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Päijät-Hämeen Reservipiirin syyskokous pidettiin 13.10. Lahdessa
Nordea pankin isännöimänä. Kokoukseen kohdistui normaalia enemmän odotuksia, sillä valittiinhan piirille uusi puheenjohtaja kokoukseen

Tärkeitä linkkejä
Päijät-Hämeen Reservipiiri: www.asapen.net/respiiri
Reserviupseeriliitto: www.rul.Þ
Reserviläisliitto: www.reservilaisliitto.Þ
Reserviläisurheiluliitto: www.resul.Þ
Maanpuolustuskoulutusyhdistys: www.mpky.Þ
Puolustusvoimat: www.mil.Þ
MP-myymälä: www.maanpuolustusyhtio.Þ
Päivi Könönen.

esitelmöimään
saapuneen Reserviläisliiton
puheenjohtajan Markku
Pakkasen läsnä ollessa.
Yhdistyneen piirin puheenjohtajuus on kahden vuoden perioodeilla reserviläisten ja upseerien vastuulla. Nyt
oli reserviläisten vuoro
ja puheenjohtajaksi vuosille 2010-2011 valittiin
Marko Patrakka Lahdesta. Syyskokoukseen
kuuluu myös palkitsemiset ja huomioinnit.
Vuoden ampujana palkittiin Päivi Könönen. Piiri
huomioi Reserviupseeriliiton hopeisilla mitaleilla yhteistyökumppaneitaan Hämeen Rykmentistä, evl Kimmo

Hartikaisen ja maj Juha
Sillmannin.
Väistyvä puheenjohtaja Juha Tarnanen esitteli kokouksessa myös Hämeen Rykmentin vuosipäivänään 2.10. piirille
luovuttaman kiertopalkinnon. Hämeen Rykmentti luovuttaa yhteistyökumppaneilleen vuosittain "Työstä isänmaalle -lautasen".

Ampujilla ei syytä
huoleen
Illan
huipennus
oli
Markku Pakkasen kokousesitelmä. Hän luotasi
puheessaan laajasti Reserviläisliiton tilaa. Kehui sen aktiivista panosta tukea kenttää sen toimissaan ja vakuutti sen
vastakin jatkavan suurimpana reservi-liittona
kasvuaan. Pakkanen selvitti myös liiton toimia

aselain valmistelun tiimoilta. Hän korosti liiton
rauhallisen ja keskusteluun valmiin linjan olevan se oikea tie saavuttaa ammunnan harrastajille paras laki. Tämä on
taannut hänen mukaansa myös keskusteluyhteyden kuulemistilaisuuksiin. Pakkasen mukaan
on tärkeää tiukentaa lakia, koska maassamme
joka kolmas päivä joku
kuolee aseiden kautta.
Piirin hallitus kokoontuu vuoden viimeisen
kerran 3.11. Lahdessa
POP:n Trion tiloissa ja
silloin vieraaksi kokoukseen saapuu Reserviupseeriliiton pj. Mika Hannula ja toiminnanjohtaja
Janne Kosonen. Heitä voi
tavata ennen varsinaista
kokousta klo 17.30. Tervetuloa!
JUHA TARNANEN
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Puheenjohtajan terveisiä
Mennyt kesä on ollut
menestys meille PäijätHämeen maanpuolustajille. Olemme toimineet ja viettäneet laatuaikaa yhdessä. Olemme
olleet esimerkki koko
maalle, kuinka vapaaehtoinen maanpuolustustyö voi innostaa ja saada yhä useampia tarttumaan toimeen. Erilaisten ammuntojen, liikunnan ja kurssien parissa ovat menneen kesän
myötä sadat reserviläiset kohentaneet taitojaan, tavanneet tuttuja ja
viihtyneet.
Uusi laki aseluvista puhuttaa ja pitääkin puhuttaa, koska sen valmistelu on tehty paniikissa ja
hutiloiden.
Poliittinen paine muuttaa käytäntöjä tiukemmiksi oli Jokelan ja Kauhajoen jälkeen voimakasta. Lain tiukennuksia
vaativat ovat leimanneet
ammuntaa harrastavat
ja vaarantavat näin koko harrastuksen tulevaisuuden kärjistyksillään.
Vaarallisinta aiheessa on

mielestäni se, ettei laajaa ja perinteisesti vakaata harrastajakuntaa
ole kuultu ja huomioitu.
Lakia runnotaan läpi pakolla ja kiireellä. Unohdetaan, että nykyinen
laki on jo Euroopan kireimpiä ja poliisijohdonkin mielestä sinänsä hyvin toimiva. Se tunnustetaan, että esimerkiksi
viranomaisyhteistyössä
olisi parantamisen varaa.
Varsinkin tietojärjestelmien päivittämisessä ja
yhteensopivuudessa olisi kehitettävää, mutta tämä vaatii rahaa.
Ovatko politiikot valmiita budjetoimaan lisää
rahaa niin poliisille kuin
terveydenhuoltoon, jotta jo aiemmin päätettyä
lakia voidaan valvoa asetetulla tavalla? On myös
todettu, ettei lain tiukennuksella saada estettyä Jokelan ja Kauhajoen kaltaisia surmia. Pitäisikin pureutua oikeisiin syihin. Vain vähän
on julkisuudessa käsitelty kummankin tekijän omaa viestiä, mis-

Reserviläisessä (4/ 2009)
oli Mirva Brolan juttu
meidän
reserviläisten
huonosta kestävyyskunnosta. Tuota samaa asiaa on haukoteltu myös
muissa viestimissä, eikä syyttä. Brolan jutun
mukaan vain 46 prosenttia reservistä on sijoituskelpoinen SA-tehtäviinsä, kun mittarina käytetään kestävyyskuntoa.
Epäilen, että luku on tuotakin pienempi.
Mikä sitten avuksi?
Puolustusvoimien liikuntapäällikkö Matti Santtilan mukaan kahdeksan viikon intensiivisellä harjoittelulla saadaan
tilannetta korjattua paljon. Ei saada. Jos tuohon
aikaan puserretaan kun-

toa todella nostava harjoitusohjelma, keskiverto-sohvaperuna-reserviläiseltä hajoavat paikat.
Nivelet, luusto ja lihaksisto (korvienvälistä puhumattakaan) ei
yksinkertaisesti
kestä sitä rasitusta äkkiseltään. Kaikkihan me tiedämme, että hyvän kestävyyskuntopohjan rakentaminen vie vuosia.
Kiristys, uhkailu ja lahjonta, nuo lastenkasvatuksen kolme kulmakiveä, ovat ainoa keino
myös tämän tilanteen
korjaamiseksi. Ja ennen kuin vastuuta tuosta kunnon kohottamisesta ollaan työntämässä meille reservipiirien- ja yhdistysten lii-

sä he totesivat olleensa
voimakkaasti "koulukiusattuja". Mitä konkreettista on tehty tämän toiminnan estämiseksi valtakunnallisesti?
Onko
tähän puututtu lain voimin?
Liittomme ovat ottaneet kantaa ja antaneet
lausuntoja, mutta heidän
lausuntonsa on jätetty
toistaiseksi kuulematta.
Vaikuttaminen on kuitenkin edelleen aktiivista ja siitä saat lisää ajanmukaista tietoja RUL:n
ja RES:n sivuilta.
Se, mitä toivoisin sinun nyt tekevän, on yhteydenotto
edustajaasi eduskunnassa. Anna
hänelle reilua palautetta
suunnitellusta aselaista
vaikka edustajan nettisivujen kautta.
Liikunnan suhteen kesä on ollut vilkkaampi
kuin edellinen, mutta tapahtumissa on kehittämistä. Vesijärven ympäriajoa kehitetään kesän
suureksi yhteiseksi liikuntatapahtumaksi, jonka yhteydessä voi suo-

rittaa kenttäkelpoisuusmarssin. Talvelle suunnitellaan vastaavaa hiihtotapahtumaa.
Ylipäätään kisoissa haetaan yhdistysten yksittäisten tapahtumien lisäksi meitä kokoavaa isoa tapahtumaa. Näin pyritään tavoittamaan suuremmat
ihmisjoukot ja tekemään
osallistumisen meillekin
helpommaksi.
Sotilaallisia taitoja kehittävä koulutus toteutetaan pääosin yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPKY:n
kanssa niin, että se tukee tai järjestää koko
kurssin. Alueellamme
on satoja reserviläisiä
jotka menettävät puolustusvoimien suunnittelemien reservijoukkojen
supistamisten takia sotilaallisen sijoituksensa.
Heille ja kaikille, jotka haluavat ylläpitää taitojaan tulemme esittämään yhteistyössä Päijät-Hämeen Aluetoimiston ja MPKY:n kanssa
nousujohteisen koulutuksen mahdollistami-

sen. Jokaisen panos on
isänmaalle tärkeä. Tästä
lisää piirin sivuilla ja joulukuun Ilveksessä.
Olethan huomannut,
että 21.11. on jälleen
suurta suosiota saanut
reservin ammuntapäivä
Hälvälässä. Lisää tietoa
saat piirin ja MPKY:n sivuilta.
Loppukesä- ja syksy
on ollut lämmin ja suotuisa ulkoilulle ja harras-

tuksille. Olethan jo käyttänyt kuntokorttiasi liiton sivuilla. Klikkaa kilometrit talteen!
Tavataan toimissa.

JUHA TARNANEN
Pä-Hä Reservipiiri
0400-554313,
kultatyo@tarnanen.inet.fi

Reservin heikosta kestävyyskunnosta
kuntavastaaville, muistuttaisin, että ainoat tepsivät keinot reservin
saamiseksi liikkeelle on
puolustusvoimilla ja liittoina RES:llä ja RUL:lla .
Puolustusvoimien pitäisi vaatia ylennysesitysten liitteeksi todistus
hyväksytysti vuoden sisällä suoritetusta kuntotestistä, johon kuuluisi lihaskunto-, marssi- ja
cooperin-testi. Mikä tuo
vaadittava taso olisi, sen
päättäköön puolustusvoimat itse.
Nuo testit täytyisi suorittaa MPK:n kursseilla valvotuissa tilanteissa, jotta testit olisivat
samat kaikkialla maassa. ResUL:n sähköistä kuntokorttia ei pitäi-

si hyväksyä suoritteiden todentamiseen, sinne kun voi jokainen kirjoitella mitä huvittaa.
Aivan saman pitäisi koskea myös RES:in ja
RUL:in
huomionosoitusesityksiä, samat todistukset pitäisi vaatia liitteeksi. Siis lyhyesti, jos haluat natsaa/
nappia/mitalia takkiin,
tiedät, että tietty kuntotaso on saavutettava.
Jos homma ei kiinnosta, sohva ja kepardi saa
maistua edelleen, mutta mitään huomionosoituksia on turha odotella.
Näin asia siis etenisi
täydellisessä maailmassa. Tiedän kyllä, etteivät edellä mainitut esitykset tule koskaan me-

nemään läpi suurissa instansseissa ja jeesustelu asian tiimoilta vain
jatkuu. Tekeekö kukaan
asialle mitään konkreettista, se jää nähtäväksi.

VESAPYYKKÖ
Päijät-Hämeen
Reservipiirin
liikuntavastaava

KILOMETREJÄ KUNTOKORTILLE!
Kilometrit talteen! Joko olet ottanut käyttöön kuntokorttisi? Se on helppoa liiton sivuilla http://www.resul.Þ/kuntokortti
Huomio, että ensi vuonna rekisteritiedoissasi kuntosi on mitattu kuntokortin käytön mukaan!!!
Piirissä järjestetään kilpailu uuden kortin käyttöönotosta jatkuen vuodenvaihteeseen. Kolme
aktiivisinta yhdistystä
palkitaan.

Päijät-Hämeen ILVES No 3/2009, 51. vuosikerta.

Toimituksen osoite: Päijät-Hämeen Reservipiiri Päijänteenkatu 5 A,
15140 Lahti!" www.asapen.net/respiiri

Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n tiedotuslehti, joka lähetetään kaikille jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille. PäijätHämeen Reservipiiriin kuuluvat sekä Suomen Reserviupseeriliiton että
Reserviläisliiton alueen paikallisyhdistykset.

Päätoimittaja: Saara Larkio, slarkio@gmail.com, 040 7380598
Puheenjohtaja: Juha Tarnanen, kultatyo@tarnanen.inet.fi, 0400 554313
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15.11. mennessä.
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Päijät-Hämeen

I LVE S

3

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 22.–23.8.
Hälvälässä
kokoontui pieni määrä
kilpailijoita ja onneksi
vähän enemmän toimitsijoita lippukentälle.
Kilpailujen suojelija,
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Kari Siiki toi
puolustusvoimien terveiset Hälvälän kilpailulle.
– Hyvä ampumataito
on suomalaisen perustaistelijan yksi tärkeimmistä
ominaisuuksista, Siiki kommentoi toivottaen samalla onnea ja
menestystä kaikille ammunnan suorittajille.

Kenraali tarkkana
suorituspaikoilla
Kilpailujen suojelija kenraalimajuri Kari Siiki.
Kuva: Kari Komi
Orimattilan reserviläiset
tukijoukkoineen vastasivat Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailujen järjestelyistä Hälvälän ampumaurheilukeskuksen radoilla. Neljän
kuukauden työrupeama
tiivistyi vaihtelevan au-

rinkoiseen elokuun viikonloppuun.
Ampujia oli ilmoittautunut määräaikaan mennessä reilusti yli 200.
Toki joitakin poisjääntejä viime hetkellä aina tapahtuu, niin nytkin. Lauantaiaamuna avajaisiin

Kirjurina Jan Heinänen (vas.) ja taulutuomarina
Keijo Vilander. Kuva: Eeva Vilander.

Kenraali seurasi tarkoin
kilpailusuorituksia eri
suorituspaikoilla neljä
tuntia yhden tunnin ennakkovarauksesta huolimatta. Erityisesti ampuma-asennot ja tulokset
olivat Siikin mielenkiinnon kohteina.
Viikonlopun aikana ampumasuorituksia kertyi
yli 500. Itse toimin molempina päivinä pistooliradalla kirjurina, joten
muiden suorituspaikkojen toiminnasta ja miten
niissä suoritukset onnistuivat, ei minulla ole havaintoja. Puhukoon oheiset kuvat puolestaan.
Noin 60 talkoolaista
osallistui kilpailujen toteuttamiseen. Kilpailujen johtajana toimi Juhani Vilo, teknisenä asiantuntijana Erkki Häkkinen, pistoolilajien johtajana Kari Komi, pienoiskiväärin johtajana Ka-

Joukot järjestäytyneet avajaisiin.
Kuva: Eeva Vilander.

Suoritus menossa.
Kuva: Eeva Vilander.
levi Laajapuro, kentän
Heimo Lahtinen ja RA:n
Marko Patrakka sekä kilpailukanslian toiminnasta ja tulospalvelusta Jarmo Mäkinen. Kiitos vielä kerran kaikille toimit-

sijoille, kisat onnistuivat
hyvin. Kritiikkipalaveri pidetään vasta tämän
kirjoituksen jälkeen. Silloin tiedämme tarkoin,
miten onnistuimme kokonaisuutena.

HEIKKI PAJUVESA
Orimattilan
Reserviläiset ry

Maasotakoulun ammuttajakoulutus
Puolustusvoimat järjesti reserviläisille suunnatun ammunnanjohtajakoulutuksen kertausharjoituksena
25.–
29.5.2009 Maasotakoululla Lappeenrannassa.
Päijät-Hämeestä meitä
oli paikalla neljän taistelijan iskuryhmä, kaikki aktiiveja maakuntakomppanian jäseniä.
Käskyn saaneista paikalle saapui 103 henkilöä, jotka järjestäjän toimesta jaettiin koulu- ja
taisteluammunnan johtaja ryhmiin. Pientä ih-

metystä herätti muiden kurssilaisten kanssa käydyissä keskusteluissa esille tullut asia.
Jotkut eivät tajunneet
miksi olivat saaneet
käskyn saapua paikalle,
kun eivät kuulemma olleet missään tekemisissä maakuntajoukkojen
tai MPK:n kanssa. Sitä ei kuitenkaan kauan
keritty ihmettelemään,
kun kouluttajamme alkoivat syöttämään asiaa PAK:n määräyksistä
ammunnoissa. Siinä D
1.5, D1.4:set ja vastaa-

vat sinkoilivat niin, että
huonompimuistista hirvitti.
Tämän jälkeen joukkomme jaettiin yhteentoista työryhmään tehtävänä valmistella ammuntakoulutusryhmälle
määrätystä ammutuksesta. Näin teimme ja
pääsimme viimein ansaitulle unosillekin.
Aamulla ruokailun jälkeen pihassa odotti linja-auto, jolla siirryimme Taipalsaaren ampumarata- alueelle ja aloitimme tositoimet. Ryh-

mät jaettiin uudestaan
ja jokainen joutui viikon
mittaan antamaan käytännön näytön ammunnan johtamisesta kouluttajille.
Hylsyjäkin näytöistä jaettiin, joten mikään
läpihuutojuttu tuo näyttö ei ollut. Tosin näytön
sai uusia, mutta olihan
tuo uusinta nolo asia.
Päijät-Hämeen ryhmällä ei luonnollisesti
ollut mitään vaikeuksia
näytön hyväksymisessä.
Kouluttajamme antoivat
samalla omia opinnäyt-

töjään kouluttajakoulutuksessa, joten hyöty
asiassa oli molemminpuolinen.
Kolmen päivän ammuntaosio hujahti ohitse nopeasti ja viimeisen yön vietimme Maasotakoululla seuraavan
päivän kirjalliseen kokeeseen valmistautuen. Hieman taisi kaikkia
jännittää tuleva koe, sen
verran tiiviisti porukka
keskittyi A4-osastoon.
Aamulla oli tuon kokeen aika ja oma ryhmämme selvitti sen il-

man mitään vaikeuksia. Ensi vuonna järjestetään kuulemma vielä
yksi ammunnan johtajakoulutus, joten silloin
matkaan lähteville lykkyä pyttyyn, opettavainen viikko on edessänne.
Lahtea ja Padasjokea
Lappeenrannassa edustivat: Vesa Pyykkö, AriPekka Riipinen, Petri
Ruusunen ja Tomi Helminen.
VESA PYYKKÖ
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Lahden sotilaspoliisikilta kesäyön marssilla
Kesäkuun 5.–6. päivä
järjestettiin Vantaalla kesäyön marssi, jolle Lahden SPOL-killan joukkue osallistui jo kolmatta kertaa. Matkana oli
tietenkin 30 kilometrin suorite kumpanakin
marssipäivänä – mitäpä
sitä vähempään tyytymään kun kerran on matkaan lähdetty.
Itse valmistautuminen
aloitettiin jo maaliskuussa koulutustilaisuudella,
jossa läpikäytiin marssilla tarvittavat varusteet,
teippaukset ja harjoittelun vaatimat tankkaukset, sekä vastaanotettiin
ilmoittautumiset joukkueeseen.
Huhtikuun alkupuolilla sitten alkoivatkin varsinaiset
marssiharjoitukset, vaikka kylmä kevät niitä osaltaan hankaloitti. Harjoituksia kerkesimme pitämään noin
seitsemän
kappaletta,
matkat vaihtelivat välillä
23–25 kilometriä. Joukkueen jäsenet suorittivat myös omaehtoista
harjoittelua, sillä harjoitusten saaminen kaikil-

le sopivaan ajankohtaan
oli välillä enemmän kuin
vaikeaa.
Joukkueestamme suurin osa oli ollut kesäyön
marssilla ennenkin, mutta oli mukana muutama
ensikertalainenkin.
Perjantaina 5.6. saavuimme autokunnittain
Hakunilan urheilupuistoon, joka toimii marssin
lähtö- ja maalialueena.
Aloitimme välittömästi
valmistautumisen illan ja
yön 30 kilometrin marssisuoritukseen.
Sää oli tällä kertaa erittäin vaativa. Lämpötila,
tuuli ja sade tekivät illan
suorituksesta normaalia vaativamman. Hurtilla huumorilla nuo kilometrit kuitenkin selätettiin. Saunan ja suihkun
jälkeen ei unta tarvinnut
kenenkään odotella, sateen ropinaan oli helppo
nukahtaa.
Lauantaina heräsimme
hyvissä ajoin ja aamupalan jälkeen alkoi välittömästi jalkojen teippailu
ja maltotankkaus. Muutamat rakot joidenkin
jaloista tosin jouduttiin

Kuva: Tim Hellqvist
puhkomaan, mutta sehän on normaalia näillä
reissuilla.
Lauantaina
säätila
suosi marssijoita. Saimme edetä osin jopa auringon paisteessa, edellispäivän viileydestä ei
ollut huolta.

Toinen marssipäivä karsi jyvät akanoista. Ne
ketkä eivät olleet harjoitelleet tarpeeksi, saivat tuon tuntea jaloissaan raskaimman kautta. Hienosti joukkueemme tuon toisenkin päivän selvitti ja maalissa

ilmeet olivat iloisia ja ka Liukkonen. Huolto:
Marko Salminen ja Anttyytyväisiä.
Joukkueessa marssi- ti Kuusinen.
vat Esa Toivonen, Arto
VESA PYYKKÖ
Rajala, Keijo Ruolahti,
Hannes Hynninen, Jari
Pirinen, Tim Hellqvist,
Jarmo Siira, Mika Mäkilä, Vesa Pyykkö ja Juk-

Sotilasvala vannottiin Lahden satamassa 21.8.2009
Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 2/2009 ja Urheilukoulun 1/2009 saapumiserän noin 350 varusmiestä vannovat sotilasvalan
perjantaina
21.8.2009 Lahden Satamassa Sibeliustalon piha-alueella aurinkoisessa säässä.
Yleisöä ja omaisia oli
tullut paikalle toista tuhatta. Sotilaspastori Timo Lilja vastasi kenttähartaudesta. Hänen pu-

heensa sai kuulijoilta
paljon kiitosta, sillä puheeseen oli elämänkokemuksella helppo yhtyä. Perinteisen valakaavan lukijana toimi Olympiakomitean
puheenjohtaja Roger
Talermo.
Vakuutuksen jälkeen Hämeen
Rykmentin komentaja, eversti Hannu Alén
lausui kehotussanat ja
nimitti alokkaat oppilaiksi, ratsumiehiksi,

jääkäreiksi ja viestimiehiksi.
Ohimarssi toteutettiin
moottoroituna Ankkurikadulla. Sibeliustalo oli
ensimmäistä kertaa valatilaisuuden näyttämönä. Ohimarssissa paraatijoukkoja komensi Hämeen Ratsujääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Kimmo Hartikainen.
Tilaisuus päättyi varusmiesten ja omaisten

yhteiseen valapäivälliseen. Tapahtuman järjestelyt olivat erinomaiset ja onnistuneet.
JUHA TARNANEN
Kuvat:
Merja Hämäläinen

Roger Talermo
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Voitto kotiin Italiasta
Reserviläisliitto
osal- oli liiton varapuheenjoh- listui 16 joukkuetta kahlistui kahdella joukku- taja Osmo Suominen.
destatoista eri maasta.
eella Italian Viterbossa
Mukana oli myös kaksi
26.–27.6. järjestettyyn AESOR yhdistää
reserviläispiirien muokansainväliseen sotilas- reservinaliupseereja dostamaa joukkuetta.
moniotteluun. Korpraali Mikko Auvisen, ker- Association Européenne
santti Janne Monosen ja des Sous Officiers de Ré- Upseeriyhteistyö
kapteeni Jaakko Leppä- serve -järjestö (AESOR) hiertää
sen muodostama liiton perustettiin 1960-luvun
ykkösjoukkue voitti ki- alussa kehittämään eu- Ensi keväänä AESORsan. Liiton toinen jouk- rooppalaisten reservina- järjestön puheenjohtakue ylsi kisassa sijalle liupseerijärjestöjen yh- juuden on tarkoitus siir12. Tässä joukkueessa teistoimintaa. Reservi- tyä Espanjaan. Siirtoa
kisasivat sotamies Janne läisliitto on ollut muka- mutkistaa kuitenkin EsKoskinen, alikersantti na AESOR:n toiminnas- panjan puolustusminisHannu Nieminen ja vän- sa 2000-luvun alkuvuo- teriön tuore päätös yhrikki Pekka Väätäinen. sista lähtien. Keväällä distää siellä toimivat reReserviläisliiton ykkös- 2008 liitto hyväksyttiin servinaliupseeri- ja -upjoukkue voitti kisan järjestön täysjäseneksi. seerijärjestöt.
Monilseitsemästä lajista kol- AESOR-järjestön toimin- le AESOR:n vanhoille
me. Voitot tulivat NA- tamuotoja ovat erilaiset jäsenmaille näin läheiTO-esteradalla, suun- vuosittaiset seminaarit nen yhteistyön upseenistuksessa sekä maas- ja kokoukset sekä joka rien kanssa on vaikeaa.
tojuoksussa. Liiton kak- toinen vuosi järjestettä- Myös Reserviläisliitto
kosjoukkueen sijoituk- vä sotilasmoniottelu. Jär- on ajoittain törmännyt
set vastaavissa lajeis- jestön puheenjohtajuus tähän vastakkainasettesa olivat kolmas, viides kiertää sen jäsenmai- luun, koska liiton kilpaija yhdeksäs. Kapteeni den kesken. Nyt käyn- lujoukkueissa on usein
Jaakko Leppänen sijoit- nissä olevan kaksivuo- ollut myös upseereita.
tui kisan uintiosuudessa tiskauden ajan puheen- Ikävin tilanne syntyi Itahienosti toiselle sijalle. johtajana toimii Italia. lian kisassa, jossa moAESOR-järjestön joka Reserviläisliitto on osal- lemmat suomalaisjouktoinen vuosi järjestet- listunut AESOR:n soti- kueet sysättiin kilpaitävään sotilasmoniotte- lasmoniotteluihin hyväl- lun jälkeen tehdyllä pääluun osallistui tällä ker- lä menestyksellä myös töksellä vierasjoukkuetaa 22 joukkuetta 11 eri vuosina 2005 ja 2007. Li- kategoriaan. Näin parmaasta. Kilpailijoita ja säksi liitto on järjestä- haan joukkueen pokaali
muita osallistujia paikal- nyt Lahdessa kaksi kan- voitiin palkintojenjaossa
la oli noin 70. Reservi- sainvälistä kutsuottelua, ojentaa pisteissä toiseksi
läisliitto oli läsnä kahden joissa on noudatettu AE- tulleelle Ranskan nelosjoukkueen voimin, joita SOR-sotilasmoniottelun joukkueelle, johon kuujohti sotilasmestari Ilpo sääntöjä. Elokuussa 2008 lui vain aliupseereita.
Pohjola. Lisäksi paikalla järjestettyyn kisaan osal- Seuraava AESOR-jär-

Huomioituja maanpuolustajia
Vapaaehtoinen
maanpuolustustyö on PäijätHämeessä maan aktiivisinta. Tämä on mahdollistunut saumattomalla yhteistyöllä Hämeen
Rykmentin, oman Rykmenttimme kanssa. Paikallisten reserviyhdistysten tarjoamat tapahtumat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kurssit ovat monipuolisia ja suosittuja. Samoin
alueen Maakuntajoukot
ovat maan eliittiä.
Tämän kaiken lisäksi tänä vuonna järjestetään maakunnassa neljä valtakunnallista reservin ammunta- tai
liikuntatapahtumaa, mihin odotetaan yli 2000
osallistujaa. Työllä on aina
tekijänsä.
Heistä kahta on nyt
huomioitu ritarihuomioin. Maanpuolustuksellisista ansioista ritarikunnat myönsi toimitusjohtaja Jukka Anttoselle
Suomen Leijonan I luo-

kan ritarimerkin ja koulutoimenjohtaja Juhani
Reentilälle Suomen Val- Piirin kolmas Sra-kurssi
koisen Ruusun ritari- pidettiin 31.7–1.8.2009
merkin.
Hälvälässä Reserviupseerien majalla.
JUHA TARNANEN
Kurssille saapui 13
henkeä eri puolelta piiriä: Heinolasta, Nastolasta, Lahdesta ja yksi henkilö peräti Helsingistä. Kurssilaisten ikä
vaihteli 20 ja 50 vuoden
välillä. Voidaan siis sanoa, että Sra-ammunta
on kaikenikäisille.
Kurssin ensimmäinen
osuus oli teoriapitoinen
ja kesti noin 12 tuntia.
Jukka Anttonen
Teoriaosuudella käytiin
läpi lajin säännöt ja esiteltiin kalustoa kyseiseen lajiin. Teoriaosuuden tärkeimpiä asioita on
turvallisuus, johon käytettiin suurin tuntimäärä
kurssilla.
Teoriaosuuden jälkeen
seuraavana päivänä oli
teoriakoe, jossa oli kymmenen kysymystä laJuhani Reentilä
jin säännöistä ja turvalli-

Suomen joukkue edusti hienosti. Kuva: Osmo Suominen
jestön virallinen sotilasmoniottelu on ohjelmassa kesällä 2011. Reserviläisliitto puolestaan on
kaavaillut järjestävänsä
seuraavan kutsukisansa elokuussa 2012. Myös
reserviläispiirit saavat aikanaan kutsun kilpailuun.
AESOR-sotilasmoniottelu on kolmihenkisin joukkuein suoritettava kilpailu, johon kuuluu seitsemän lajia. Nämä ovat NATO-esterata, käsikranaatinheitto, uinti (2 suoritusta), suunnistus, kumivenemelonta, ammunta (2 suoritusta) sekä kilpailun päättävä maastojuoksu. Joukkueet voivat
koostua miehistä tai nai-

sista taikka ne voivat olla sekajoukkueita. Virallisessa kisassa on myös
veteraanisarja.

Reserviläinen lyö
ammattisotilaan
Kansanedustaja
Tanja
Karpela on useassa yhteydessä epäillyt yleiseen asevelvollisuuteen
perustuvan puolustusjärjestelmämme
mielekkyyttä. Karpelan mukaan yksi hyvin koulutettu ammattisotilas vastaa kymmentä heikosti motivoitunutta varusmiestä. Kyse on yleisestä harhaluulosta, jo-

ka ei pidä paikkaansa.
Reserviläisliiton menestys AESOR-sotilasmoniotteluissa on yksi osoitus yleisen asevelvollisuuden toimivuudesta. Liiton reserviläisjoukkueet ovat kilpailuissa toistuvasti pärjänneet entisten ammattisotilaiden muodostamia
joukkueita paremmin.
Yleisen asevelvollisuuden avulla meille syntyy korkeatasoinen sodan ajan reservi, jonka
osaaminen ja motivaatio
pesee monet ammattiarmeijat mennen tulleen.
Pidetään siis siitä kiinni.
OLLI NYBERG

Piirin SRA-kurssi
suudesta. Jokaiseen kysymykseen piti vastata
oikein, että pääsi seuraavaan vaiheeseen eli käytännön kokeeseen. Kaikki kurssilla olijat pääsivät teoriakokeen läpi.
Käytännön koe oli seuraavalla viikolla Heinolan ampumaradalla. Se

koe olikin jo sitten oma
juttunsa ja vaati veronsa läpi pääsemiseksi. Ne,
jotka eivät läpäisseet
käytäntöä saavat kuusi kuukautta aikaa suorittaa käytännön koe uudestaan.
Kaikille kurssilaisille
kiitoksia hyvästä kurs-

sista ja eritoten kiitos
Lahden reserviupseereille majan lainauksesta. Seuraava kurssi pidetään keväällä 2010.
Kurssin vetäjä
MARKO PATRAKKA
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Orimattilan reserviläiset
Pääesikunnassa ja
Santahaminassa
Pääesikunta
Yli 20 Orimattilan reserviläisyhdistyksen jäsentä
tutustui Esikuntaosaston
osastopäällikön everstiluutnantti Jukka Haltian
johdolla 16.5. Pääesikuntaan ja sen eri tehtäviin.
Esikunnan
toiminnan
voidaan katsoa alkaneen C.G.E. Mannerheimin muodostaman valkoisen armeijan päämajan ensimmäisestä päiväkäskystä
2.2.1918.
Tuolloin päämaja koostui useasta eri osastosta.
Nimi on vuosien saatossa muuttunut useaan kertaan: Ylipäällikön
Esikunta 5.3.1919, Sotaväen Esikunta 17.7.1919
ja yhdistämisen myötä
Yleisesikunnan kanssa
nimeksi tuli Yleisesikunta 17.6.1925. Talvisodan
alla siitä muodostettiin
Päämaja 18.10.1939 ja
Puolustusvoimain Pääesikunta 16.9.1940. Kesäkuussa 1941 nimeksi tuli jälleen Päämaja ja jatkosodan jälkeen
edelleen Puolustusvoi-

main Pääesikunta. Pääesikunnaksi nimi lyhennettiin 31.10.1952, vuosipäivää PE viettää kuten arvata saattaa, 2.
helmikuuta. Puolustusvoimien uutislehti on
Ruotuväki, ilmestynyt
vuodesta 1962 alkaen.
Pääportilla suoritetun
turvallisuustarkastuksen jälkeen saimme tutustua sisäpihalla olevaan Gornyi Dubnjakin
taistelun muistomerkkiin. Kuuntelimme myös
Jukka Haltian esityksen
Pääesikunnan tämän päivän tilasta ja siitä, mitä
vuoden 2008 alussa Puolustusvoimissa toteutettu rakennemuutos toi
tullessaan, mm. johtamis- ja hallintojärjestelmässä sekä tarkennuksia
kriisivalmiuteen, joukkovahvuuksiin ja materiaalin laatuun.

puolustuskorkeakoulun
puistossa olevan, vuonna 1855 pystytetyn pyramidin muotoisen Krimin sodan muistomerkille. Kuulimme, että pyramidin alle on
haudattu 63 matruusia
ja sota meillä paremminkin tunnetaan nimellä Oolannin sota.
Leijonatalon ovenpieliä koristivat tietenkin
leijonakuviot. Kävimme alueen eteläkärjessä sijainneiden tykkien vanhoilla asemapaikoilla. Sieltä matka jatkui autossa Saharan
halki, joka on aikoinaan
lentokenttänä toiminut
hiekka-alue. Tuulipussi roikkui kepin nenässä merkkinä menneiltä ajoilta. Lopuksi jouduimme tyytymään auton ikkunasta katseluun oppaan kertoessa Helsingin kaupungin
havittelevan kyseistä
Santahamina
saarta puolustusvoimilPääportilla paikallisen ta asuntokäyttöön.
killan opas Kai Wigren
astui linja-autoon ja jatHEIKKI PAJUVESA
koimme matkaa Maan-

NYT VÄRVÄÄMÄÄN UUSIA JÄSENIÄ!
Sinullakin on ystävä, joka on isänmaan miehiä tai naisia. Värvää hänet jäseneksi! Kerro hänelle toiminnastamme, esittele yhdistyksen, piirin tai liiton
sivuja. Voit näyttää MPKY:n sivuilta kursseja ja muuta tarjontaa.
Piirissä järjestetään jäsenhankintakilpailu jatkuen vuodenvaihteeseen. Kolme eniten jäsenmääräänsä prosentuaalisesti nostanutta yhdistystä palkitaan. Samoin eniten jäseniä värvännyt henkilö palkitaan maastopuvulla.

Pioneerit
Päijät-Hämeessä
Jo muutaman vuoden
ajan on pyörinyt mielessä ajatus pioneerikillan perustamisesta Päijät-Hämeeseen. Asia palasi mieleen taas kesällä
2008 kun Korialla vietettiin Kymen Pioneeripataljoonan perinnepäivää
25.7.
”Pioneerien perinnepäivää vietetään JP 27:n
Jääkäripioneerikomppanian urhoollisen ja
voitokkaan iskuosastohyökkäyksen kunniaksi. Hyökkäys toteutettiin Schmardenin kylässä, Riianlahden rannalla
25.7.1916”.
Perinnepäivänä kirjoittaja tapasi päijäthämäläisen pioneeriveteraanin
Jaako Aholan sekä Korian pioneerikillan puheenjohtajan Timo Hopposen. Käydyssä keskustelussa selvisi, että
Lahdessa on Korian pioneerikillan ala-osasto,
joka tosin on viettänyt
hiljaiseloa reilut kymmenen vuotta.
Tarkoituksena on nyt
herätellä ”uinuva” Lahden alaosasto aktiiviseen
kiltatoimintaan. Hyvä alku saatiin kun kerättiin
tiedossa olevien pioneerien yhteystiedot. Heitä
oli runsaat 20 henkilöä,
ja sovittiin ala-osaston
ensimmäinen kokoontuminen 12.3.2009.

Kokouksessa käytiin
lävitse ala-osaston viimeiset tapahtumat ja valittiin alaosastolle uusi
puheenjohtaja sekä johtokunta.
Lahden ala-osaston puheenjohtajaksi vuodelle
2009 valittiin Esa Simpanen. Korian Pioneerikillan hallituksessa Lahden
edustajana jatkaa alaosaston entinen puheenjohtaja Kauko Timonen
ja varalla Esa Simpanen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylöstalo, sihteeriksi Samppa
Varhomaa, taloudenhoitajaksi Tuomo Pohjantuli, johtokunnan jäseniksi Olli Mielonen ja yksi
paikka on varattu maakuntajoukkojen edustajalle, joka nimetään myöhemmin.

Mukaan toimintaan
”Killan toiminnan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen ja
pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen”.
Pioneerikilta ry on perustettu 16.9.1962 Korialla, joten se on täyttänyt 40 vuotta. Kilta on
maan vanhin pioneeriaselajikilta. Alaosastoksi
liitettiin heti jo vuonna
1958 perustettu sodanaikaisen PionP14:n kilta

veteraaneineen. Lahden
Seudun Pioneerikilta tuli alaosastoksi vuonna
1964. Killan lippu naulattiin Korian Sotilaskodissa 26.7.1969. Pioneerikilta vaihtoi nimensä
Korian Pioneerikillaksi
vuonna 1984.
Yhdistyksen jäseneksi
voi päästä jokainen pioneeri- ja suojelujoukoissa sekä linnoitus-, rakennus- (rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen
johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Lisäksi voi johtokunta halutessaan kutsua jäseneksi erityisesti pioneeritoiminnasta kiinnostuneen henkilön, joka on jossain vaiheessa ollut tekemisessä
pioneeriaselajin kanssa
ja on osoittanut oikeaa
pioneeriaselajihenkeä.
Tule mukaan toimintaan,
sillä jo nyt on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssitarjonnassa useita mielenkiintoisia pioneereille suunnattuja kursseja. Lisäksi haemme täydennystä
kouluttajapankkiimme.
PEKKA YLÖSTALO
Nastolan
Reserviläiset ry

Päijät-Hämeen naiset Kärkölässä Huovilan puistossa
Päijät-Hämeen Piirin
maan puolustusnaisia
kokoontui aloittamaan
syksyn toimintaa Kärkölään Huovilan puistoon syyskuussa. Naisia oli Lahdesta, Heinolasta, Nastolasta ja Orimattilasta sekä omasta
yhdistyksestämme yhteensä 30.
Aluksi Kärkölän yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Holma toivotti vieraat tervetulleiksi
pitäjään, josta on lähtöisin kaksi kuuluisaa naista. Nimittäin presidentti Juho Kustaa Paasikiven puoliso Alli Paasikivi on lähtöisin Kärkölästä. Niin ikään ministeri

Helvi Sipilä on kotoisin
Kärkölästä, Maukolasta.
Puistokierroksen oppaana toimi puutarhuri Jukka Koponen, joka
esitteli Huovilan puistoa ja sen kasvillisuutta.
Huovilan puisto on Carl
Constantin Collinin perustama englantilaistyylinen maisemapuisto lähellä kirkonkylää. Puistoon on istutettu lukuisa
määrä harvinaisia kasveja. Lisäksi Huovilassa esitettiin tänä kesänä
näytelmä Huovilan taru, joka kertoi lähemmin
Huovilan historiasta.
Piirin puheenjohtaja Kaarina Suhonen kertoi piirin ajankohtaisista

koulutusasioista ja tulevista tapahtumista. Ensi vuonna on Nastolan
yhdistyksen vuoro järjestää tämä syyskauden
avaustilaisuus.
Syysterveisin
LIISA HOLMA
Kärkölän
Maanpuolustusnaisten
puheenjohtaja

Puistokierroksen oppaana toimi puutarhuri
Jukka Koponen.
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Maanpuolustusnaisten kartanokierros Espoossa

Karhusaaren huvila
Espoon historian lyhyt
oppimäärä tuli suoritettua tehokkaasti Maanpuolustusnaisten elokuisen retken aikana
9.8.2009. Monet Espoon alueista ovat olleet aikaisemmin isojen
kartanoiden maita, jotka
ovat erilaisten ja mielenkiintoisten vaiheiden
kautta siirtyneet muihin
tarkoituksiin. Nyt näillä
kartanoiden mailla on
esimerkiksi
Teknillinen korkeakoulu ja Fortumin, Nokian ja Neste
Oilin pääkonttorit.

JO YLI

Espoon maanpuolustusnaiset tulivat mukaan Tapiola Gardenin
edestä. Espoon Maanpuolustusnaiset
ovat
tehneet
yhteistyötä
Lahden
Maanpuolustusnaisten kanssa tavaten toisiaan nyt toistamiseen. Hannele Helikallio-Malinen on ollut aikaisemmin Lahden
yhdistyksen jäsen, joten
yhteistyön aloittaminen
on ollut luontevaa alusta alkaen. Espoolaiset
kävivät viime vuonna
Lahdessa Turvallisuus-

50

ja Puolustusmessuilla ja
nyt vastaavasti päijäthämäläiset olivat Espoossa kartanokierroksella.
Oppaana Espoossa toimi Liisa Lehtinen, joka
kertoi kohteiden välillä
kartanoiden historian lisäksi siitä, miten kartanoissa elettiin ja toimittiin eri vuosisadoilla.
Kävimme Karhusaaren
upeassa huvilassa ja kuvittelimme miten siellä
on kesäisin vietetty juhlia ja spatseerattu puusiltaa myöten huvilan
edustalla olevalle saarelle uimaan ja kalastamaan. Myös Marsalkka Mannerheim oleili aikoinaan näissä maisemissa. Seuraavaksi
ajelimme Espoonkartanoon, josta jäivät erityisesti mieleen upeat salit maalauksineen.
Matka jatkui edelleen kuninkaantietä pitkin kohti Oittaan kartanoa.
Iltapäiväkävelyn teimme Träskändan puistoon. Saimme
kuulla värikkäitä tarinoita Träskändan karta-

non muinaisesta valtiattaresta Aurora Karamzinista sekä elämästä
ja mahtipontisista juhlista kartanossa. Pietarissa ja Saksassa näkemiensä esimerkkien
mukaisesti hän perusti
vuonna 1867 Helsingin
Diakonissalaitoksen.
Albergan kartano Leppävaarassa oli kierroksen viimeinen kartano.
Se tunnetaan myös nimellä Sokerilinna, koska nykyinen pääraken- Espoonkartanon sali
nus on rakennettu osin
sokerilaatikoissa käytetystä puutavarasta. Kartanon omistaa nykyään
Espoon kaupunki, niin
kuin aiemmin mainitut
Karhusaaren huvilan ja
Oittaan kartanon.
Lopuksi vielä erityiskiitokset loistavista järjestelyistä Lahden ja
Espoon Maanpuolustusnaisille kaikkien PäijätHämeen Piirin maanpuolustusnaisten puoKaisankodin edessä Espoon -, Kärkölän - ja Lahden
lesta.
Maanpuolustusnaiset
Teksti ja kuvat:
KAARINA SUHONEN

VUODEN AJAN OLEMME KERTONEET
KAIKEN KUKKASIN

Perinteinen
Itsenäisyyspäivän
iltajuhla
järjestetään 6.12.2009 klo 18.00
Hennalan Upseerikerholla.

AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh. 03 735 2323
Fax 03 735 2223
Luotettava Autotalo Laakkonen
www.volkswagen.fi

"iesel#aastu$i$inta#alta
ei #it%%n uutta&
'iguan voitti taas(

!olkswagen"#ig$an"%&'#(')"on"kev**n"+$,lavoi++a-a/"ensin
+$li"voi++o"0$+o"1il2"3le42en"2iesel5aas+$6ive6+ail$ssa"-a"n7+
#&/n"+es+iss*."#ig$anis+a"+o2e++iin"55./"8!olkswagen"sen"si-aan
on"a-o3o5inais$$ksien",$oles+a",$4+aas+i"4enkil9a$+o"-a"viel*,*
esi5e6killinen"sellainen.":en"e+een"voi"4ei++**"s$o6aa;"5$+kaa;
k$o,,ia"-a"e6i"kele-*8."#&/n"+es+i6745*"+o+eaa"579s;"e++*
8<ll*,i+ok$l$issa"e2$llisin"on"!olkswagen8.

Ohjelmassa:
Reserviläissoittokunta
Lahden Mieskuoro
Coctail illallinen
Tanssiaiset
Liput 30€.
Ilmoittautuminen:
juha.nuoritalo@phnet.Þ

Piirin cup-ammunnan loppuottelu
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Autotalo Laakkonen
Ajokatu 261, Lahti, vaihde 03 8832 200
Automyynti ma-pe 9-18, la 10-14
Huolto ja korikorjaamo ma-pe 8-16
Varaosamyynti ma-pe 8-17

Esa Lantta
0500-770 037
Riitta Lavikkala
050-4203 110
Markku Makkula 050-9190 282

volkswagen.laakkonen.fi

Pasi Silén
Marko Ryyppö

050-5929 009
050-3397 663

Kuvassa finalistit: Asikkalan - ja Tiirismaan Reserviläiset. Loppuottelu ammuttiin 25.8 Vesivehmaalla.
Asikkalan joukkueen keskiarvotulos oli 281,8.
Tiirismaan vastaava tulos oli 277,2. Pronssiottelussa Heinola voitti Sysmän.
Kuva: Asikkalan Reserviläiset
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PÄIJÄT-HÄMEEN VARTIJAT -KIRJAA
JÄLLEEN SAATAVILLA

KOULUTUS, SYKSY 2009
!

Sotilaallinen koulutus

#

Koulutusta myös kotijoukoille

"

Uusi karttajärjestelmä,
Hennala 21.11.2009

"

Järjestyksenvalvojakurssi,
Hennala 17.-25.10.2009

ilmoittautumiset 1.9.-15.11.2009
–
Uusi karttajärjestelmä on otettu
puolustusvoimissa käyttöön 1.1.2007
–
Kaikki käytössä olevat kartat ovat tämän
järjestelmän mukaisia
–
Mittakaavat 1:25 000 ja 1:50 000
–
Uudet karttamerkit
–
Kartan käyttö maastossa
Kurssi on maksuton

Ilmoittautumiset viim. 10.10.2009
Kurssin hinta 70€

"

Johtamisen yleinen jatkokurssi, Hennala
24.10.2009-15.11.2009 Ilmoittautumiset
18.10.2009 mennessä

–
–
–
–

Johtamisen peruskurssin (MPK)
suorittaneet tai varusmiespalveluksessa
johtamiskoulutusta saaneet henkilöt
15 vuotta täyttäneet henkilöt
Johtamisen teoriaa esimerkkien avulla
Käytännön johtamisharjoitus
Kurssin hinta 30€

Huoltoaselajin kouluttajakoulutus Päijät-Hämeessä 2010
Varusmiespalveluksen aselajissa suorittaneet sekä muut huollon
kouluttamisesta kiinnostuneet henkilöt
Tavoitteena kouluttaa noin 15-20 huollon osaajaa Päijät-Hämeessä vuosina
2010 – 2011
Seuraa MPK:n kurssikalenteria ensi vuoden aikana ja ilmoittaudu kursseille.
Lisätietoja kursseista ja koulutuksista
www.mpky.fi/kurssit piireittäin/Päijät-Häme

Reservin
ampumapäivä
lauantaina
21.11.!
Reservin
ampumapäivä
järjestetään
Hälvälässä
lauantaina 21.11.
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Ylläpidä ampumataitoasi.
Talvella osallistujia
oli yli
paikkojen.

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

Ilmoittaudu ajoissa
MPKY:n Päijät-Hämeen sivuilla
www.maanpuolustuskoulutus.Þ/
portal/index.asp.
Tapahtuma on VEH
kertausharjoitus.

Vuonna 1996 perustetun Lahden Sotilaspiirin Perinneyhdistyksen ensimmäinen voimainkoetus
oli Lahden Sotilaspiirin historiikin laatiminen. Se tapahtui
everstiluutnantti VK
Simolan johdolla ja
aktiivisen johtokunnan toimenpitein. Lähes 200-sivuinen ja
runsaasti kuvia sisältävä Päijät-Hämeen
Vartijat -kirja on hyvä
tietolähde osana alueellisen puolustusjärjestelmämme ajallisia
vaiheita, ja tuo hyvin
esille sotilaspiirin
vaativat tehtävät
Päijät-Hämeen
puolustusvalmiuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Kirjan ensimmäinen
painos myytiin loppuun.
Kirjan saavuttama
suosio pakotti uusintapainoksen
ottoon, ja uusintapai-

nos julkaistiin Sotilaspiirin perinneyhdistyksen vuosipäivänä
helmikuussa 2009.
Nyt kirjaa on jälleen myynnissä. Kirja
on mainio lahja juhlaan kuin juhlaan. Teosta myydään PäijätHämeen Aluetoimiston asiakaspalvelupisteessä Hennalan
kasarmialueella pääportin vieressä. Kirjaa
voi myös tilata puhelimitse toimistosihteeri
Tuija Helmiseltä, puhelin 0299446203.
Historiikin hinta on 30
euroa.

Itsenäisyyspäivän
ajan tapahtumat
Lahdessa
4.12. klo 09.30 Nuorten kunnianosoitustilaisuus Marskin patsaalla
klo 16
Reservin ylentämis- ja palkitsemistilaisuus Upseeri
kerholla (kutsuvieraat)
6.12. klo 10
Juhlajumalanpalvelus Ristinkirkossa
n. klo 11 Seppeleiden laskeminen
muistomerkeille, Ristinkirkko
klo 11.45 Katselmus ja paraati Lahden torilla
klo 13–14.30
Kansalaisjuhla Lahden vanhalla Konserttitalolla, Felix
Krohn - salissa
klo 18–24
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset Upseerikerholla
MPK asettaa perinteisesti paraatiin oman
osaston. Ilmoittaudu paraatiin luodun
kurssin kautta tai ilmoittautumalla piiritoimistoon,
Tarja Viita 0299484201.
Paraatiharjoittelu ja varustaminen pe 4.12.
klo 17. Klo 17 kokoontuminen MPK:n
varastolle, päivällinen HÄMR:ssä, varustaminen ja harjoittelu. Huom.: yhdistysten
liput paraatin lippulinnaan 6.12.

