiminta käynnistetään, se
tapahtuu riittävän tukevalla pohjalla.
Toiminnan käynnistämiseen
on vaikuttanut myös johtamis- ja
hallintojärjestelmän muutos, joka
vaikuttaa operatiivisiin suunnitteluperusteisiin. Maakuntajoukot valitaan uuden organisaation
perustamistehtävissä
olevista
joukoista. Joukkojen tehtävät ja
käyttöajatus asettavat joukolle
suorituskykyvaatimukset, joiden
perusteella suunnitellaan joukkojen koulutus.

Hämeen Sotilasläänin komentaja
eversti Veli-Pekka Parkatti

Aloitus Pirkanmaalla
Hämeen Sotilasläänissä toiminta päätettiin käynnistää Pirkanmaalla, jossa maakuntajoukoiksi valittiin tulevan aluetoimiston
johtoon jäävä komppania ja erillisiä joukkueita. Kanta-Hämeen
Aluetoimiston
perustamisesta
vastaava Panssariprikaati ja Päijät-Hämeen Aluetoimiston perustamisesta vastaava Hämeen
Rykmentti aloittavat maakuntajoukkojen perustamisen oman aikataulunsa mukaisesti seuraten
tarkkaan Pirkanmaalta saatavia
kokemuksia. Myös Satakunnan
Lennosto perustaa omat maakuntajoukkonsa.
Sotilasläänissä toiminta käynnistettiin 21.8.2006 Pirkkalassa
päällystölle ja avainhenkilöstölle
pidetyllä informaatio tilaisuudella,
johon osallistui 67 reserviläistä.
Päällystön rekrytointia jatketaan
syksyn aikana.
Joukkojen
muodostamisen
seuraava vaihe on alustavan halukkuutensa ilmoittaneille johtajille pidettävät testaus ja valintatilaisuudet Pirkka-hallissa 4. ja 11.
joulukuuta. Sen perusteella valitaan ensimmäisten joukkojen johtajat, jotka yhdessä sotilasläänin
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ja Maanpuolustuskoulutus ry:n
Pirkanmaan piirin kanssa laativat koulutussuunnitelmat. Maanpuolustuspiiri on avainasemassa
maakuntajoukkojen
koulutuksessa. Tärkeimmät koko joukkoa
koskevat harjoitukset pidetään
puolustusvoimien kertausharjoituksina, mutta etenkin yksilötason taitoja koulutetaan Maanpuolustuskoulutus ry:n kursseilla.

Tavoite vuodessa 2010
Miehistölle pidetään vastaavat
informaatio- ja valintatilaisuudet
vuoden 2007 kevään aikana. Jos
resurssit mahdollistavat, ensimmäinen koko joukon koulutustilaisuus pidetään jo syksyllä 2007.
Koulutusta jatketaan vuonna
2008 Pirkanmaan aluetoimiston
johdolla ja ohjauksessa. Maakuntajoukko on valmis sille suunniteltuihin tehtäviin sen jälkeen,
kun harjoituksissa on todettu
joukon kykenevän suorituskykyvaatimusten mukaisiin tehtäviin.
Suunnitteluperusteissa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa
maakunnissa on maakuntajoukot
vuoteen 2010 mennessä.

Reserviläisellä on oikeuksia ja velvollisuuksia
Maakuntajoukon reserviläisten
odotetaan olevan itsenäisiä ja
omatoimisia sekä halukkaita toimimaan ryhmän jäseninä. Henkinen ja fyysinen suorituskyky ovat
keskeisessä asemassa kuten
myös oikea arvo- ja asennemaailma. Maakuntajoukon jäsenen
tavoiteprofiili voisi puolustusvoi-
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mien näkökulmasta olla ”hiljainen
puoliammattilainen”.
Maakuntajoukkoon
kuuluminen edellyttää reserviläiseltä sitoutumista joukon koulutukseen
ja toimintaa. Yksilön kannalta tavoitellaan vuorovaikutussuhdetta, jossa maakuntajoukkoon kuuluminen koetaan palkitsevana ja
tavoittelemisen arvoisena ja joukko kokee henkilön tuovan suorituskykyä ja lisäarvoa joukolle.
Reserviläisellä on tulevaisuudessa oikeus saada käyttöönsä
henkilökohtaisia varusteita, joista
toki on myös huolehdittava. Joukoille suunnitellaan omat tunnukset. Oikeuksiin kuuluu myös mm.
matkakulujen korvaaminen, varus- tai päiväraha ja luonnollisesti
ilmainen koulutus. Varsinaisia taloudellisia kannusteita ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Osallistuminen harjoituksiin ja toimintaan
kartuttaa reserviläisen harjoitusvuorokausien määrää ja antaa
näin perusteita ylentämiselle ja
muulle palkitsemiselle.

Hämeen rykmentin rooli
Päijät-Hämeessä korostuu
Hämeen Rykmentti on Hämeen
Sotilasläänille tärkeä sodan ajan
joukkojen tuottaja ja kouluttaja. Rykmentti on vakiinnuttanut
paikkansa myös maakunnallisena toimijana. Tämä rooli tulee
tulevaisuudessa entisestään vahvistumaan puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistuessa vuoden 2008 alussa.
Aluetoimiston
perustamisen
myötä Hämeen Rykmentti saa

Päijät-Hämeessä
vastuulleen
suuren osan niistä tehtävistä, joita sotilaslääni hoitaa nykyorganisaatiossa. Tällaisia tehtäviä ovat
asevelvollisuusasioiden hoitaminen, joukkojen perustaminen ja
alueen puolustaminen sekä yhteistoiminta alueen viranomaisten kanssa.
Uuden organisaation aloittaessa toimintansa Hämeen Rykmentin esikuntaan kuuluva aluetoimisto järjestää kutsunnat vuosittain
yli 1200 asevelvolliselle. Aluetoimisto vastaa suurelta osin myös
muista asevelvollisuusalan hallinnollisista päätöksistä, joita vuosittain tulee tehtäväksi tuhansia.
Rykmentin asema reserviläis-,
maanpuolustus- ja veteraaniyhdistysten ja -piirien, sekä alueen
viranomaisten suuntaa on entistä
yksiselitteisempi. Rykmentti perustaa maakuntaan myös omat
maakuntajoukkonsa.
Uusien haasteiden valmistelussa Hämeen Rykmentin ote on
ollut erittäin aktiivinen. Rykmentin edellytykset suoriutua uusista
tehtävistään ovat erinomaiset.
Haasteita riittää
Kaikki johtamis- ja hallintojärjestelmän muutoksen ja maakuntajoukkojen perustamisen perusteet eivät vielä ole koossa. Tavoite on kuitenkin selvä ja suunta
varmasti oikea. Asiassa auttaa
sotilasläänin alueen joukko-osastojen ja maanpuolustusjärjestöjen varaukseton tuki ja osallistuminen.
Veli-Pekka Parkatti

JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET
KAIKEN KUKKASIN
AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUS TÄNÄÄN
kuntia ja muita siviiliviranomaisia.
Sotilaallisen koulutuksen tavoitteena on tukea puolustusvoimia
antamalla reserviläisten valmiutta ylläpitävää ja kehittävää koulutusta. Johtamiskoulutuksessa
kansalaisilla on mahdollisuus kehittää niitä tietoja ja taitoja, joiden
avulla he pystyvät johtamaan
organisaationsa toimintaa normaali- ja poikkeusoloissa. Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on
valmentaa maanpuolustuspiireihin kurssien ja harjoitusten kouluttajia.

Maanpuolustuskoulutus (MPK)
on koulutusorganisaatio, jonka
toimintaa ohjaavat arvot ovat
isänmaallisuus, vapaaehtoisuus,
osaaminen ja turvallisuus. MPK:
n toiminta-ajatuksena on edistää
kansallista kokonaisturvallisuutta
järjestämällä laaduk-kaita koulutus-, tiedotus-, valistus- ja muita
palveluita.
MPK on johtava, tunnettu ja
arvostettu kansallisen kokonaisturvallisuuden koulutus- ja vapaaehtoisorganisaatio.
Tavoitteen saavuttamiseksi
MPK
- tarjoaa korkeatasoista sekä
nousujohteista koulutusta ja
valistusta
- toteuttaa laadukkaasti viranomaisten tilaamat palvelut
Koulutus jakaantuu neljään
osaan:
- turvallisuuskoulutukseen
- varautumiskoulutukseen
- sotilaalliseen
koulutukseen
sekä
- johtamis- ja kouluttajakoulutukseen
Turvallisuuskoulutus valmentaa
kansalaisia selviytymään paremmin normaaliolojen vaara- ja häiriötilanteissa. Varautumiskoulutuksen keskeinen tavoite on tukea

Koulutuksen tavoitteena on,
että kansalaiset
- tiedostavat ja tunnistavat ne
riskit ja vaarat, jotka voivat
uhata yhteiskuntaa normaali- ja poikkeusoloissa sekä
- omaavat ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan uhkien ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa
Koulutusjärjestelmä uudistuu
MPK on käynnistänyt koulutusjärjestelmän uudistuksen. Uudet
koulutusohjelmat otetaan käyttöön kokonaisuudessaan vuoden
2008 alussa. Koulutusohjelmien
rinnalle jää runsas yksittäisten
kurssien valikoima, jossa on paljon vaihtoehtoja kaikkien kansalaisten arjen turvallisuuden taitojen kehittämiseen sekä reserviläisten taistelutaitojen ylläpitämiseen.
Koulutusohjelma on kokonaisuus, joka koostuu kursseista,
itseopiskelusta,
harjoittelusta,
verkkokurssista, kokeista, näytöistä ja tutkinnoista. Kurssit jakaantuvat perus-, jatko- ja erikoistason kursseihin.
Perustasolla hankitaan perustiedot, -taidot ja -valmiudet. Jatkotasolla niitä syvennetään ja
sovelletaan omassa toimintaympäristössä. Erikoistasolla perehdytään aiheeseen valtakunnallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

Maanpuolustuspiirit
Koulutus tapahtuu 19 maanpuolustuspiirissä sekä meri- ja
ilmapuolustuspiirissä. Kursseja
järjestetään vuosittain 1300 ja
niille osallistuu noin 33000 vapaaehtoista kansalaista. Sotilaallisen koulutuksen osuus on 50 %
kokonaiskoulutuksesta. Vuonna
2005 kurssilaisista 58 % oli reserviläisiä. Naisia osallistujista oli 23
% ja alle 20-vuotiaita nuoria 10 %.
Muihin henkilöihin (9%) sisältyvät
yli 20 –vuotiaat asepalveluksen
suorittamattomat miehet ja yli 60
–vuotiaat miehet.
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirissä toteutetaan tänä vuonna n. 70 kurssia ja kurssilaisten
määräksi arvioidaan n. 1600.
Kurssitarjonta on nähtävillä sivustolla www.mpkry.fi/Päijät-Häme.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen osallistujamäärät
Päijät-Hämeessä ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Menestys perustuu toiminnan
organisointiin, mittavaan Hämeen
Rykmentin tukeen ja erityisesti
motivoituneisiin ja ammattitaitoisiin vapaaehtoisiin, joita ilman
kursseja ja harjoituksia ei voitaisi
toteuttaa.
Vuonna 2007 tavoitteena Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirissä 2000:n kurssilaisen rajan saavuttaminen.
MPK:n asema ja tehtävät 2008
MPK muutetaan julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Yhdistyksen
hallinto- ja toimintaperiaatteet
määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta sekä yhdistyksen säännöt sisältävässä valtioneuvoston
asetuksessa. Hallinnon yksityiskohdista säädetään yhdistyksen
käsikirjassa. Yhdistyksen nimeksi
vakiinnutetaan MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys)
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Yhdistyksen julkiset tehtävät
ovat:
- järjestää maanpuolustusta koskevaa koulutusta, tutkimusta,
tiedotusta ja valistusta
- kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen
- ohjata, tukea ja yhteen sovittaa
jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta
- tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi
- hoitaa muut myöhemmin laissa
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädetyt velvoitteet
Uudistettava koulutusjärjestelmä jakaantuu sotilas- ja siviilikoulutukseen. Sotilaskoulutus
kohdennetaan lähes yksinomaan
reserviläisille. Turvallisuus-, varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sisältävä siviilikoulutus
on kaikille avointa.

MPK:lle luodaan valmius tuottaa
- pääosa puolustusvoimien maakunta- ja muiden alueellisten
joukkojen koulutuksesta
- pääosa reservin päällystön täydennyskoulutuksesta
- merkittävä osa yhteiskuntaa ja
kansalaisia palvelevasta omatoimisen varautumisen ja väestönsuojelun koulutuksesta
- koulutusta sijoittamattomaan
reserviin kuulumattomalle henkilöstölle sekä operatiivisiin
joukkoihin, maakuntajoukkoihin, puolustusvoimien sodan
ajan koulutuskeskuksiin ja
MPK:n omaan organisaatioon
sijoitetulle henkilöstölle
- puolustusvoimien
palkatun
henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusta
- yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tilaamaa muuta koulutusta.

MPK:n
koulutusjärjestelmän
rungon muodostavat piireittäin
muodostettavat toimintakeskukset ja koulutus- ja tukiyksiköt.
Koulutus- ja tukiyksiköt organisoidaan siten, että ne mahdollistavat
vapaaehtoisen maanpuolustuksen laajan koulutus- ja harrastustoiminnan ja huolehtivat puolustusvoimien ja muiden viranomaisten tukemisesta ja kumppanuussopimuksiin perustuvasta
koulutuksesta myös kriisiaikana.
Yksiköt mahdollistavat myös siviilihenkilöstön, erityi-sesti naisten
sitoutumisen ja kouluttautumisen
poikkeusolojen tehtäviin.
Myös Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiiriin on luotu koulutusja tukiyksikkö, jonka johtoryhmä
vastaa jo nyt toiminnan ja koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kyseinen johtoryhmä
korvaa 2007 vuoden alusta nykyisen johtoryhmätyöskentelyn.
Oheisena
Päijät-Hämeen
Maanpuolustuspiirin organisaatio.
Piiripäällikkö
Hannu Tukia
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Piiripäällikkö
Hannu Tukia
Maanpuolustuspiirin
johtoryhmä

Maanpuolustuspiirin
ohjausryhmä
Piiritoimisto
Tarja Viita

Reserviläis- ja siviilikouluttajien sekä tukivastaavien avainhenkilöitä
HämR alueupseeri

Paikallisosastot
(8 kpl)
päällikkö + jory

PV, kunnat, POL, PELA, muut

Koulutus- ja tukiyksikkö
pääll Petteri Paalanen

Piiripäällikkö

HämR alueupseeri

KoTu-yksikön esikunta

Koulutusosasto
Kati Aaltonen

Kouluttajapankki toimialoittain
YDVWDDYDYDUDYDVWDDYD
NRXOXWWDMDWDSXNRXOXWWDMDW

Tukiosasto
Marko Sipura

Kouluttajapankki / siviilikouluttajat

Toiminnallinen organisaatio - MPK ry. P-H piiri
Hannu Tukia
v1.3.1 – 27.8.2006

.R7XMRU\
Toimistopalvelut
ATK -toiminnot
Tiedotus- ja markkinointi
Laitehallinta
Lomakkeet
Majoitus
Muonitus
Kuljetus
Tväl
Lääkintä
Talonmiestehtävät
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Orimattilan Reserviläiset ry 50 v

Juhla aloitettiin Jumalanpalveluksella kirkossa. Seppo Vohlonen luki teksti kaksi tekstikohtaa jumalanpalveluksen aikana,
lisäksi reserviläiset keräsivät
kolehdin. Matti Hietala, Kalevi
Laajapuro ja Tarja Savilaakso toivat seppeleen kirkosta ja laskivat
sankarihaudalle.
Jumalanpalveluksen jälkeen
juhla jatkui seurakuntatalolla,
jossa juhlaväelle tarjottiin kakkukahvit.
Avaussanoissaan pj. Matti
Hietala toi lyhyesti esiin yhdistyksen historian, perustamisesta
11.09.1956 alkaen. Ev. Jari Anttalainen oli huolella tehnyt meitä
varten puheensa. Puhe käsitteli
historiaa ja nykypäivää sekä samalla hän ”ajatteli” ääneen armeijan tulevaisuuden suuntaviivoja.
Reserviläisliiton toinen varapuheenjohtaja Osmo Suominen toi
liiton tervehdyksen juhlivalle yhdistykselle. Seurakuntapastorin
tervehdys kosketti etenkin van-

hempaa väkeä. Kahdesta perustajajäsenestä toinen oli paikanpäällä, Kalervo Petäjä, ikää hänellä 91 vuotta. Hänen poikansa,
61 v. oli mukana avustamassa
isäänsä. Kaupugin tervehdyksen
tuoja Kalle Jokinen kiitteli vireää
yhdistystämme
monenlaisesta
toiminnasta, etenkin Joulutulet
hän toi korostetusti esiin puheessaan. Hän arvosti paljon tapahtumaa, luonnon helmassa ja oletti,

että etenkin pikkulasten mieliin
jää kaunis muisto sellaisesta tilaisuudesta.
Juhlan aikana jettiin yhdistyksen uudet ansiomerkit muutamille ansioituneille reserviläisille.
Lisäksi Seppo Vohloselle luovutettiin piirin kultainen ansioristi.
Päätössanat käytti Piirin puheenjohtajan ominaisuudessa Juhani
Vilo.

Juhlan kunniaksi yhdistys oli teettänyt omat ansiomerkit.

Heikki Pajuvesa
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Puolustusvalmiutemme on joka hetki
ulkopuolisten arvioinnin kohteena
KATKELMIA EVERSTI JARI ANTTALAISEN JUHLAPUHEESTA ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY:N 50-VUOTISJUHLASSA 3.9.2006

Kuten me kaikki tiedämme, on
historiamme opettanut meille
suomalaisille katkerallakin tavalla paikkamme ja asemamme
Euroopan ja maailman kartalla.
Olemme joutuneet useammin
kuin kerran suurvaltojen eturistiriitojen aiheuttamien konfliktien
taistelutantereeksi tai niiden vaatimien inhimillisten uhrauksien toteuttajiksi.
Viime
sotamme
osoittivat
maanpuolustustahdon, kansan
yhtenäisyyden ja sotilaallisen
puolustuksen merkityksen etenkin Suomen kaltaiselle pienelle,
itsenäiselle maalle. Pienen maan
selviytymismahdollisuudet ilman
riittävän tehokkaita omia puolustusvoimia ovat todella heikot. Silloin, yli 60 vuotta sitten, pelkästään kansainvälisiin sopimuksiin
luottaneet valtiot tulivat yleisimmin miehitetyiksi ja sitä myöten
niiden oma itsenäinen kehittyminen pysähtyi vuosikymmeniksi. Mutta silloin 60 vuotta sitten
emme mekään olisi toki selvinneet ypöyksin kun suurvallan sotakoneisto lähes maksimivoimallaan kohdisti suurhyökkäyksen
puolustajiamme vastaan. Tarvitsimme ja saimme tukea. Sekin oli
mahdollista vain isänmaallisten
suomalaisten yksilöiden, patrioottien, henkilökohtaisten todella
rohkeiden ratkaisuiden ansiosta.
Tulevaisuudessa kriisien ulkopuolella pysymisen kannalta
oleellisinta on puolustuskykymme
kansainvälinen uskottavuus. Puolustusvalmiutemme on joka hetki
ulkopuolisten arvioinnin kohteena: kuinka hyvin Suomi pystyy
valvomaan alueensa tai osallistumaan kansainvälisiin operaa-

tioihin rauhan ja turvallisuuden
lujittamiseksi tai ehkäisemään ja
torjumaan omaan maahan kohdistuvat sotilaalliset ja muut uhkat.
Näitä arvioita tehdään muiden
maiden asevoimissa sekä kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa
ja organisaatioissa. Ne perustuvat useimmiten itse antamiimme
tietoihin, mutta myös toiminnastamme tehtyihin havaintoihin.
Meilläkin täällä Hämeen Rykmentissä on viimeisten kahden
vuoden aikana käynyt kolme eri
kansallisuuksia edustavaa tarkastusryhmää. Valitettavasti ulkopuoliset tarkkailijat eivät aina
anna samaa arvoa kansalaisten
maanpuolustustahdolle tai yleiselle asevelvollisuudelle kuin me
suomalaiset. Kysymys ei ole siitä, ettei heille näytettäisi parasta
osaamista jne, vaan siitä, että panostuksemme kansalliseen puolustukseen ja asevelvollisuusarmeija eivät syystä tai toisesta herätä samaa luottamusta muualla
kuin mitä Suomessa.
Suomen kykyä vastata alueensa valvonnasta ei ole asetettu
kyseenalaiseksi. Myös Suomen
osallistumista
kansainväliseen
kriisinhallintaan arvostetaan poikkeuksellisen laajalti. Vahvoista
kansainvälisistä näytöistä huolimatta meidän on kuitenkin väliin
vaikea todistaa puolustuskykyämme valtioiden välisissä vertailuissa. Vertailut perustuvat yleensä kylmiin numeroihin, silloin kun
haetaan keinoja mitata Euroopan
unionin tai Naton jäsenvaltioiden
kansallisia panostuksia puolustukseensa.
Puolustusmenojen
osuus bruttokansantuotteesta on
keskeisin vertailukriteeri. Näissä

Hämeen Rykmentin
eversti Jari Anttalainen

komentaja

tarkasteluissa Suomi jää auttamattomasti alle EU:n keskiarvon.
Suomea pienemmän BKT-osuuden puolustukseensa käyttivät
vuoden 2003 SIPRIn tilaston mukaan vain Irlanti, Itävalta, Luxemburg ja Malta.
Onko siis Suomen puolustuksella todellista kansainvälistä uskottavuutta? Olemmeko siis panostaneet yhteiskuntana tähän
arvostamaamme asian tarpeeksi? Onko palo- tai kotivakuutuksemme ajan tasalla, kuten vakuutusasiamies asian ilmaisisi?
Olemme onnistuneet vaatimattomalla rahoituksella luomaan
ainutlaatuisen kustannustehokkaan ja uskottavan järjestelmän
meihin rinnastettaviin eurooppalaisiin valtioihin verrattuna. Nyt on
päättäjien, nykyisten ja tulevien
tehtävä turvata nykyinen tasomme uskottavuutemme säilyttämiseksi.
Samalla kun meille organisaationa asetetaan tiukkoja tehokkuus ja taloudellisuus sekä sääs-
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tövaatimuksia, on meillä myös
tehtävänä laajentaa koulutuskenttäämme asevelvollisten suuntaan.
Tarkoitan nyt maakuntajoukkoja..
Sotilaallista maanpuolustusta tukeva vapaaehtoinen maanpuolustus tarjoaa toimintamahdollisuuksia kansalaisille, jotka haluavat vapaaehtoisesti valmistautua
maamme puolustukseen tai sen
tukemiseen.
Puolustusvoimien alueellisista joukoista osa muodostetaan
maakuntajoukoiksi. Näissä joukoissa reserviläisten vapaaehtoista sitoutumishalukkuutta hyödynnetään rekrytoinnissa, koulutuksessa sekä omatoimisessa
harjoittelussa sodan ajan joukon
kokoonpanossa. Maakuntajoukkoihin rekrytoidaan oman kotiseutunsa puolustamiseen sitoutuneita vapaaehtoisia reserviläisiä.
Henkilösijoituksissa hyödynnetään reserviläisten paikallistuntemusta ja monialaista osaamista.
Sotilasläänin komentaja vastaa
maakuntajoukkojen henkilöstön
sijoittamisesta, koulutuksesta ja
toimeenpanosta. Joukon oma sodan ajan päällystö kouluttaa joukkoaan hyödyntäen Maanpuolustuskoulutus ry:n koulutustarjontaa ja kouluttajia.
Päijät-Hämeessä suunnittelu
on jo hyvässä vauhdissa Hämeen
Sotilasläänin ohjatessa toiminta
vielä vuoden 2008 loppuun. Nyt
tavoiteaika maakuntajoukkojen
”operatiiviselle” valmiudelle on
kuitenkin asetettu realistisesti
vuosiin 2010–2011. Pilotoinneista saadut kokemukset eivät vielä ole täysin käytettävissä mutta
suunnittelu jatkuu. Tullemme jatkaman maakunnallisen maakuntajoukon konseptin sekä seutukuntiin tukeutuvien alayksiköiden
kehittämisen linjoilla. Maanpuolustusjärjestöille tullaan tiedottaman asiasta vielä tämän syksyn
kuluessa Hämeen Rykmentin ja
Hämeen Sotilasläänin toimesta.
Vapaaehtoisuuden
kulmakivi on vahva maanpuolustustahto. Sen ylläpidossa ja vahvistamisessa maakuntajoukkomme,
siihen sisältyvä koulutus, viran-
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omais- ja järjestöyhteistyö sekä
yhteiset toimintakeskukset luovat
uusia mahdollisuuksia. Maakuntajoukoissa kohtaavat puolustusvoimien tarve ja reservin tahto.
Toimintavalmiit maakuntajoukot
vahvistavat alueellista puolustusjärjestelmäämme
Suomalaisuus ja isänmaallisuus – mitä ne ovat? Onko se
sitä, että puhumme kauniisti ja
muistamme veteraaneja keräyksissä ja kansallisen veteraanipäivän tai Itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa? Onko se sitä, että
joka toinen miespuolinen henkilö
laittaa leijonariipuksen kaulaan ja
sanoo olevansa isänmallinen. Vai
onko isänmaallisuus jotain syvällisempää, valmiutta ottaa vastuu
ja tehdä uhrauksia yhteisen hyvän puolesta. Tämän päivän ihmiselle voi olla vaikeata ellei jopa
mahdotonta käsittää niitä uhrauksia, joita tämä suomalainen kansa ja yhteiskunta, sen perheet ja
yksilöt tekivät silloin sotien vuosina ja niiden jälkeenkin.
Nuoret pohtivat varmasti maailman menoa ja näitäkin kysymyksiä. Miten me vanhemmat
ohjaamme heitä, annamme heille
oikean arvomaailman. Kykenemmekö tässä yhdentyvässä Euroopassa ja maailmassa kertomaan
jotain isänmaasta nimeltä Suomi.
Miksi tämän maan vuoksi tulee
tarvittaessa uhrautua? Miksi tarvittaessa kansalaisten on uhrattava jopa henkensä isämaansa
edestä? Tarvitaanko tuota uhria
EU:ssa? Tai globaalissa maailmassa? Mitä vastamme ja miksi?

Pv:n integroituminen yhteiskuntaan ja suomalaiseen väestöön on ollut luonnollista yleisen
asevelvollisuuden vuoksi. Onhan
lähes koko miespuolinen ikäluokka astunut armeijan harmaisiin
ja saanut yhtenevän peruskoulutuksen, mutta vain miespuoliset!
Naisia on palvellut vapaaehtoisina asepalveluksessa 300–600
vuosittain. Siis vapaaehtoisina!
Voidaan oikeutetusti kysyä, onko
tämä tasa-arvoa. Miksi vain miesten pitää suorittaa lain määrittämä asevelvollisuus, miksei naisilla, tytöillä ole vastaavaa velvollisuutta?
Entäpä jos kaikki nuoret velvoitettaisiin lailla osallistumaan
kansalaisen yhteiskuntakurssille
kestoltaan esimerkiksi 6-8 viikkoa. Sillä opetettaisiin ensiapua,
ympäristöuhkien torjuntaa, väestönsuojelua, itsepuolustusta ja
yleensäkin elämässä selviämistä.
Ainakin uusavuttomuus katoaisi.
Ne nuoret, niin miehet kuin naisetkin, jotka olisivat halukkaita ja
soveltuvia, koulutettaisiin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin
kuten nykyisinkin. Näin yhteiskunta saisi myös osaavampia ja
ehkä myös valveutuneimpia kansalaisia. Ehkäpä vielä joskus?
Hyvät kuulijat tuon tässä samalla Puolustusvoimien ja Hämeen Rykmentin tervehdyksen
juhlivalle yhdistykselle. Te olette
jatkossakin meidän keskeinen
yhteistyökumppani täällä eteläisessä Päijät-Hämeessä. Toivotan
teille kaikille oikein hyvää ja kaunista syksyä.

Syntymäpäiväonnittelut
Eeva-Liisa Aaltonen
on 24.08.2006 täyttänyt

50 v
Päijät-Hämeen Reserviläispiiri haluaa esittää lämpimät
onnittelut merkkipäivän johdosta.
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UPSEERITERVEISIÄ
Juhlistimme Haminassa 5.8.
Suomen Reserviupseeriliittomme 75-v juhlaa. Tuhatkunta reservin upseeria ympäri Suomea,
jotkut jopa vaimoineen palasi
juurilleen. Tallattiin jälleen tutuilla paikoilla ja muisteltiin. Juhla
ja Tattoo-esitys oli elämys, mutta
erityisesti se veljellinen ilmapiiri
jäi mieleen.
Me Päijät-Hämäläiset maanpuolustajat tulemme juhlistamaan 6.12. Itsenäisyyspäivän
yhteydessä liittomme vuosipäivää perinteisessä Iltajuhlassa
Hennalan Upseerikerholla. On
jälleen aika kun daamimme pääsevät pyörähtämään kanssamme iltapuvuissa. Tilaisuuteen voi
jo ilmoittautua allekirjoittaneelle.
Toivomme runsasta osallistumista ystävienne kanssa.
Pitkin kesää järjestettiin myös
useita Kenttäkelpoisuus-testeihin
liittyviä liikuntatapahtumia, mutta
meistä vain harva löysi paikalle.
Tieto ei kulkenut ajoissa ja jotkut
aristivat tulla testatuiksi. Kunnosta huolehtiminen on tulevanakin
vuonna liittomme pääteemoja.
Tapahtumista tulemme ilmoittamaan heti vuoden ensimmäisessä Ilveksessä. Jokainen kilpailkoon vain itseään vastaan pilke
silmäkulmassa, eikä verenmaku
suussa. Tieto omasta kunnosta
on paras kannuste. Testauskin
on ikäporrasteinen, eli nuorempi punnertaa useamman kerran
saadakseen hyvän arvosanan.
Oli oma tulos mikä tahansa, sitä
voi seuraavalla kerralla parantaa,
eikä tuloksia käytetä suorittajaa vastaan. Liikutaan reippaalla
mielellä, hyvässä porukassa. Järjestelyistä vastasimme yhdessä
reserviläisten kanssa ja tämän
hyvän yhteistyön tulee jatkua.
Rykmenttimme panostaa nyt
voimakkaasti
vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön.
Tämä
näkyy kouriintuntuvasti MPK:n
syksyn Kohteensuojaus-harjoituksessa. Yhdessä eri-aselajit

toteuttavat tehtäväänsä suojata
määrättyä kohdetta. Kaikkiaan
meitä on Hälvälässä 13.-15.10.
yli 250 vapaaehtoista reserviläistä, varusmiestä, sotilasammattihenkilöä, poliisia ja täydennyspoliisia, pelastusalanhenkilöitä,
naisia ja miehiä toteuttamassa
nousujohteisesti kehittyvää tehtävää. Koulutuksen tavoitteen
saavuttamiseen vaaditaan sitten
töitä pikkutunneille asti, mutta
toimintaahan me haemme. Vastaosaston kanssa ottelu yön pimeinä tunteina on sitä jotain,
mikä haastaa. Yhdessä teemme
siitä hyvän harjoituksen.
On myös syyskokousten aika.
Tieto kokousten ajankohdasta
on saatava ajoissa kentälle. Kalenterit täyttyvät huomaamatta
ja sitten taas pidetään kokousta vanhoin voimin. Nuoret, jotka
haluatte mukaan vetämään ja
kehittämään yhdistystänne, ottakaa reippaasti yhteyttä meihin
vanhoihin ”jääriin”. Tulevaisuus ja
teot on teissä ja teidän aktiivisuudessa. Tule mukaan toimintaan.
Syksyn ”kuuma peruna” on
myös tuleva uusi laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta.
Seuraavassa kiteytettynä meille
tärkeitä asioita, joita on yhdessä
muiden liittojen kanssa viety valmisteleville tahoille tiedoksi:
1. Laissa määrätään puolustusministeriön toimialaan kuuluvaksi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ohjaus ja
valvonta
2. Mietinnössä ei ole määritelty yksiselitteisesti mitä sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan
3. Uusien toimintamuotojen,
maakuntajoukkojen ja vapaaehtoistoimintaan osallistuvien
oikeuksien, velvollisuuksien ja
vastuiden kehittäminen on jätetty taka-alalle.
4. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuvien
kansalaisten varaamis-, sitou-

mus- ja kannustejärjestelmä
on jäänyt lähes täysin tekemättä.
Näistä kysymyksistä ja näkökannoista annan tarvitseville
mielelläni lisää tietoa ja materiaalia. Ennen Eduskunnan käsittelyä tulemme myös ottamaan
yhteyttä paikallisiin edustajiin ja
lobbaamaan meille tärkeitä asioita eteenpäin.

Aktiivista syksyä!
Terveisin
Juha Tarnanen
Päijät-Hämeen Reserviupseeripiirin pj.
0400-554313
kultatyo@tarnanen.inet.fi
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RUL:N 75VUOTISPÄÄTAPAHTUMA
HAMINASSA
Päijät-Hämeen
Reserviupseeripiiri
järjesti yhteismatkan
alueensa
kerhojen
jäsenille puolisoineen Suomen
Reserviupseeriliiton
75-vuotispäätapahtumaan Haminaan
5.8.2006. Matka alkoi lauantai
aamuna Lahden linja-autoasemalta matkanjohtajana toimineen Juha Nuoritalon johdolla
suunnaten 32 osallistujan voimin
Nastolan kautta kohti Haminaa.
Hämeen Rykmentti tuki matkaa
antamalla linja-auton kuljettajineen matkalaisten käyttöön.
Ensimmäinen kohde Haminassa oli Tervasaari, jonka satama-alueella oli esillä Puolustusvoimien käytössä olevaa kalustoa niin maa-, meri kuin ilmavoimista. Raskaammasta maavoimien kalustosta esillä olivat
mm. kranaatinheitinjärjestelmä

AMOS – FIN, XA 202 panssariajoneuvo, CV 9030 rynnäkköpanssarivaunu sekä järeä tykki 155 K 98.
Nähtävillä oli myös Hughes 500 D
koulutushelikopteri. Merivoimat oli
tuonut paikalle paikkakuntaan ja
RUL:n vuosijuhlaan hyvin sopivan
Hamina luokan ohjusveneen Haminan. Erikoisuutena Tervasaaren
satamassa yleisön tutustuttavana
oli satamajäänsärkijä Turso, joka
valmistui v. 1944 Helsingin sataman murtajaksi. Turso joutui heti
sodan päättymisen jälkeen sotakorvauksena silloisen Leningradin
ja myöhemmän Pietarin sataman
murtajaksi, jossa se toimi Taifun- nimisenä aina vuoteen 2004.
Kyseisenä vuonna laiva ostettiin
takaisin Suomeen ja sitä entisöidään parhaillaan.
Tervasaaresta
matkalaiset
suuntasivat aurinkoisessa säässä Haminan keskustaan. Keskus-

CV 9030 rynnäkköpanssarivaunu edustaa puovustusvoimien uutta raskasta
kalustoa.

Reserviupseeriliiton juhlaa vietettiin
hyvässä säässä.
ta-alueella oli runsaasti erilaista
nähtävää ja samalla oli mahdollisuus muistella menneitä sekä
nauttia lounasta ympyräkaupungin historiallisessa miljöössä.
Varsinainen
75-vuotisjuhlaohjelma alkoi seppeleenlaskulla
kaatuneiden upseerien patsaalla
RUK:n päärakennuksen edustalla. Musiikista siellä vastasi Suomen Rauhanturvaajien soittokunta kapellimestarinaan Pertti
Lindstedt. Kuulimme aluksi Heikki
Klemetin ’Oi kallis Suomenmaa’.
Seppeleen lasku patsaalle suoritettiin RUL:n puheenjohtaja Tapio
Peltomäen johdolla ja seppeleenlaskun aikana kuulimme RUK:n
kunniamarssin ’Sankarimarssi’.
Puheen seppeleenlaskun jälkeen
piti Tapio Peltomäki, joka totesi,
että suomalainen reservinupseeri on aina ollut valmis, jos isänmaa on häntä tarvinnut. Tilaisuus
päättyi musiikkiesitykseen, jossa
soitettiin Axel von Kothen ’Rukous’, joka tunnetaan myös Kothen
hymninä.
Välittömästi seppeleenlaskun
jälkeen juhlayleisö siirtyi kaatuneiden upseerien patsaalta
pääjuhlaan RUK:n maneesiin.
Maneesia koristivat Suomen lippu, RUK:n lippu ja RUL:N lippu.
Tilaisuus alkoi Varusmiessoittokunnan esittämällä Artturi Ropen
sävellyksella ’Marsalkan hopeatorvet’. Tervehdyssanat lausui
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Tapio Peltomäki. Peltomäki kertasi puheessaan mm.
Suomen Reserviupseeriliiton perustamiseen liittyviä tapahtumia.
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Hän myös korosti reserviläisten
merkitystä Suomen kenttäarmeijalle todeten reserviläisten osuuden kenttäarmeijasta olevan tällä
hetkellä n. 97 %. Tämä luo erityisiä
haasteita mm. reservilaisjohtajille.
Nykyisin ikäluokasta n. 7 % saa
reserviupseerikoulutuksen. Peltomäki katsoi myös, että yleinen
asevelvollisuus on osa kansallista
identiteettiämme. Tulevaisuudessa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkitys korostuu
sotilastaitojen
ylläpitämisessä.
Tässä kehityksessä RUL haluaa
olla mukana. Ohjelma jatkui tämän jälkeen musiikilla kun Varusmiessoittokunta esitti Sam Sihvon
säveltämän ja Arvo Kuikan sovittaman ’Suomen jääkärin’.
Juhlapuheen tilaisuudessa piti
puolustusministeri Seppo Kääriäinen. Puheessaan ministeri Kääriäinen totesi, että turvallisuusasioiden kehittäminen on pitkälti
yhteistyötä eri kansallisten toimijoiden kesken. Valtiovallan kannalta kansainväliset kriisinhallinta
kysymykset ovat nousseet entistä keskeisemmälle sijalle ja tärkeä ratkaistava kysymys on EU:n
kriisinhallintakyvyn kehittäminen.
Kääriäinen viittasi tällä mm. ajankohtaiseen Lähi-Idän kriisiin ja
kansainvälisiin ponnisteluihin sen
ratkaisemiseksi. Poliittisen johdon
päätettäväksi lähitulevaisuudessa
tulee kysymys osallistumisesta
monikansalliseen rauhanprosessiin Libanonissa. Ministeri viittasi
suomalaisten tunnustettuun rauhanturvaamisosaamiseen, jossa
reserviläisjohtajilla on ollut keskeinen asema. Myös EU:n vuosien 2007-2008 taisteluosaston
vahvuudesta 60 % on reserviläisiä. Uskottavan puolustusratkaisun kannalta Kääriäinen piti keskeisenä, että puolustuksemme
ydin on aina suomalainen perustuen yleiseen asevelvollisuuteen.
Ministeri korosti, että maamme
puolustaminen ja vapaaehtoista
maanpuolustustyö liittyvät keskeisesti toisiinsa. Tämän yhteyden
ylläpitämisessä ja kehittämisessa
Suomen Reserviupseeriliitolla on
keskeinen rooli.
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Reserviupseerikoulun ja Suomen Reserviupseeriliiton historiassa on paljon yhteistä ja tästä
aiheesta katsauksen piti filosofian tohtori Ali Pylkkänen. Hän
käsitteli
Reserviupseerikoulun
historiaa ja totesi, että Suomen
Reserviupseeriliitto on aina kantanut huolta reservinupseerien
sotilastietojen ja -taitojen kehittämisestä unohtamatta myöskään
hengellistä työtä. Pylkkänen jaotteli RUL:n toiminnan painopisteitä todeten, että 1930-luvulla
valmentauduttiin pääasiassa sotilasjohtamiseen. Sotien jälkeen
painopiste siirtyi kohti humaaninpaa johtamista ja 1960-luvun
loppupuolella suuntauduttiin työelämän johtamistaitojen kehittämiseen. 1990-luvulla keskityttiin
kriisijohtamiseen ja viime aikoina
on tarkasteltu sodan ja rauhan
johtamiskokemuksia.
Tervehdyksensä ja onnittelunsa juhlivalle liitolle esittivät Puolustusvoimat ja RUK yhteisesti
Reserviupseerikoulun johtaja ev
Pertti Laatikaisen toimesta. Laatikainen korosti, että reservinupseerin on oltava maanpuolustustahtoinen ja innostava johtaja.
RUK:n rooli on olla kaikkien reservinupseerien yhteinen tukikohta. Maanpuolustusjärjestöjen
yhteisen tervehdyksen esitti Reserviläisliiton puheenjohtaja Matti
Niemi. Niemi totesi, että yhteistyö
eri toimijoiden kesken on saumatonta ja liittojen historiassa on paljon yhteistä. Mm. Reserviupseeriliiton tuki Reservin Aliupseeriliitolle sen historian alussa oli erittäin tärkeää. Hänen mukaansa
RUL on ollut mallina ja esikuvana
muille maanpuolustusjärjestöille.
Tilaisuus päättyi arvokkaasti Varusmiessoittokunnan ja yleisön
yhteiseen Maamme-lauluun.
Pääjuhlaa seurasi cocktail-tilaisuus, johon oli varattu RUK:
n maneesin lämpiö ja RUK:n takapihalle pystytetty suuri teltta.
Koska sää oli lämmin, juhlayleisö
viihtyi parhaiten ulkona auringosta ja toistensa seurasta nauttien.
Koettiin monta riemukasta jälleennäkemistä, kun kurssikave-

rit vuosien tai vuosikymmenten
takaa tapasivat toisensa tutussa
ympäristössä. Muisteltavaa oli
paljon. Cocktail-tilaisuuden tarjoilujen järjestämisestä vastasi
ansiokkaasti Haminan Sotilaskotiyhdistys.
Cocktail-tilaisuutta seurasi juhlaillan huipentuma Tattoo marssishow Haminan Bastionissa. Marssishowssa esiintyivät Heeresmusikkorps 4 Saksasta, Armens
Musikkår Ruotsista, Pietarin sotakoulujen yhdistetty Soittokunta
Venäjältä, Puolan Maavoimien
Keskussoittokunta
Puolasta,
Sveitsin Maavoimien Soittokunta
Sveitsistä, Salzburgin Sotilassoittokunta Itävallasta sekä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
Suomesta. Erityisesti mieliin jäivät Ruotsin, Sveitsin ja Suomen
sotilassoittokuntien
loisteliaat
esitykset. Suomen sotilassoittomainetta puolusti ansiokkaasti
Varusmiessoittokunta, jonka kotipaikka on meille tuttu Hämeen
Rykmentti. Hyvän musiikin, soiton ja kuviomarssin ohella Varusmiessoittokunnan esityksestä jäi
mieleen sen kivääriryhmän lähes
akropatiaa hipova aseenkäsittelyesitys. Tattoo päättyi kaikkien
soittokuntien yhteiseen esiintymiseen, jossa erityisen komeana
soi Porilaisten marssi aitojen tykinlaukausten sävyttämänä.
Tattoon viimeisen marssin
’Ankkurit Ylös’ tahtien vaiettua
kauniissa ja lämpimässä syyskesän illassa, seurasi kotimatka
noudattaen tuloreittiä. Iloinen puheensorina valtasi bussin ja tyytyväisyys päivän antiin oli päällimmäisenä matkalaisten mielessä. Päivä oli pitkä, mutta sisällöltään innostavan monipuolinen ja
arvokas eli juuri sellainen, kuin
Suomen Reserviupseeriliitto tänään on. Sen katse on tiukasti
eteenpäin.
teksti Jukka Anttonen
kuvat Esa Simpanen
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ME TEIMME SEN YHDESSÄ !!!
Kuvat: Heikki Koivisto
Olen viime viikot ollut kuin vanha
navettakissa intiaanikesän auringonsäteissä kivijalan vieressä
loikoillen. Kaikki paikalle pysähtyneet ovat kiitelleet ja silitelleet
myötäkarvaan ja mitäpä minä
muutakaan olen voinut tehdä,
kuin ottaa kiitokset kehräten ja
päätä nöyrästi kumartaen vastaan.
Lausahdukset:
“MAHTAVAT
JÄRJESTELYT”, “KYLLÄ SUOMALAISET
VAPAAEHTOISET
OSAAVAT”, “PARHAAT JÄRJESTELYT, MITÄ MISSÄÄN OLEMME KOKENEET”,
“KYLLÄ NIITÄ, JOTKA EIVÄT
OLLEET MUKANA HARMITTAA,
KUN KUULEVAT” -kertovat omalta osaltaan menestyksekkäästä
tapahtumasta, jonka ainoa rasite oli kilpailujoukkueiden puute.
Kolmen (jotkut jopa seitsemän)
päivän ajan, yhteensä yli yhdek-

sänkymmentä vapaaehtoista, toteuttivat ensimmäiset Suomessa
järjestetyt AESOR-kilpailut. Voin
vain ylpeänä suomalaisuudestani
todeta, että ainoa hankaluus on
se, kuinka saan välitettyä kaikki
kiitokset mukanaolleille sekä tu-

ellaan onnistumiseen myötävaikuttaneille - toimikoon siis tämä
foorumi sellaisena ja toistettakoon vielä kerran otsikkoteksti:
“ME TEIMME SEN YHDESSÄ”
Atte

Maaesterata (Nato-rata)
Kuultuamme Aesor-kilpailujen
tulosta Lahteen ja Hennalaan,
Orimattilan reserviläisyhdistykset ilmoittautuivat hoitamaan kranaatinheiton rastitehtävät, mutta
tehtävien loppujaossa saimmekin
maaesteradan toimitsijahommat
suoritettavaksi. Haasteet kasvoivat melkoisesti, mutta se vain
innoitti yhdistyksemme jäseniä
osallistumaan ko. tehtäviin.
Muutaman palaverin jälkeen
saimmekin
toimitsijanimilistan
likimain kasaan määräaikaan
mennessä.
Lopputulos oli kuitenkin aivan
muuta, kuin mitä olimme ajatelleet. Nimet vaihtuivat tämän tästä aivan viime h-hetkeen asti.
Viidentoista-kahdenkymmenen
henkilön irrottaminen päiväksi
pariksi arkipäivän työtehtävistä
osoittautui tosi hankalaksi tehtäväksi. Lopuksi jouduimme tu-

Viron joukkue eteni vauhdikkaasti esteillä. Viron oli saanut kilpailuun erittäin
vahvan joukkueen, joka oli vahva kaikilla osa-alueilla.
keutumaan muutamaan Lahtelaiseen ystäväämme, kysyimme,
että tulisitteko hommiin, lupautuivat. - Alku oli vaikeaa, mutta lopussa kaikki hyvin-, sanoo vanha
sanalasku, niin kävi tässäkin meidän tapauksessa.
Yhdellä monista kokoonpano-

vaihtoehdoistamme tutustuimme
viikkoa ennen kilpailua radan tehtäviin, este esteeltä. Kilpailupäivän perjantai-aamun koittaessa,
kaikki nimetyt olivat tehtävärastilla paikalla. Yhtenäinen vaatetus päälle ja sen jälkeen miehet
kipittivät jokainen omille paikoil-
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leen, kävivät mielessään rastinsa
tehtävät läpi. Odotimme pitkän
tovin kilpailijoiden saapumista linja-autolla paikanpäälle. Kun linjaauto näkyi, komensi Matti Hietala
miehet paririviin radan reunaan
asentoon. -Huomio, katse oikeaan päin, ilmoitan.
- Siitä se alkoi -, meinaan se
kisapäivä. Joukkueet siirtyivät
verryttelyalueelle ja ensimmäinen joukkue, RUL, lähtöviivalle.
Lähtölaukaus ja kellot käyntiin,

Päijät-Hämeen
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kilpailijat etenivät reippaasti esteeltä toiselle kunnes viimeisen
sarjaesteen viimeisellä ylityksellä
Ville kompastui johonkin, kaatui
ranne edellä asfaltille ja niin siinä
kävi, että rannehan siinä murtui.
Joukkue sai kuitenkin hyvän pohja-ajan jatkoa ajatellen.
Sitten Viron joukkue, Kanadan
joukkueet 1 ja 2 ja RES Finland.
Pääsimme hyvään vauhtiin toimitsijatehtävissämme, kun huomasimme, että viimeinen joukkue

tuli jo maaliin. Vastahan tämä alkoi ja nyt se on jo ohi. Linja-auto
vei kilpailijat toiselle rastipaikalle,
Lahden uimahallille. Me siirryimme aamupalalle, kahvia ja makkaraleipää. Hyvältä maistui niin
kuin aina ulkosalla tekee.
Toivottavasti saamme lähivuotena olla uudelleen toimitsijatehtävissä Aesor -kilpailussa.
Heikki Pajuvesa

Esteuinti
Esteuinti toteutettiin Lahden
kaupungin uimahallissa. Esteradan kokoaminen tuotti joitakin yllätyksiä, mm. vaijerit olivat kovin
eripituisia. Tästä syystä torstain
harjoitus siirtyi iltapuoleen ja uimahallin valvojalle kertyi harmaita
hiuksia aikataulujensa mennessä
uusiksi ruuhkaisessa alkuillassa.
Seuraavana aamuna koottiin rata
taas uudestaan ja nyt jo rutiinilla.
Itse kilpailu tuntuikin sitten kovin lyhyeltä, mutta mielenkiintoiselta. Vain yksi joukkueesta ui
esteradan, muut vapaasti. Valinnat näyttivät osuneen oikeaan
useimmilla, todella vakuuttavia
suorituksia näki yleisö, mm. Reserviläisiliiton johto, tälläkin suorituspaikalla.

Esteuinti oli suomalaisille vieraampi osa kilpailua. Radan rakennus ja purku
sekä harjoittelua että itse kilpailua varten teetti ylimääräistä työtä.

Suunnistus
Suunnistusosuuden toteutusoli jaettu Padasjoen Asikkalan ja
Sysmän kesken. Ratamesterina
toimivat Jukka Luukko Padasjoelta ja Pekka Niemi Asikkalasta.
Rata oli tehty Hälvälän lentokentän pohjoispäähän, jonka pienipiirteinen supikko vaati tarkkaa
kartanlukua. Rata oli vaikeudeltaan suomlaisen mittapuun mukaan normaali kilparata. Joukkueiden väliset erot moudostuivat
erittäin suuriksi Kanadalaisten
jäädessä Reseerviläisliiton joukkueen voittoajasta lähes 1,5 tuntia.
Juha Muje

Reserviläisliiton joukkue valmistautumassa lähtöön.
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Maastojuoksu

Kanadan sekajoukkue kamppaili hyvin läpi kilpailun. Tytöt jättivät mm. kanadan miehet taakseen kumivenemelonnassa.

Juoksu tapahtui asfaltoidulla
radalla Hälvälässä. Ampumaratojen takana oleva n. 1,7 km rata
kierrettiin viidesti. Opasteita kiitettiin ja joku arvosteli kovaa, mutta
sääntöjen mukaista asfalttia. Laji
oli AESORin viimeinen ja ensin
maaliin tullut joukkue oli koko kilpailun voittaja.
Erot olivat tässä vaiheessa jo
niin suuret, että juoksulla ei enää
järjestystä ollut millään joukkueella mahdollista muuttaa. Viron
joukkue oli suvereeni myös tässä
päätöslajissa.
Juha Nuoritalo

Tiukan kilpailun lisäksi Aesorissa oli tärkeää mukava yhdessä olo ja tutustuminen muista maista tulleisiin reserviläisiin.

Rul.n joukkue sijoittui tasaisella suorituksella kolmanneksi.

Kansainvälinen sotilasmoniottelu 24. - 26. elokuuta 2006 Lahdessa
TULOKSET
Perjantai 25. elokuuta 2006

Joukkueet
Kanada
Kanadan sekajoukkue
Viro
Suomi: Reserviläisliiton joukkue
Suomi: Reserviupseeriliiton joukkue

Uinti
Pisteet
Sija
1019
922
944
861
959

Joukkueet
Kanada
Kanadan sekajoukkue
Viro
Suomi: Reserviläisliiton joukkue
Suomi: Reserviupseeriliiton joukkue

Ammunta
Pisteet
Sija
2608
2364
2644
2548
2444

1
4
3
5
2

NATO -esterata
Pisteet
Sija
840
790
1167
1064
1139

2
5
1
3
4

Lauantai 26. elokuuta 2006
Kumivenemelonta
Maastojuoksu
Pisteet
Sija
Pisteet
Sija
1006
4
734
1009
3
528
1035
1
1000
930
5
870
1020
2
814

4
5
1
3
2

Suunnitus
Pisteet
Sija
0
79
1947
2106
1391

5
4
2
1
3

Käsikranaatinheitto
Pisteet
Sija
560
600
440
280
280

2
1
3
4
4

4
5
1
2
3

Lopulliset pisteet
Pisteet
Sija
6767
6292
9177
8659
8047

4
5
1
2
3

Kokonaistilanne
Pisteet
Sija
2419
2391
4498
4311
3769

Joukkeiden kokoonpanot:
Kanada
Joukkueen johtaja
Valmentajat
Kilpailijat
Kanadan sekajoukkue
Kilpailijat
Viron joukkue
Kilpailijat
Suomi (Reserviläisliitto RES)
Joukkueen johtaja
Kilpailijat
Suomi (Reserviupseeriliitto RUL)
Kilpailijat

Dorothy Puls
Deanna Murray ja Stephen Koch
Paul McIntyre, Dany Boulay ja Tim Huckle
Sean Neraasen, Annick Hardy ja Elisabeth Krawchuck
Raul Hindov, Kaido Ruul ja Erik Koitila
Ilpo Pohjola
Mikko Auvinen, Juho Kettunen ja Ville Kinnunen
Kinnusen loukkaannuttua perjantaina hänen tilallaan jatkoi Ilpo Pohjola ja lauantaina Timo Siivonen
Jari Parkkonen, Mikko Hautala ja Mikko Linja

4
5
1
2
3
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PAINEKATTILASSA PATALJOONAN
ESIKUNTA

Kuva: Harri Koponen

Esikuntatyöskentelyn koulutus
käynnistyi pitkän tauon jälkeen
viikonlopun mittaisella peruskurssilla Tarusjärvellä syyskuun
puolivälissä. Jukka Anttosen johtamalle pilottikurssille saapui lopulta kymmenkunta kurssilaista.
Puolustusvoimien kertausharjoitusmäärärahojen niukkeneminen on monen muun koulutusvajeen lisäksi luonut ammottavan
aukon
esikuntatyöskentelyyn
harjaantuneiden reserviläisten
osaamiseen. Monella sijoitetullakaan ei ole ollut tilaisuutta harjaantua työskentelytapoihin tai
edes esikunnan toimintaympäristöön, kun omaa yksikköä ei ole
ollut mahdollista harjoittaa. Mui-

Taistelijan kertauskurssi Hälvälässä

Maanpuolustuskoulutus
järjestää Hämeen Rykmentin tukemana 28.- 29. lokakuuta Taistelijan kertauskurssin Hollolan
Hälvälässä. Harjoittelemme tällöin taistelijan perusasioita, jotka
suoritamme asekäsittelynä, ammuntoina,
tukikohtatoimintana
sekä rastikoulutuksina. Päämääränä on taistelijan koe, joka suoritetaan harjoituksen yhteydessä.
Kurssilaiset aloittavat lauantaina
28.10. klo 9.00 varustautumisella ja luokkakoulutuksella Hennalassa. Kasarmialueelta siirrymme
maittavan lounaan jälkeen Hälvä-

län harjoitusalueelle, jossa varsinainen toiminta tapahtuu. Lauantai-iltapäivä ja -ilta kuluvat reipashenkisessä koulutuksessa, yö
tukikohtapalvelussa ja sunnuntai
taas kouluttautumisella. Ruoka
valmistetaan osittain itse Trangia -keittimillä ja osasta huolehtii varuskunta. Hyvin suoritetusta
harjoituksesta on luvassa kertausharjoitusvuorokausia ja kurssi
päätetään Hennalassa loppupuhutteluun, varusteiden luovuttamiseen ja saunomiseen sunnuntaina 29.10. iltapäivällä. Kurssin
järjestäjät ovat luvanneet esittää
harjoituksen yhteydessä ihan uusiakin asioita sekä kalustoa, joten
- reserviläistaistelijat, tervetuloa!
Ilmoittautuminen ja kurssiohjelma löytyvät osoitteesta: http://
www.mpkry.fi
Tapio Alanko
Heikki Rekola

Petteri Paalanen
koulutus- ja
tukiyksikön päälliköksi
Piiripäällikkö
on
nimittänyt
16.8.2006
alkaen Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin Koulutus- ja tukiyksikön päälliköksi
Petteri Paalasen.
Koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa ja mahdollistaa maanpuolustuspiirin kaikki koulutustapahtumat. Päällikkö ja yksikön muu
henkilöstö ovat vapaaehtoisia
reserviläisiä, evp-henkilöstöä ja
muita arjen turvallisuudesta kiinnostuneita Suomen kansalaisia.
Lisätiedot:
piiripäällikkö Hannu Tukia
0207 569 055
koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
Petteri Paalanen
040 507 6882
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den reserviläisen taitojen tapaan
Maanpuolustuskoulutus järjestää
koulutusta myös esikuntatyöskentelystä.
Kurssilla kunnostautuneen Juuso Kososen mukaan kurssi tarjosi
erinomaisen kokonaispaketin esikunnasta ja sen toiminnasta. Jalkaväen tiedustelu-upseerien koulutusryhmään kuulunut Kosonen
kiittelee erityisesti yhteistoiminnan mahdollistanutta, täyttä kokoonpanoa ja realistisiksi luotuja
puitteita viestivälineineen ja kartta-aineistoineen. Perustamispaikan tapaan toteutettu vastaanotto
ja varustaminen tuli myös myönteisesti huomatuksi.
Kurssin valmisteluun ja toteutukseen oli panostettu Jukka Anttosen johdolla kunnolla. Hämeen
Rykmentistä kouluttajaksi ja sotilaallisen osion johtajaksi saapunut kapt Sami Liukkonen antoikin myönteistä palautetta reser-

viläisten osaamisesta ja kyvystä
toteuttaa laadukasta koulutusta. Liukkonen antoi myös todella tuntuvan ja kiitoksen arvoisen
panoksen kurssin järjestelyjen ja
koulutuksen onnistumiseen.
Kehyksen
esikuntatyöskentelyn taitojen harjoittelulle antoi
pataljoonan esikunta. Ahnaasti
oppia imeneet kurssilaiset liukuivat jo sujuvasti taktiikan puolelle,
kun oppimistavoitteissa paino oli
kuitenkin peruskurssin luonteen
mukaisesti tiedonkulussa ja menetelmissä. Parannettavaakin jäi
erityisesti oman esikunnan ulkopuolelle tehdyssä tiedon jakamisessa ja –hankinnassa. Koulutusta tulevilla kursseilla hieman uudelleen rytmittämällä saataneen
tämäkin tärkeä asia nostetuksi
ansaitsemalleen painoarvolle.
Kurssin sisällöllinen onnistuminen ja tarpeen ilmeisyys kannustavat jatkokurssin järjestämiseen

Yhteistyötä yli rajojen
Kuhmoisissa järjestettiin Keski-Suomen maanpuolustusjuhla elokuun 12. päivänä. Juhlaan
osallistui Pioneerirykmentti Keuruulta. Lauantain ohjelmaan kuului n. 500 alokkaan valatilaisuus,
ohimarssi sekä kalustoesittely.
Kuhmoisten Toritien varrelle oli
kokoontunut tuhansittain yleisöä
joka koostui suurelta osin valan
tehneiden alokkaiden omaisista.
Luonnollisesti myös paikkakuntalaiset osallistuivat kauniin sään
vallitessa näyttävään tilaisuuteen.
Valan sekä ohimarssin jälkeen
siirryttiin Kuhmoisten koulukeskukseen, jossa tarjottiin kenttälounas sekä pidettiin maanpuolustusjuhla. Maanpuolustusjuhlan
juhlapuheen piti lääkintäkenraali
Kari Sahi.
Jo varhain keväällä Kuhmoisten paikallisosaston päällikkö
Heljä Järvinen kääntyi padasjokelaisten puoleen ja kysyi apua
heillä järjestettävän maanpuolus-

tusjuhlan järjestelyissä. Hän oli
saanut tietoonsa, että Padasjoella on aktiivia reserviläistoimintaa
ja pyysi mahdollisimman monta
reserviläistä avustamaan juhlan
aikana tapahtuvien lippumenojen
avustustöissä sekä mm. reserviläisten varustamisessa.
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ja peruskurssin kehitysversion
tuomiseen koulutuksen vakioelementiksi Päijät-Hämeessä. Tähän
ohjaa myös MPK:n koulutusohjelmarakenne, jossa esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma on yksi
keskeisiksi nostetuista. Jatkossa
tihentyvä koulutustahti tarvitsee
myös lisää kouluttajavoimaa, joita
Ilveksenkin lukijakuntaan kuulunee runsaasti. Ripeästi kursseille
vain, kouluttamaan ja oppimaan!
Kurssin kehittyjinä palkittiin
Juuso Kosonen (tiedups/jv), Esko
Sutela (viesti) ja Heimo Lahtinen
(pups). Pistooliammunnan kärkisijat lunastivat Timo Parttimaa,
Markku Mäkelä ja Juuso Kosonen.
Teksti ja kuva
Harri Koponen

Padasjokelaisia saatiinkin liikkeelle joukkueen verran. Mukana
vanhoja konkareita sekä muutamia ensikertalaisia, nuoria reserviläisiä. Tapahtuma oli samalla
MPK:n Keski-Suomen maanpuolustuspiirin kurssi. Naapuripitäjän
-piirin apu otettiin kiitollisuudella
vastaan. Yhteistyötä Padasjoella
olemme valmiit tekemään jatkossakin - kunhan käsky käy.
HK

Christian Creutz Padasjoelta jakamassa varusteita.
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KOHTEEN SUOJAAMINEN 2006
Vapaaehtoisen
Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) PäijätHämeen Piiri järjestää vuoden
koulutussuunnitelmaan
kuuluvan Kohteen Suojaaminen 2006
–harjoituksen 13.10 -15.10.2006
Hollolan Hälvälässä. Harjoitus
on osa MPK:n ja Hämeen Rykmentin yhteistoimintaa. Tulevaisuuden
maakuntajoukkojen
muodostamisessa harjoituksella
on tärkeä rooli toimintamallinan
vastaaviin harjoituksiin.
Harjoituksen tavoitteena on
joukon oman toiminnan suojaaminen, viranomaisyhteistyön kehittyminen tilanteen edetessä, virka-aputilanteiden harjoittelu sekä
poikkeusolojen suunnitelmat ja
poikkeusolojen toimintojen harjoittelu. Kohteen suojaamiseen
kuuluvat suojaus ja vastatoimet
ovat osa reserviläisen perustietoja ja –taitoja. Voimankäyttösäädösten tuntemus ja säädösten

Ari Sausta

soveltaminen toimintaan parantavat suojaukseen osallistuvien
reserviläisten taitoja toimia poikkeusoloissa.
Harjoitus muodostuu kuudesta eri MPK –kurssista. Osa kursseista on kohdennettu erityisryhmille, kuten vartiojoukkuekurssi
ja täydennyspoliisikurssikurssi.
Lisäksi harjoitukseen osallistuu
varusmiesosasto Hämeen Rykmentistä sekä sekä yksiköitä eri
viranomaistahoilta.
Harjoitukseen osallistuvat sotilaspoliisijoukkueet
suorittavat
vartiointi- ja kulunvalvontatehtäviä harjoitusalueella, muodostavat kulunvalvontapaikkoja, sotilaspoliisiaseman sekä suojaavat
alueella toimivan 2. Sotilasalueen
esikunnan alueen.
Täydennyspoliisit perustavat
kenttäpoliisiasemia ja suorittavat
kulunvalvonta- ja tarkastustehtäviä.

Poliisin virka-apu erikoistilanteissa kuuluu harjoitusohjelmaan
järjestettyjen tapahtumien kulkuun.
Harjoituksen osallistuu 250
henkilöä Päijät-Hämeen alueelta.
Kohteen Suojaaminen –harjoituksen kymmenvuotisen taipaleen
yleensä noin 100 henkilön osallistujamäärä on näin kasvanut ja
saanut mittavat puitteet harjoitella aiheen piiriin kuuluvia tehtäviä.
Maakuntajoukkojen
tulevaisuutta ajatellen harjoitus toimii
myös tärkeänä kanavana organisaation toimintamallien esittelyssä. Yhteistyö MPK:n, Hämeen
Rykmentin ja viranomaistahojen
välillä saa puitteet ja työvälineen,
jossa yhteistoimintaa on mahdollisuus harjoitella todellisen tuntuisessa ympäristössä.

Kuvat viime vuoden kohteensuojauskurssilta.
Kuva-aineisto: Harri Koponen

Ari Sausta

Päijät-Hämeen
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Kurssin nimi

Nro

Turvallisuuskoulutus
Lukiolaisen turvakurssi 0902 06 11101
Defendo kurssi
0900 06 11703
Lukiolaisen turvakurssi 0907 06 11104
Itsepuolustuskurssi, jatko 0900 06 11702
Henkinen tuki
0900 06 11801
Jouluajan turvallisuus
0900 06 11903
Ensiapukoulutus
0906 06 11501
Sotilaallinen koulutus
Sotilassuunnistuskurssi 0900 06 13407
Kenttäkelpoisuuspäivä 0907 06 13414
Epäsuorantulen mittaukset 0900 06 13202
Kohteen suojaaminen, Erikoisto...
0900 06 13110
Kohteen suojaaminen, Johto
0900 06 13102
Kohteen suojaaminen, Komppania
0900 06 13105
Kohteen suojaaminen, Spolkilta
0900 06 13103
Kohteen suojaaminen, Vartiojou...
0900 06 13106
Kohteen suojaaminen,Täydennysp...
0900 06 13108
Kohteen suojaaminen,Täydennysp...
0900 06 13107
Kohteen suojaaminen/Täydennysp...
0900 06 13109
Taistelijan kertauskurssi
0900 06 13406
Viestiharjoitus YVI 2 / KORVAT...
0900 06 13308
Viestin yleistaidot
0900 06 13204
Kenttälääkinnän kurssi
0900 06 13309
Johtamis- ja kouluttajakoulutus
Kouluttajakoulutus, Sotilaskot...
0900 06 14205
Johtamisen peruskurssi
0900 06 14101
Kouluttamisen peruskurssi
0900 06 14203

Paikka

Aika

Padasjoki
Ahjola, Padasjoki
Nastola
Hennala
Hennala
Hennala
Hennala

1.9.-30.12.2006
23.9.2006
1.10.-1.12.2006
12.-19.10.2006
28.10.2006
9.11.2006
15.-16.11.2006

Päijät-Häme
Luhtaanmaa
Hälvälä

17.5.-30.10.2006
7.10.2006
13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Hälvälä

13.-15.10.2006

Lahti, Hälvälä

28.-29.10.2006

Lahti

1.-30.11.2006

Hennala-Hälvälä

10.-11.11.2006

HämR/Hennala

13.-15.12.2006

Lahti

21.-22.10.2006

Lahti

10.-11.11.2006

Lahti

24.-25.11.2006
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MPK ry
kouluttaa
2006
Lisätietoja järjestettävästä
koulutuksesta, sekä ilmoittautumiset:
Päijät-Hämeen
Maanpuolustuspiiri
Piiripäällikkö Hannu Tukia
050-4620735, 03-18146567
aluetoimisto.lahti@mil.fi
tai
www.mpkry.fi

MPK kouluttajapankki?
Maanpuolustuskoulutus ry. Päijät-Hämeen maanpuolustuspiiri kokoaa aktiivisia reservin kouluttajia kouluttajapankkiin. Jäsenet osallistuvat sotilaallisten ja muiden koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja saavat oman osaamisensa kehittämiseksi
kouluttajakoulutusta ja opintomateriaalia. Kouluttajapankkiin haetaan jatkuvasti niin
kokeneita kuin vasta kiinnostuneitakin reserviläisiä kaikista aselajeista ja tehtävistä.
Myös tukitehtävissä on runsaasti mahdollisuuksia, jos oma roolisi ei ole luontevimmin
joukon edessä. Tervetuloa mukaan!
Ilmoita oma halukkuutesi kouluttajaksi tai tukitehtäviin piiripäällikkö Hannu Tukialle;
puhelin 0207 56 9055, sähköposti paijat-hame@mpkry.fi. Sinuun otetaan yhteyttä
vahvuuksiesi ja tulevien tehtäviesi yhteensovittamista varten.

Päijät-Hämeen
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Nijmegen 2006

Kirjoittaja itse aluelle rakennetun komean portin edessä.

SOTILASPOLIISI
ESKADROONA
LAHDEN KILTA RY
Sotilaspoliisieskadroona Lahden
Kilta Ry on alun perin kansallisen Sotilaspoliisikillan paikallisosasto, joka perustettiin samana
vuonna kuin itse kiltakin, 1994.
Paikallisosaston perustajajäseniin kuului muun muassa silloinen
Esikuntaeskadroonan päällikkö,
Yliluutnantti Marko Korpela. Sotilaspoliisikillan jäsenmäärä kasvoi
nopeasti niin suureksi, noin 1200
henkeä, että pääkaupunkivetoinen ”emokilta” ei kyennyt palvelemaan laajaa, koko Suomen
alueella olevaa jäsenistöään. Tämän seurauksena eri paikkakunnilla olevat paikallisosastot rekisteröityivät omiksi yhdistyksiksi.
Niin kävi myös Lahdessa, nykymuodossaan Sotilaspoliisieskadroona on toiminut vuodesta 2001.

Perustajina olivat osin samat aktiivi reserviläiset, kuin paikallisosastoa perustettaessakin.
Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry vietti viisivuotis merkkipäiväänsä 2.9.2006, Lahden
varuskunnan
upseerikerholla.
Päiväohjelmaan kuului ensin
syyskokous, jossa Sotilaspoliisieskadroona valitsi uuden hallituksen tulevalle toimikaudelle.
Yhdistyksen
puheenjohtajaksi
valittiin, Marko Patrakka, entisen
puheenjohtajan, Arto Rajalan,
väistyessä sääntöjen mukaisesti
tehtävästään.
Iltajuhlaan kokoonnuttiin uudelleen kello kahdeksaksitoista,
jolloin juhlatilaisuus aloitettiin Sotilaspoliisieskadroonan lipun sisäänmarssilla.

Tästä piti tulla kertomus 4.n päivän kovasta marssirypistyksestä
Hollannissa, vaan toisin kävi. Mutta asiat tärkeysjärjestyksessä.
Suomen Rauhanturvaajaliiton
marssijoukkue (13 henkeä, joista 5 naista) kokoontui sunnuntaina 16.7. Helsinki-Vantaan lentoasemalla, josta KL.n lennolla
painelimme Hollantiin: Schipholin
kentältä siirryimme bussikuljetuksella Nijmegeniin ja Camp Heumensoordiin, josta pienen alkusählingin jälkeen löysimme majoitusparakin, saimme ruokaliput,
kulkuluvat, yms.
Sotilassarjassa marssijoita oli
tänävuonna n. 5000, marssijoiden kokonaismäärän ollessa n.
47.000. Suomea edusti 3 joukkuetta: Rauhanturvaajat, Maasotakoulu ja Ilmavoimat. Lahtelaista
hulluutta ylläpidimme siellä Jukka
Liukkosen kanssa.
Yhteensä sotilassarjassa oli 25
maata edustettuna, kaukaisim-

Tervehdyssanat lausui puheenjohtaja, Arto Rajala, jonka jälkeen
olivat vuorossa kutsuvieraiden
puheet, joista Päijät-Hämeen kiltapiirin puheenjohtajan tervehdyksen tämän ollessa estyneenä
saapumasta tilaisuuteen, esitti kiltapiirin varapuheenjohtaja,
Marko Patrakka.
Reserviläispiirin tervehdyksen
esitti, puheenjohtaja Juhani Vilo.
Puolustusvoimien
puheenvuoron käytti Hämeen Ratsujääkäripataljoonan Pataljoonaupseeri,
Kapteeni Juha Karjalainen. Muita
puhujia olivat MPK ry:n Piiripäällikkö, Everstiluutnantti Hannu Tukia ja Majuri res., Risto Vuorisalo.
Illan juhlapuheen esitti samalla
päivämäärällä
Sotilaspoliisieskadroonan Kunniapuheenjohtajaksi nimitetty, killan ensimmäinen puheenjohtaja ja perustajajäsen, Ronny Renwall.
Puheiden jälkeen oli vuorossa palkitsemiset, joista erikseen
mainittakoon Majuri res., Risto
Vuorisalolle ja Kapteeni res., Atte
Sarilolle, myönnetyt Sotilaspoliisieskadroonan standaarit. Stan-

Päijät-Hämeen
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mat Australiasta.
Ma 17.7. Olivat vuorossa viralliset seremoniat, lipunnostot, vierailut. Kaikki odottivat jo aamua ja
matkaan pääsyä. Lämpöä oli mittarissa +320C, ja se mietitytti itse
kutakin. Taitaisi tulla mielenkiintoinen keli. Erästä englantilaista
joukkuetta keli janotti jo niin paljon, että pienten kommellusten
jälkeen he joutuivat lähtemään
kotiin jo nyt! Aamu tuli kuitenkin
viimein, herätys klo 02.00, line-up
04.15 ja startti 04.30.
Matkalla alkoi sitten lämpö tuntua. Järjestäjän ilmoituksen mukaan sitä oli +360C, mutta sehän
oli varjossa, eikä marssilla juurikaan varjopaikkoja ollut. Maalin lähestyessä alkoi näkyä aina
vaan enemmän huonovointisen
ja -kuntoisen näköisiä marssijoita, viimeisen 10.n aikana jopa
pyörtyneitä, tiputuksessa olevia
ja huippuna Nijmegenin kaupungissa oli yksi elvytystapaus. Piu-

hat kiinni ja virtaa setään! Silloin
tuli mieleen että huomenna ei
taida tarvita kantaa 10 kiloa hiekkaa ympäri maakuntaa. Maaliin
tulon jälkeen alkoivat huoltotoimenpiteet. Nyt oli luksusta suihkussakin. Sai valita joko polttavan
kuuman veden teltan tai jäätävän
kylmän veden teltan, valitsin jälkimmäisen.
Sitten syömään, nestetankkausta, venyttelyä ja päiväunet.
Herättyä nestettä, venyttelyä. Oli
hyvä olo, ei ongelmia. Ihmeteltiin
lämpötilaa, ja maasotakoulun pojista joku tokaisi että repun päällä mittari oli näyttänyt +41-420C.
Eipä ihme että meinasi janottaa.
Illalla järjestäjä kuulutti joukkueenjohtajat kokoon ja ilmoitti tylyt
tilastot siviilimarssijoista: 2 kuollutta, 9 elvytystapausta, 13 tehohoitotapausta 300 käyntiä sairaaloissa lämmön takia.
Valittaen he totesivat olevansa
pakotettuja keskeyttämään mars-

sin ensimmäisen kerran sen 90vuotisen historian aikana.
Tällaista lämpötilaa ei ollut koskaan aikaisemmin ollut marssin
historiassa ja ennusteet lupasivat
helteiden jatkuvan. Mikä paukku! Kaikki ymmärsivät ratkaisun,
mutta kyllä käyrä hipoi taivaita.
Tuli mieleen kaikki se treenimäärä – turhaan!
Lentoja emme saaneet muutettua, joten kulutimme loppuviikon
kuka mitenkin, pyöräillen, shoppaillen, rannalla maaten, yms.
Mutta ota yhteyttä jos olet kiinnostunut lähtemään yhdelle maailman kovimmista marsseista (tänävuonna matka olisi ollut 170,3
km). Neuvon mielelläni käytännön asioissa.

daarit myönnettiin myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Päijät-Hämeen piirille ja Hämeen
Ratsujääkäripataljoonalle.
Samalla päivämäärällä oli standaari
myönnetty myös Hämeen Rykmentille, mutta koska Rykmentin
edustajat olivat yhteensattumien vuoksi estyneitä vastaanottamaan huomionosoitusta, luovutetaan se myöhemmin, Rykmentin
omassa vuosijuhlassa.
Ansioituneet yhdistyksen jäsenet saivat myös vastaanottaa
maanpuolustusmitaleja ja pronssisia kiltaristejä, sekä uuden huomionosoituksen, sotilaspoliisiristin, jonka maanpuolustuskiltojen
liiton liittovaltuusto elokuussa
hyväksyi järjestelmään kunniamerkiksi. Kyseinen merkki voidaan hakemuksesta myöntää
niin Sotilaspoliisikiltojen jäsenille,
kantahenkilökunnalle kuin varusmiehillekin. Ensimmäisen jaetun
mitalin, sotilaspoliisiristin numero
101 hopeisena, sai Kapteeni, Ari
Pakarinen, Hämeen Sotilasläänin
esikunnasta. Kapteeni Pakarisen
ansioiksi luetaan muun muassa

nykyaikaisen sotilaspoliisikoulutuksen kehittämistyö ja pitkäaikainen työskentely kyseisen koulutushaaran parissa.
Palkitsemisten jälkeen oli aika
ruokailuun. Upseerikerhon keittiö olikin esittänyt tunnettua gourmee-taitoaan ja seisova pöytä
notkui erilaisia herkkuja, jotka
sitten oli hyvä sulatella tanssilattialla, The Beetles-yhtyeen vanhojen ja uudempien, nostalgiaa
huokuvien musiikkikappaleiden
tahdissa. Tanssilattian ahkerim-

piin käyttäjiin kuuluivat niin Parsikunnat Vuorisalo, kuin Sarilotkin,
joista viimeksi mainitut taisivat
tehdä illan tanssiennätyksen.
Baarinpitäjäkin oli kuulemma
tyytyväinen iltaan, joten sotilaspoliisihengen lisäksi kiltalaiset
osoittivat myös aitoa ratsumieshenkeä, joka killan perinneasioista vastaavan mukaan kuuluukin
asiaan.

Vesa Pyykkö
040-841 7235

Teksti Ronny Renwall
Kuva Tarleena Patrakka

Risto Vuorisalo ja Atte Sarilo saivat Sotilaspoliisieskadroonan standaarit.

Päijät-Hämeen
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Ilmatila haltuun
Reserviläisliiton
ensimmäinen
valtakunnallinen
tiedotuspäivä
järjestetään 28.10. Liiton sekä
sen piirien ja jäsenyhdistysten
yhteisellä tiedotustempauksella
pyritään parantamaan Reserviläisliiton julkista kuvaa ja tunnettuutta. Vaikka Reserviläisliitto on
Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, suuri yleisö ei sitä juuri
tunne.
Reserviläisliitto hyväksyi vuonna 2004 liiton lähivuosien kehittämistä koskevan suunnitelman.
Tämän ns. RES2007-suunnitelman yksi keskeinen tavoite on
liiton ulkoisen kuvan kohentaminen. Tutkimusten mukaan Reserviläisliitto on suurelle yleisölle
melko tuntematon, vaikka liitto
on maan suurin vapaaehtoisen
maanpuolustustyön järjestö.
Viime vuonna liitossa laadittiin
erityinen markkinointisuunnitelma, jossa määriteltiin ulkoisen ku-

van kohentamisen tavoitteet sekä
menetelmät. Näistä ehkä merkittävin on liiton toimintakalenteriin
lisätty toimintapäivä. Tarkoituksena on, että jatkossa Reserviläisliitto sekä sen piirit ja yhdistykset
järjestävät kerran vuodessa yhteisen tiedotustempauksen.
Tiedotuspäivän tavoitteena on
saada mahdollisimman suuri osa
liiton jäsenyhdistyksistä ja piireistä mukaan liiton suunnittelemaan
tiedotuskampanjaan. Pohjimmiltaan tapahtumassa on kyse siitä, että liitto, piirit ja yhdistykset
tiedottavat samasta asiasta, samalla tavalla ja samana päivänä.
Joukkovoiman avulla pyritään ottamaan Puolustusvoimien entisen komentajan sanoin ”ilmatila
hetkeksi haltuun”.
Ensimmäinen Reserviläisliiton
valtakunnallinen
tiedotuspäivä
järjestetään 28.20.2006. Tapahtumaa varten on laadittu yksityis-

kohtainen ohjeistus sekä erityinen työkirja, jonka avulla tapahtuma on helppo toteuttaa yhdistystasolla. Ohjeistus on postitettu
liiton jäsenyhdistyksille ja piireille
viikolla 20.
Varsinainen tiedotusmateriaali
sisältäen tiedote- ja artikkelipohjat jaetaan yhdistyksille ja piireille noin paria viikkoa ennen tapahtumaa. Materiaali lähetetään
vain niille yhdistyksille, jotka ovat
ilmoittautuneet mukaan. Osallistumisesta tulee lähettää tieto liittoon elokuun loppuun mennessä.
Tiedotuspäivää varten on avattu oma www-sivu, joka löytyy
osoitteesta
http://www.reservilaisliitto.fi/tiedotuspaiva. Sivulta
löytyy myös päivää koskeva ohjeja muu materiaali.
Toiminnanjohtaja Olli Nyberg
Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry

Tiirismaa korjasi potin pistooli-Cupissa
Päijät-Hämeen Reserviläispiirin pistooli-cup ammunnan loppuottelu
Orimattilan ampumaradalla 02.09. klo.12.00, Tiirismaan (T), Hartolan
(H) ja Asikkalan (A) yhdistyksien kesken.

TULOKSET
1. Sakari Paasonen
2. Pasi Salo
3. Timo Paalanen
4. Ari Mesivaara
5. Arvo Koskinen
6. Timo Kiuru
7. Mauri Takamaa
8. Matti Selonen
9. Markku Järvinen
10. Tuomo Lindeberg
11. Rauno Koivisto
12. Vesa Horkka
13. Jorma Viitanen
14. Seppo Koskinen
15. Juhani Tonteri
16. Martti Niemi
17. Taisto Tervo

T
H
A
T
A
A
T
T
H
A
T
T
A
A
H
H
H

285
284
282
281
278
275
274
271
270 (92)
270 (90)
270 (90)
269
268
264
263
262
259 (87)

18. Veli Matti Varpa
19. Paavo Ihanajärvi
20. Vilho Laakso
21. Teemu Moisio
22. Raimo Natri

T
H
A
H
T

259 (85)
247
245
224
209

Joukkuetulokset
1. Tiirismaa ( 6 parhaan tuloksen keskiarvo)
2. Asikkala ( 7 parhaan tuloksen keskiarvo)
3. Hartola ( 5 parhaan tuloksen keskiarvo)

Kilpailun johtaja:

= 275,0 pist
= 268,8 pist
= 267,6 pist.

Kari Komi, apunaan Heimo Lahtinen

Päijät-Hämeen
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Lylyisen voitto PäijätHämeeseen
Hämeen Sotilasläänin perinteinen sotilastaitokilpailu Lylyinen
kilpailtiin Parolassa 25.8. Tämän
sotilasalueiden välisen, vuosittain järjestettävän reserviläisten
partiokilpailun päämäärinä ovat
reserviläisten paikallistaistelutaitojen ja fyysisen kunnon kehittäminen, sekä maanpuolustustahdon ylläpito. Kilpailun kiertopalkintona on ikuisesti kiertävä, entisen Hämeenlinnan Sotilaspiirin
päällikön everstiluutnantti Reino
K Väisäsen lahjoittama ”Paikallistaistelijan kivääri”. Kilpailua on
järjestetty vuodesta 1978. Jokaiselta sotilasalueelta oli mukana
4-5 partiota. Yhteensä partioita
oli 33. Tiukan kilpailun voitto tuli
tällä kertaa 2. sotilasalueelle, jota
edustivat Asikkalan, Heinolan,
Myllyojan, Padasjoen ja Sysmän
kolmimiehiset partiot. Partioiden

välisen kilpailun voitti Mäntän
partio, toiseksi tuli Nastola ja kolmanneksi Sysmä.
Kilpailu jakautui ammuntaan,
tehtävärataan ja partiosuunnistukseen.
Ammunta suoritettiin makuuammuntana rynnäkkökivääreillä
150 metrin matkalta kymmenen
laukauksen kilpasarjana. Parhaana ammunnasta suoriutuivat sysmäläiset yhteistuloksella 259!
Tehtävärata koostui kuudesta
rastipisteestä: liikekannallepano
ja henkilöstön vastaanotto, etäisyyden arviointi, asekäsittely I
(telamiina ja kertasinko), asekäsittely II (oikeiden patruunoiden
löytäminen ja lipastaminen sokkona), viesti (Virve-verkko) ja
kohteen suojaus (vartiomiehen
toiminta). Tehtävät olivat käytännönläheisiä ja toiminnallisia ja
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kaiken kaikkiaan onnistuneita.
Viimeinen laji oli 7 km:n partiosuunnistus. Maastossa oli etsittävänä 11 rastia. Partio sai halutessaan jakaantua.
Tulokset:
Kokonaiskilpailu
1. 2. Sotilasalue
2. 7. Sotilasalue
3. 3. Sotilasalue
4. 1. Sotilasalue
5. 6. Sotilasalue
6. 4. Sotilasalue
7. 5. Sotilasalue

118 pistettä
116 pistettä
106 pistettä
106 pistettä
102 pistettä
101 pistettä
91 pistettä

Partiokilpailu
1. Mänttä
2. Nastola
3. Sysmä
5. Padasjoki
8. Myllyoja
16. Heinola
23. Asikkala

63 pistettä
63 pistettä
62 pistettä
56 pistettä
52 pistettä
47 pistettä
43 pistettä

Janne-Pekka Juutilainen

Nastola, Sysmä ja Padasjoki pitivät päijäthämäläisiä värejä hienosti esillä tämän vuotisessa kilpailussa. Kuvasa Sysmän partio Aki Naumi, Mikko Sippola ja Janne-Pekka Juutilainen, joka sijoittui hienosti 3. sijalle vain pisteen päähän
voitosta. Sysmä ja Padasjoki kaappasivat yhdessä voiton 2. sotilasalueelle.
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Maanpuolustusnaiset
Maanpuolustusnaisten Liiton tunnus / logo on julkistettu vuoden
2005 syysliittokokouksen yhteydessä ja on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa.
Tunnuksen ja siihen kuuluvan
selityksen on suunnitellut ja laatinut reservin majuri Matti Ponsi
Ylöjärveltä.
Selitys:
Mustapohjainen, valkoreunainen ns. heraldinen ruusu, jonka
keskellä on valkokeskustainen,
vaaleansininen pellavan kukka.
Symbolinen selitys:
Tunnuksen pohjakuviona on
suomalaisessa maanpuolustusheraldiikassa yleinen ns. heraldinen ruusu. Tunnuksen keskuskuviona oleva, mustasta taustasta
- Suomen maaperästä - kohoava
pellavan kukka symbolisoi suomalaista naista ja hänen vertaansa vailla olevaa “kotikutoista”
maanpuolustustahtoaan ja - työtään, joista on mittavat näytöt niin
menneiltä vuosilta kuin nykyajaltakin.
(Pellava on ollut vuosisatojen
ajan se viljelty kasvi, jonka antamasta raaka-aineesta Suomen
nainen on kättensä työllä valmistanut mitä erilaisimpia tuotteita
niin arki - kuin juhlakäyttöön).
Toiminta:
Päijät-Hämeen Piiri n työvaliokunta käynnisti piirin syyskauden
toiminnan kutsumalla jäsenyhdistykset Orimattilaan haulikkoradan Paviljongille yhteiseen illanviettoon. Tilaisuuden avasi piirin
puheenjohtaja toivottamalla jäsenistön tervetulleeksi ja erityisesti
Reserviläispiirin puheenjohtajan
Juhani Vilon. Juhani Vilon tervehdyksessä pohdittiin piirien välisen
yhteistyön kehittämis-mahdollisuuksia ja luotiin katsaus tuleviin
tapahtumiin. Toinen tärkeä viesti
oli kehoitus haastatella ja kerätä

aineistoa veteraaneilta ja lotilta,
jotka vielä ovat joukossamme ja
muistavat tapahtumia.
Illan maastolenkin rasteilla
testattiin maanpuolustustietoutta ajankohtaisista asioista. Kolmihenkisen joukkuekisan voiton
kirjasi itselleen ryhmä 5, jossa
kisasivat Aulikki Vuolle, Hellevi
Hilska ja Irja Uusitupa.
Toiseksi tuli ryhmä 3, jossa mukana olivat Pirjo Markkanen, Liisa Holma ja Liisa Varpenius sekä
kolmannen sijan saivat ryhmä 6,
Mirja Huoli, Auli Väisänen ja Raija Rauhamaa.
Onnittelut vielä voittajille ja kiitokset kaikille mukana olleille. Illan lopuksi oli mahdollisuus saunomisen ja kaikki nauttivat yhteisen iltapalan.
Syksyn tapahtumista mainittakoon osallistuminen messutapahtumaan, joka järjestetään 19.10.
Lahden
Aikuiskoulutuskeskuksessa teemalla “ Naisen ääni,
100 vuotta vaikuttamista”. Messuilla esittäytyy Lahden naisjärjestöt omilla esittelypöydillään ja

lisäksi auditoriossa on luennoitsijoina mukana vaikutusvaltaisia
naisesiintyjiä - ja vaikuttajia.
Runsaan koulutustarjonnan lisäksi, jota piirin alueella on tarjolla toteutamme vielä liiton “älypäivän” kolmen piirin Etelä-Hämeen,
Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen
kanssa yhteistyössä marras- joulukuun vaihteessa. Päivä on vielä
avoin, mutta tarkentuu aivan lähitulevaisuudessa. Liiton puheenjohtaja Kaarina Dromberg osallistuu tilaisuuteen ja päivän aikana
tutustutaan liiton, piirin ja yhdistysten toimintaan ja toimintaohjeisiin ja erilaisiin velvoitteisiin.
Piirin toimintaan voi tutustua
nettisivuillamme, jonka osoite on:
www.paijathameenmaanpuolustusnaiset.net
Lahdessa 23.09.2006
Marja Vottonen
piirin puheenjohtaja

Kuva piirin syyskauden avajaisten yhteydessä järjestetyn maasto-osuuden
palkintojen jaosta.

Päijät-Hämeen
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Liittojen ampumamestaruuskilpailut
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Erkki Häkkinen Päi 529...

1) Kapt Jouko Hannola Kymi 557,
2) Ylil Sakari Paasonen P-H 535,
3) Ylil Olavi Mäkäräinen Kai 532...

Pienoispistooli sarja H60:
1) Raimo Lusenius Lappi 574,
2) Jorma Åsbacka Suur-Savo
565/48, 3) Bengt Kamis E-P
565/45...16)Tapani Purolinna Päi
538...21) Kaj Ahlers Päi 532...

mm. kolme

25m Pienoispistooli 60 ls sarja
H70:
1) Ylil Sakari Paasonen P-H 547,
2) Kapt Jouko Hannola Kymi 546,
3) Ylil Juha Tolvanen Pir 539...

Pienoispistooli sarja H70:
1) Matti Tulimäki E-P 551, 2) Seppo Leskinen Kyme 537, 3) Pekka
Olkkonen K-S 534...6) Erkki Lario
Päi 511...

Kiväärilajit:
Kenttäammunta 10+10 ls sarja
H50:
1) Ylil Seppo Ahokas V-S 162, 2)
Ylil Jarmo Järvelä P-H 160, 3) Ylil
Pertti Kaikkonen Kai 156...

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Jalasjärvi 1920.08.2006 Seitsemän miehen
voimalla

Pistooli pika-ammunta 3x20 ls
sarja H50:
1) Jarmo Talka E-K 571/135, 2)
Olavi Kivelä Pir 571/127, 3) Erkki
Häkkinen Päi 562/125...

Suomen
Reserviupseeriliiton
ampumamestaruuskilpailut, RUL:n 75-vuotisjuhlakilpailu, SaSA:n rata, Halikko 1920.08.2006
Päijät-Hämeeseen
mestaruutta

Kenttäammunta 10+10 ls sarja
H60:
1) Ylil Sakari Ahola Kymi 159, 2)
Kapt Tauno Lindström P-H 155, 3)
Ylil Kari Tuura E-H 152...
Pienoiskivääri 3x20 ls sarja H50:
1) Ylil Jarmo Järvelä P-H 565, 2)
Ylil Seppo Ahokas V-S 536, 3) Ylil
Jouko Kylä-Utsuri V-S...
Pienoiskivääri 3x20 ls sarja H60:
1) Ylil Jussi Ruohonen Hel 541,
2) Vänr Aarne Ratinen K-S 535,
3) Ltn Jorma Koski V-S 530 ... 5)
Kapt Tauno Lindström P-H 522...
Pienoiskivääri 60 ls makuu sarja
H50:
1) Ylil Jarmo Järvelä P-H 589, 2)
Ylil Seppo Ahokas V-S 584, 3) Insmaj Jukka Salila K-S 577...
Pienoiskivääri 60 ls makuu sarja
H60:
1) Ltn Osmo Arasalo Pir 584, 2)
Ltn Jouko Forsten Sat 583, 3)
Kapt Tauno Lindström P-H 578...
Pistoolilajit:
25m Isopistooli sarja H70:
1) Kapt Jouko Hannola Kymi 544,
2) Ylil Sakari Paasonen P-H 540,
3) Ylil Olavi Mäkäräinen Kai 535...
Pistooli pika-ammunta 3x20 ls
sarja H70:

Kiväärilajit:
Kenttäammunta 10+10 ls sarja H:
1) Helena Juppala V-S 188, 2)
Raimo Keski-Hannula E-P 176, 3)
Kari Viikki Pir 165...6) Kari Nevala
Päi 132...
Pienoiskivääri 3x20 ls sarja H:
1) Helena Juppala V-S 569, 2)
Arto Tiihonen K-S 561, 3) Raimo
Keski-Hannula E-P 559...7) Kari
Nevala Päi 540...
Pienoiskivääri 60 ls makuu sarja
H:
1) Helena Juppala V-S 592, 2)
Mika Rouhiainen Päi 586, 3) Timo
Vuorinen E-P 583...13) Kari Nevala Päi 562...16) Simo Kuoppamäki
Päi 538...
Pienoiskivääri makuu joukkue,
sarja H:
1) E-P 2314, 2) V-S 2306, 3) Päi
2233.
Pienoiskivääri 60 ls makuu sarja
H60:
1) Juhani Ojala E-P 587, 2) Torstin
Hellman Pir 586, 3) Juhani Hakkarainen E-H 579...19) Kaj Ahlers
Päi 547...
Pistoolilajit:
Pienoispistooli sarja H50:
1) Per-Erik Gammelgård E-P 581,
2) Olavi Kivelä Pir 568/47, 3) Juhani Hynynen P-S 568/45...26)

Pistooli pika-ammunta 3x20 ls
sarja H60:
1) Jorma Åsbacka Suur-Savo 567,
2) Seppo Jortikka E-H 558/140, 3)
Timo Salo P-P 558/133...15) Tapani Purolinna Päi 537...24) Kaj
Ahlers Päi 517...
Pistooli pika-ammunta 3x20 ls
sarja H70:
1) Seppo Leskinen Kyme 531, 2)
Matti Tulimäki E-P 521, 3) Pertti
Vehanen Uus 518...8) Erkki Lario
Päi 456...
RA 7 sarja H50:
1) Tapio Riihiluoma E-P 154, 2)
Aki Ala-Kyyny E-P 144/42, 3) Matti Jääskeläinen P-P 144/40...7)
Erkki Häkkinen Päi 113...
RA 7 sarja H60:
1) Martti Lehtiö P-K 159, 2) Raimo Novari V-S 152, 3) Sakari Salo
E-P 137, 4) Tapani Purolinna Päi
129...

Kilpailijat, myös meidän onnittelumme teille kaikille! Piirimme
näkyi jälleen kerran työnne tuloksena.
Mikäli löydette virheitä tai muita
mokauksia, ottakaapa välittömästi
yhteys allekirjoitaneeseen epäurheilijaan.

Päijät-Hämeen

ILVES
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Kokouskutsu
PÄIJÄT-HÄMEEN RESERVILÄISPIIRI ry.
Sääntömääräinen Syyskokous ti. 24.10.2006 klo 19.00
Lahdessa If-Vahinkovakuutusyhtiö Oy tiloissa Aleksanterinkatu 18 3 ker. käynti Aleksanterinkadun
puolelta. Illan Emäntänä toimii Yritysyksikön Myyntipääl. Marja Vottonen ja kokouksen jälkeen pitää Ye. Evl. evp. Martti Näräkkä esitelmän aiheesta “Tapahtumia Viipurissa kesällä 1944”
Päijät-Hämeem Reserviläispiirin hallitus kokoonttuu samoissa tiloissa 24.10.2006 klo 17.30
Maanpuolustusnaisten liitto ry.
Päijät-Hämeen piiri ry. kokoontuu samaanaikaisasti viereisissä tiloissa ja on tervetullut kuuntelemaan esitelmää.

Alustava itsenäisyyspäivän iltajuhlan ohjelma

Itsenäisyyspäivän iltajuhla
6.12.2006 Hennalan Upseerikerho
Palkitsemistilaisuus 17.00
Iltajuhlaan saapuminen alk 17.30
Päijät-Hämeen Reserviläispiirin puheenjohtaja sotmest Juhani Vilo ja Hämeen Rykmentin komentaja
ev Jari Anttalainen toivottavat vaimoineen juhlijat tervetulleiksi alkumusiikin soidessa.
* Isännän, Juhani Vilon tervehdys ja alkumalja
* Reserviläisorkesteri
* Tervehdykset :
Rykmentti ev Jari Anttalainen,
Reservinupseerit 75v. Juha Tarnanen
* Reserviläisorkesteri
* Palkitsemiset
* Taidelaulantaa
* Reserviläisorkesteri: Finlandia
* Suomen lippu poistuu
* Coctail-illallinen
* Tanssiorkesteri
* Lipun hinta 30e

Osallistu paikkakunnallasi tukiilmoitusten hankintaan. Tuki-ilmoitussopimuskaavakkeet ja ohjeet piiristä.

Päijät-Hämeen
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Reserviupseeriliiton syksyn tapahtumakalenteri
05.10.
09.10.-15.10.
28.10.
09.11.
25.11.
06.12.
11.12.-17.12.
14.12.

Reserviläinen 6 / 2006 ilmestyy
Kiertokirje 6 / 2006 postitetaan
Liittohallituksen kokous 4 / 2006
Reserviläinen 7 / 2006 ilmestyy
Liittovaltuuston syyskokous, Helsinki
Itsenäisyyspäivä
Kiertokirje 7 / 2006 postitetaan
Reserviläinen 8 / 2006 ilmestyy

Reserviläisliiton syksyn tapahtumakalenteri
21.10.
28.10
18.-19.11.
18.11.
14.12.
31.12.

Vantaa
Koko maa
Mikkeli
Mikkeli
Koko maa
Koko maa

Liittohallituksen kokous
Reserviläisliiton valtakunnallinen tiedotuspäivä
Reserviläisliiton syyskokoustapahtuma
Liittohallituksen järjestäytymiskokous
Joulutulet
Prosenttiammunta päättyy

Reserviläisurheiluliiton tapahtumakalenteri
Ajankohtaiset tapahtumatiedot liiton kotisivuilta
www.resul.fi

Piirin syksyn tapahtumakalenteri
Ajankohtaiset tapahtumatiedot piirin kotisivuilta
www.asapen.net/respiiri
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Kesäyön marssilla
RTV900 –lava-ajoneuvo
!
US
TU
UU

• 16,1 Kw (22 Hv) Kubota dieselmoottori
• Kubota HTV –hydrostaattivaihteisto
• 4-veto voimansiirto
• 40 km/h siirtonopeus
• rekisteröitävissä traktoriksi

Kärkölän Reserviupseerien joukkue oli mukana Tuusulassa 09.06
Kesäyön marssilla. Matkana oli vaatimaton 15 km, joten hymy oli
varsinkin lähtiessä leveä.
Vasemmalta Riku Paavola, Jani Ylä-Rautio, Keijo Alander, jjoht
Heikki Nikkinen, Pertti Holma ja Juha Nuoritalo. Kuva Heikki
Nikkinen.

Myynti:

Konekesko Oy /Tuomo Pullinen puh. 03 781 8410
Heloittajankatu 6, 15520 LAHTI

Päijät-Hämeen

ILVES
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Piirin toimihenkilöiden ja yhdistysten
yhteystiedot
Puheenjohtaja
Juhani Vilo
Jalavakaari 34
16300 ORIMATTILA
gsm 0500 428 917, (03) 7772 838
etunimi.sukunimi@netti.fi
Piirin tekninen sihteeri v. 2006
(ei varsinainen hallituksen jäsen)
Juhani Reentilä
Ohratie 3
15560 NASTOLA
(03) 758 0282, 044 558 0287
etunimi.sukunimi@phnet.fi
Piirin raha-asiainhoitaja v. 2006
(ei varsinainen hallituksen jäsen)
Hannu Nieminen
Nuottakalliontie
15560 NASTOLA
0500 497 243
kiiskela@saunalahti.fi
Artjärvi
ups. Tattari Tapio
Värjärintie 3
16230 ARTJÄRVI Kk
0400 492 373
etunimi.sukunimi@awennstrom.fi
res. Pihatie Veli-Matti
16200 ARTJÄRVI
0400 357 686
etunimi.sukunimi@milnet.fi
Asikkala
ups. Vahto Heikki
Aisakuja 1
17200 VÄÄKSY
0500 359 187
etunimi.sukunimi@metsaliitto.fi
res. Seppo Vahto
Sysmäntie 31
17240 KALKKINEN
0400 174 849
etunimi.sukunimi@phnet.fi
Hartola
ups. Kivinen Hannu
Lampitie 3
19600 HARTOLA
0440 454 777
h.kivinen@pp.phnet.fi
res. Sertti Reijo
Yhdystie 3
19600 HARTOLA
(03) 716 1872
etunimi.sukunimi@reijosertti.fi

Heinola
ups. Penttilä Antti S.A.
Telakkatie 3 A2
18100 HEINOLA
0440 624 705
etunimi.sukunimi@vierumaki.fi
res. Sormunen Seppo
Lammaskallionkatu 3 E48
18150 HEINOLA
050 5623 248 k. (03) 7157 748
t. (03) 883 890
etunimi.sukunimi@tkteraskomponentti.fi
Hollola
ups. Ilkka Sipilä
Aikkalantie 37
15880 HOLLOLA 3
(03) 780 5337
info@hollolanhirvi.fi
res. Katso Tiirismaa
Hämeenkoski
ups. Brofeldt Tapani
Kaunkorventie 501
16800 HÄMEENKOSKI
0440 512 2512
etunimi.sukunimi@broffa.fi
res. Katso Tiirismaa
Kärkölä
ups Juha Nuoritalo
Kärköläntie 278
16670 Lappila
050 352 2185
etunimi.sukunimi@phnet.fi
res. Katso Tiirismaa
Lahti
ups Wille Viittanen
Tiilijärventie 1 A 9
15870 HOLLOLA
040 581 8958
etunimi.sukunimi@wiitta-tuote.fi
Tarnanen Juha
Vesijärvenkatu 52 A 6
15140 LAHTI
0400 554 313
kultatyo@tarnanen.inet.fi
res. Heikki Koivisto
Salpakankaantie 15 B 18
15860 HOLLOLA
etunimi.sukunimi@phks.fi
Ylijoki Mika
Salmentie 7
15560 NASTOLA
050 9109 444
etunimi.sukunimi@phnet.fi

Nastola
ups Kallio Tero
Uudenkyläntie 47
16100 UUSIKYLÄ
040 525 0325
kalliot@pp.phnet.fi
res. Jarmo Mäkinen
Pitkätie 195
15560 NASTOLA
0400 710 121
j.makinen@phnet.fi
Orimattila
ups Lahtinen Heimo
Lemmentie 20 A 2
16300 ORIMATTILA
etunimi.sukunimi@luukku.com
res. Hietala Matti
Helsingintie 136
16300 ORIMATTILA
etunimi-sukunimi@pp.inet.fi
Padasjoki
ups Muje Juha
Valkamantie 6
17500 PADASJOKI
040 588 1996
etunimi.sukunimi@elisanet.fi
res. Jukka Kontra
Kuusikuja 14
17500 PADASJOKI
(03) 551 2567
etunimi.sukunimi@phnet.fi
Sysmä
ups Rekola Heikki
Uusjoutsjärventie 238
19700 SYSMÄ
0400 787 991
hrekola@reppu.net
res. Mikko Sippola
Vintturintie 45
19740 LIIKOLA
(03) 717 9200
040 538 0622
etunimi.sukunimi@risteli.net
Tiirismaa
res. Aaro Helistö
Kuusitie 5
16600 JÄRVELÄ
0400 811 445

Päijät-Hämeen
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Kenttäkelpoisuuskokeiden vetäjien
koulutus
Kenttäkelpoisuuden edistäminen
on yksi Reserviläisliiton kuluvan
ja ensi vuoden painopistealueista. Käytännössä se tarkoittaa
kenttäkelpoisuuskokeiden käynnistämissä kaikissa reserviläispiireissä sekä liikuntatoiminnan
yleistä edistämistä piireissä ja
yhdistyksissä. Reserviläisliitto on
jakanut kenttäkelpoisuuskokeen
ohjeet jäsentiedotteen 3/2006 liitteenä. Kyseinen tiedote löytyy liiton nettisivuilta osoitteesta http://
www.reservilaisliitto.fi/reserviliitto/kasikirja.html.
Kenttäkelpoisuuskokeiden
järjestäminen edellyttää sitä, että
piirin alueelta löytyy testauksen

hallitseva henkilö. Reserviläisurheiluliitto järjestää loppuvuoden aikana kaksi testien vetäjille
tarkoitettua
koulutustilaisuutta.
MPK:n kursseina järjestettävistä
tilaisuuksista ensimmäinen pidetään 17.-18.11. Lahden Hennalassa ja toinen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Oulun
Hiukkavaarassa.
Kukin reserviläispiiri voi lähettää
em. tilaisuuksiin 3-4 testaajaa
niin, että liitto hyvittää asiasta
aiheutuvat matkakulut liiton matkustussäännön mukaisesti. Kilometrikorvauksena maksetaan
puolet verottajan määrittämästä
verottomasta korvauksesta eli 21

snt per kilometri. On suotavaa,
että erityisesti pitkämatkalaiset
käyttävät kimppakyytejä.
Kurssimaksuna peritään 12 euroa per osallistuja ja on suositeltavaa, että piiri hyvittää kyseisen
maksun osallistujille. Ilmoittautuminen tehdään mieluiten suoraan MPK ry:n tietojärjestelmään
osoitteessa www.mpkry.fi/PäijätHäme/Testaajakurssi tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen paijat-hame@mpkry.fi
taikka puhelimitse numeroon 050
4620 735.

Olli Nyberg

Kutsuntatilaisuudet Päijät-Hämeessä
Kunta
Hartola
Sysmä
Heinola
Heinola
Heinola
Nastola
Nastola
Orimattila
Orimattila
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Artjärvi
Kärkölä
Hollola
Hollola
Hollola
Asikkala
Hämeenkoski
Padasjoki

Sukunimen
alkukirjaimet

A - KOS
KOT - PII
PIJ - Ö
A - MET
MEU - Ö
A - MYN
MYO - Ö
A - JOR
JOS - KÄK
KÄL - MYL
MYM - RAK
RAL - TAU
TAV - Ö

A - LAA
LAB - RAJ
RAK - Ö

Kello

Päivä

Toimituspaikka

10.00
10.00
09.00
09.00
09.00
10.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
10.00
09.00
09.00
09.00
10.00
09.00
10.00

Ti 5.
Ti 5.
Ke 6.
To 7.
Pe 8.
Ti 12.
Ke 13.
To 14.
Pe 15.
Ti 19.
Ke 20.
To 21.
Pe 22.
Ti 26.
Ke 27.
Pe 29.
Pe 6.
Ke 11.
To 12.
Pe 13.
Ti 17.
Ke 25.
Pe 10.

Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Syyskuuta
Lokakuuta
Lokakuuta
Lokakuuta
Lokakuuta
Lokakuuta
Lokakuuta
Marraskuuta

Kunnantalo, Kuninkaantie 16, Hartola
Kunnantalo, Kuninkaantie 16, Hartola
Valtion Virastotalo, Rauhankatu 3 A, Heinola
Valtion Virastotalo, Rauhankatu 3 A, Heinola
Valtion Virastotalo, Rauhankatu 3 A, Heinola
Kunnantalo, Pekkalantie 5, Nastola
Kunnantalo, Pekkalantie 5, Nastola
Jymylinna, Urheilutie 9, Orimattila
Jymylinna, Urheilutie 9, Orimattila
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti
Kunnantalo, Pajatie 1, Artjärvi
Kunnantalo, Virkatie 1, Järvelä
Virastotalo, Virastotie 3, Hollola
Virastotalo, Virastotie 3, Hollola
Virastotalo, Virastotie 3, Hollola
Vääksyn Nuorisotalo, Kanavatie 14, Asikkala
Turvantalo, Mommilantie 7, Lammi
Kuntala, Kellosalmentie 20, Padasjoki

Päijät-Hämeen
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Ohjeita kutsuntaan saapuvalle
Paikalle on saavuttava 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
Kutsuntaan on saavuttava henkilökohtaisesti
- kaikkien yllämainituissa kunnissa asuvien miespuolisten Suomen
kansalaisten, jotka tänä vuonna
täyttävät 18 vuotta,
- niiden, jotka on erikseen määrätty tämän vuoden kutsuntaan
uudelleen tarkastettaviksi,
- niiden miesten, jotka eivät ole
täyttäneet tai vuonna 2006 täytä
30 vuotta ja ovat jääneet edellisiin
kutsuntoihin tai tarkastuksiin saapumatta,
- niiden Ahvenanmaan maakunnan asukkaiden, jotka ovat olleet
vapautettuja yleisestä asevelvollisuudesta ja jotka ovat muuttaneet
vakituisesti asumaan muualle
Suomeen, jollei tällainen henkilö jo ole tullut tai kutsuntavuonna
tule kolmenkymmenen vuoden
ikään eikä sitä ennen ole suorittanut Ahvenanmaan asukkaita
varten erikseen säädettyä palvelusvelvollisuutta.
Asiamiehen saa asettaa kutsunnanalainen;
1) joka asuu tai toimensa, ammattinsa tai opiskelunsa vuoksi oleskelee ulkomailla taikka muuten on
estynyt saapumasta kutsuntaan,
jos hän lääkärintodistuksella, jon-

ka ulkomailla olevan osalta on
oltava Suomen lähetystön tai konsulinviraston hyväksymä, näyttää
terveydentilansa ja ruumiinrakenteensa puolesta olevansa palvelukseen kelpaava; tai
2) joka lääkärintodistuksella näyttää, että hänellä on sellainen vaikea ruumiinvika, parantumaton
sairaus tai kehitysvammaisuus,
että häntä ei voida käyttää palvelukseen, vaan hänet olisi kokonaan vapautettava asevelvollisuuden suorittamisesta (AsevL 24§ 2
mom, 12§ 2 mom).
Kutsuntaan saapumisesta ovat
vapautetut vapaaehtoisina varusmiespalvelukseen hyväksytyt.
1988 syntyneet kutsuntoihin saapuvat ovat velvollisia osallistumaan ennakolta järjestettävään
terveystarkastukseen lukuun ottamatta ulkomailla asuvia tai siellä
työnsä vuoksi oleskelevia tai muita
edellä mainittuja asiamiehen asettamiseen oikeutettuja (AsevL 23 §
4 mom ja AsevA 24 § 2 mom).
Vieraalla paikkakunnalla opiskelevat voivat saapua tarkastettaviksi
oleskelupaikkaansa lähinnä olevaan kutsuntapaikkaan. Siitä on ilmoitettava syyskuun alkuun mennessä sotilasläänin esikunnalle.

ASIKKALA
Rusthollintie 1, 17200 Vääksy
010 254 7991
etela-paijanteen@osuuspankki.fi
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Tarkastettavien on kutsuntatilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä.
Lykkäystä anovien on liitettävä
hakemukseen tarpeellinen selvitys lykkäyksen perusteesta.
Asevelvollinen, joka ei määräaikana saavu kutsuntaan tai erityiseen
tarkastukseen taikka joka 24 §:
ssä mainitussa tapauksessa ei
valtuuta asiamiestä puolestaan tai
lähetä todistusta palveluskelpoisuudestaan, on tuomittava poissaolosta kutsunnassa sakkoon
tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi. Asevelvollinen, joka
kutsunnassa tai muussa tarkastustilaisuudessa jättää täyttämättä
tai rikkoo kutsuntaviranomaisen
hänelle antaman määräyksen, on
tuomittava tottelemattomuudesta kutsunnassa sakkoon (AsevL
40§).
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita
saa Hämeen Sotilasläänin kotisivuilta: www.mil.fi

Hämeenlinnassa helmikuun 13.
päivänä 2006
Sotilasläänin komentaja
Eversti Veli-Pekka Parkatti
Henkilöstöosaston päällikkö
Majuri Matti Soini

PADASJOKI
Keskustie 21, 17500 Padasjoki
010 254 7999

Päijät-Hämeen

ILVES

32

Luotettava Autotalo Laakkonen

Volkswagen
New Beetle
mallisto alk. 33.330,-

sis. toimituskulut 600,-.

Autotalo
Laakkonen
Aukeankatu 1, 15610 Lahti, vaihde (03) 8832 200
Automyynti ma-pe 9-18, la 10-14

Koko autoilun maailma:
www.laakkonen.fi

www.laakkonen.fi

ASEET JA TARVIKKEET
Launeenkatu 82
Puh. (03) 881 0444
www.asepiste.fi

