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Itsenäisyyspäivän
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MPK:n 2007
kurssitarjonta
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50 vuotisjuhla s.5
Reserviläiset hiljentyivät joulutulilla
valtakunnallisesti 14.12.
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Puheenjohtajan palsta
Lainaus Orimattilan Reservialiupseerit ry:n joulutervehdyksestä
1976
ARVOISA JÄSEN!
Joulun sanoma on rauhan viesti ja
hyvän tahdon toivotus. Me reserviläiset toivomme, että sanoma ulottuisi
kaikkialle yli maailman, jotta saisimme rakentaa omaa rakasta isänmaatamme.
Tähänastiset saavutuksemme tarkoitusperiemme toteuttamisessa ovat
olleet ilahduttavia ja rohkaisevia.
Omasta ja yhdistyksemme johtokunnan puolesta kiitämme Teitä
kaikkia, jotka olette olleet mukana

viemässä vapaaehtoista maanpuolustustyötämme eteenpäin.
Näillä sanoilla toivotamme Sinulle
ja perheellesi Joulurauhaa sekä onnea ja menestystä alkavalle vuodelle!
Onnittelen kaikkia ylennettyjä ja
kunniamerkin saaneita.
Arvoisat Päijät-Hämeen Reserviläiset ja Reserviupseerit sekä kaikki toimintaamme tukevat tahot, näillä
samoilla sanoilla tahdon omasta ja piirihallituksen puolesta toivottaa teille
Joulurauhaa ja Hyvää Uutta Vuotta!
Puheenjohtaja
Juhani Vilo

ITSENÄISYYSPÄIVÄN HUOMIONOSITUKSET
Reserviupseeriliitto on myöntänyt
ansioista vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, seuraavat kunniamerkit.
Hopeisen Ansiomitalin:
ltn Kari Tammela Lahti, ltn Tommi
Tirkkonen Lahti
Reserviläisliitto on myöntänyt ansioista vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, seuraavat kunniamerkit.
Ansioristin:
alik Heikki Koskinen Padasjoki nro.
446
Kultaisen Ansiomitalin:
ker Eino Rantala Sysmä nro. 456
Hopeisen Ansiomitalin:
kapt Atte Sarilo Lahti, ylik Matti Hietala Orimattila
Pronssisen Ansiomitalin:
kapt Erkki Häkkinen Kuhmoinen, ylik
Lasse Pakkanen Hollola, stm Marko

Patrakka Lahti, vääp Risto Salminen
Lahti, kapt Pertti Nurmela Lahti, ltn
Toivo Juntunen Lahti, ltn Sami Leppänen Lahti, kapt Esa Simpanen, Lahti,
ltn Wille Viittanen Hollola, alik Arto
Rajala Nastola, korp Pekka Ylöstalo
Nastola, kers Marko Salminen Lahti, ylil Petteri Paalanen Heinola, ylil
Juha Muje Padasjoki
Reserviläisurheiluliitto on myöntänyt ansioista vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, seuraavat kunniamerkit.
Kultainen Ansiomitalin:
alik Tauno Backman Orimattila
Päijät-Hämeen Reserviläispiiri on
myöntänyt ansioista vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, seuraavat
kunniamerkit.
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Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen
Reserviläispiiri ry:n tie do tus leh ti, joka
lähetetään kaikille Päijät-Hämeen Reservi läis pii rin jä sen mak sun sa suo rit ta neil le
jäsenille. Päijät-Hämeen Reser viläispiiriin
kuuluvat sekä Suomen Reser viupseeriliiton
että Re ser vi läis lii ton alu een pai kal lis yhdistykset.

Toimituskunta: Työvaliokunta
Toimituksen osoite:
Päijät-Hämeen Reserviläispiiri
Päijänteenkatu 5 A
15140 LAHTI
www.asapen.net/respiiri

Kultainen Ansioristi:
kapt Heikki Rekola Sysmä nro.19
sotmest Rauno Parikka Hämeenkoski nro.20
Hopeinen Ansioristi:
kapt Alpo Kyrö Orimattila nro.21, ylik
Matti Hietala Orimattila nro.22, kapt
Unto Laitinen Hollola nro.23, ylik
Hannu Potinkara Orimattila nro.24,
Pronssinen Ansioristi: maj Jorma
Lehtinen Heinola nro.25, ylik Markku
Salo Heinola nro.26, ylil Jarmo Järvelä Kärkölä nro.27, alik Tapani Purolinna Lahti nro.28
Ansioristit ja mitalit luovutettiin Hennalassa upseerikerholla ennen itsenäisyyspäivän iltajuhlaa.
Puheenjohtaja
Juhani Vilo
Päijät-Hämeen Reserviläispiiri ry
Piirisihteeri 31.12.2006 saakka:
Juhani Reentilä
044-558 0287
juhani.reentila@phnet.fi
Päätoimittaja: Heikki Koskinen,
Teollisuustie 15, 17500 PADASJOKI.
puh (03) 551 2186, fax (03) 551 3022
heikki.koskinen@
padasjoen-kirjapaino.inet.fi
Painopaikka: Padasjoen Kirjapaino
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Itsenäisyyspäivää juhlittiin Hennalassa
Itsenäisyyspäivä huipentui iltajuhlaan Lahden
Upseerikerholla.
Ennen juhlaa Ratsuväen salissa oli ansiomitaleiden luovutustilaisuus.
31 mitalia oli vastaanottamassa pitkän työrupeaman jo tehneiden
aktiivisten maanpuolustajien joukko.
Arvokkaan tilaisuuden päätyttyä alkoi jo
ennalta varattujen pääPiirin puheenjohtaja majuriksi
sylippujen
lunastamiylennetyn Heikki Rekolan kanssa.
nen. Pian alkoikin sitten
myös muskapt Juha Ketolan johtaman Reserviläissoittokunnan ns. sisään soitto.
Vieraat vastaanottivat Hämeen Rykmentin komentaja
ev Jari Anttalainen sekä Päijät-Hämeen Reserviläispiirin
puheenjohtaja sotmest res Juhani Vilo puolisoineen. 119
vieraan istuuduttua pöytiinsä saattoi juhla alkaa.
Tervehdyssanat lausui itseoikeutetusti pj. Juhani Vilo ja
sen jälkeen Reserviläissoittokunta esitti Martti Parantaisen teoksen Joulukuun kuudes.
20- vuotiaan Hämeen Rykmentin tervehdyksen toi komentaja, ev Jari Anttalainen ja 75-vuotiaan Suomen Reserviupseeriliiton tervehdyksen liittohallituksen jäsen kapt
res Juha Tarnanen. Juhla oli samalla RUL:n juhlavuoden
päätöstapahtuma piirissämme.
Tervehdysten jälkeen Lahden mieskuoro esitti kuusi
laulua ja tunnelma kohosi näin edelleen. Joukossa oli yksi
ruotsalainen kansanlaulukin, mikä näin kaksikielisessä

Jukka Anttonen

Veteraanien kuulumisia tiedustelemassa Juha Tarnanen ja Atte
Sarilo.
Isänmaassamme oli aivan paikallaan. Teokset olivat: Madetojan Kaunehin maa, ruots. On kristalli hieno, Klemetin Milloin Pohjolan nähdä saan, Linnavuoren Minä laulan
sun iltasi tähtihin, Sibeliuksen Isänmaalle ja ylimääräisenä Porilaisten marssi.
Ohjelma päättyi Reserviläisorkesterin esittämään Clare Grundmanin A Finnish Rapsodyyn.
Juhlayleisö aloitti ruokailun ja hyvälle coktail-illallinen jo
maistuikin. Paikalla oli mm. Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan päällikkö, prkenr Juha-Pekka Liikola, Hämeen Rykmentin nykyinen johto ja sen entisiä komentajia,
nykyistä sekä entistä henkilökuntaa, sotiemme veteraaneja, reserviläisiä ja tietenkin hyvin kauniita naisia. Rykmentti ja paljolti juuri sen kouluttama reservi kohtasivat ylevissä
tunnelmissa ja hienoissa merkeissä. Rykmentin ja reservin yhteistyö on edelleen kehittynyt ja sen yhtenä merkkinä juhlassa luovutettiinkin Lahden Reserviupseerikerhon
hopeinen ansiomitali sen komentajalle, ev Jari Anttalaiselle sekä kerhon kunniakirja Rykmentin varusvarastolle.
Juhla päättyi tanssiaisiin. Tanssiorkesterina oli tänä
vuonna Eija ja Hannu. Vaikka Hannua tuurasikin tällä kertaa toinen herra, oli musiikki myös korvia miellyttävää,
hienoa tanssimusiikkia Näin oli vieraiden mahdollista
myös keskustella ja verestää keskinäisiä muistojaan.
Lopuksi ikävä asia juhlan tiimoilta. Valitettavasti jouduimme tunnustamaan talouden realiteetit ja laskuttamaan myös sotiemme veteraaneja aivan kuten muitakin.
Tämä tuntui myös allekirjoittaneesta lipunmyyjästä hyvin
ikävältä.
Juha Nuoritalo
Kuvat Pasi Huuhtanen
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Ylennyksiä reservissä
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 06.12.2006
Sotilasarvoon: MAJURI
Kilpinen Kimmo Matti Lahti
Penttilä Antti Seppo Aarne Heinola
Rekola Heikki Pellervo Sysmä
Sotilasarvoon: KAPTEENI
Horppila Rauno Olavi Heinola
Laaksonen Jari Kalevi Asikkala
Laurila Juha Tapani Lahti
Leinonen Hannu Tapani Sysmä
Miettinen Aimo Kalervo Lahti
Seppälä Heikki Antti Johannes Orimattila
Velling Asko Olavi Orimattila

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Komonen Erkki Hannu Antero Heinola
Lindström Kari Petri Lahti
Meinander Ari Juha Tapani Sysmä
Murto Juha-Matti Lahti
Mäkinen Jouni Henrik Lahti
Saunamäki Pekka Juhani Lahti
Varjo Jussi Tapio Heinola
Viisainen Pauli Ensio Lahti
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Hakanen Janne Jukka Lahti

Järvinen Matti Juhani Asikkala
Koivistoinen Jani Erkki Tapio Lahti
Kommeri Ilkka Tapio Asikkala
Lindgren Mika Allan Petteri Lahti
Malkamäki Jukka-Pekka Lahti
Nikki Markku Tapani Sysmä
Rinne Markku Samuli Heinola
Sinisalo Viljami Kalle Johannes Lahti
Suomela Lauri Antti Orimattila
Tiihonen Raine Petteri Lahti
Tuominen Matti Valo Hollola
Valtonen Sami Juhani Lahti
Westman Ilkka Antero Orimattila

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 06.12.2006
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Härkönen Marko Tapani Hartola
Koskinen Ilkka Lauri Juhani Hollola
Kuiri Mika Petri Matias Lahti
Väisänen Kauko Kalevi Lahti
Yrjölä Ari Henrikki Asikkala
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Blomster Kalle Teemu Sakari Orimattila
Heinonen Martti Olavi Orimattila
Kandén Janne Petteri Asikkala
Kari Kyösti Ilmari Kärkölä
Lahti Mika Allan Sysmä
Löppönen Jyrki Tapio Nastola
Malkamäki Matti Pekka Lahti
Melantie Jaakko Kustaa Lahti
Mäkinen Jarmo Taavi Nastola
Niemi Harri Tapani Hollola
Niipala Anssi Ilari Hollola
Pohjankoski Taisto Ensio Heinola
Rahkila Juha Tapio Lahti
Rajala Kari Antero Orimattila
Ruokosalmi Juha Tapani Hollola
Sahiluoto Ari Jouni Aulis Lahti
Siltala Timo Olavi Heinola
Sippus Hannu Matti Heinola
Tiikkaja Markku-Veli Hollola
Turunen Sami Petri Kalevi Lahti
Virtanen Mika Tapani Hollola
Kaaronen Kari Mikko Johannes Asikkala
Sotilasarvoon: KERSANTTI
Alikoski Tuomo Johannes Lahti
Anttila Panu Markus Lahti

Askolin Hannu Olavi Orimattila
Havumäki Jouni Markus Hollola
Heinänen Klaus Eino Vilhelm Asikkala
Hämäläinen Ossi Tapani Orimattila
Jokinen Kalle Johannes Orimattila
Keronen Vesa Petteri Lahti
Kinnunen Jari Heikki Juhani Nastola
Koivunen Teemu Antero Nastola
Kokkonen Pekka Olavi Lahti
Kuikka Hannu Matti Lahti
Lager Mika Viljo Veikko Orimattila
Meriluoto Juha Pekka Heinola
Mäkelä Pertti Kalevi Lahti
Mäyrä Juha Olavi Tapani Lahti
Parviainen Jouko Tapani Lahti
Rask Jarno Tapani Lahti
Rikkonen Timo Viljo Aleksanteri Orimattila
Ruottinen Juha Mikael Hollola
Schmidt Tom Edvard Lahti
Sipi Jukka Markus Lahti
Sivula Jari Pekka Asikkala
Staf Pia Johanna Lahti
Tammenlehto Veli Matti Orimattila
Toivonen Jussi Samuli Lahti
Tuominen Olli Jouko Tapio Lahti
Tykkyläinen Ari Pekka Lahti
Vuorela Ville Olavi Lahti
Huhtala Anssi Petteri Orimattila
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Behm Hannu Unto Kalevi Lahti
Huhtiainen Ari Juhani Asikkala
Jaakkola Timo Veli Päiviö Orimattila
Kivistö Lasse Markku Kalevi Lahti

Korte Miiso Mika Markus Lahti
Lehtinen Jari-Pekka Juhani Heinola
Rampa Tomi Markus Lahti
Rantanen Ville Juhani Lahti
Riihijärvi Ville-Veikko Antero Heinola
Teppo Timo Pekka Kärkölä
Tuohiluoma Pekka Juhani Orimattila
Tuomala Antti Tauno Tapio Orimattila
Turunen Olli-Pekka Lahti
Vihtonen Petri Kalevi Orimattila
Sotilasarvoon: KORPRAALI
Anttila Tomi Kaarlo Nastola
Huldén Seppo Ensio Kärkölä
Huurinainen Antti Juhani Lahti
Hyvärinen Jukka Pekka Hartola
Lankinen Jukka Tuomo Lahti
Niemikallio Liisa Annika Padasjoki
Ristanen Jouni Tapio Hollola
Salonen Sampsa Julius Lahti
Sauramäki Tapani Matias Lahti
Tupasela Hannu Juhani Nastola
Vesa Matti Veikko Nastola
Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Salmela Risto Antero Lahti
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NASTOLAN RESERVIUPSEERIKERHO RY 50 V

Kerhomme täytti tänä syksynä 50
vuotta ja juhlat pidettiin 15.10. Samalla juhlimme Nastolan Sotaveteraanit ry:n 40-vuotistaivalta. Meille
upseereille oli suuri ilo järjestää juhlat
juuri paikkakuntamme veteraaneille,
jotka todella arvostivat apuamme ja
yhteistä juhlaamme.
Kokenut juhlatoimikuntamme Juhani Reentilän johdolla aloitti valmistelut jo puolitoista vuotta ennen
juhlia. Ensin tehtiin tila- ja soittokuntavaraukset ja sen jälkeen alettiin
suunnittelemaan juhlan sisältöä. Tapahtuman talouden turvaamiseksi
päätettiin tehdä ja jakaa veteraanien
kanssa yhteinen juhlalehti. Markkinointi onnistui ja saimme lehteen ilmoittajiksi 60 tukijaamme. Yritysten
ja yhteisöjen suhtautuminen asiaamme oli yllättävän positiivista. Tätä tietenkin siivitti tietoisuus veteraanien
mukanaolosta!
Varsinainen juhlapäivä aloitettiin
juhlajumalanpalveluksella. Saarnan
piti kenttärovasti Valde Palola Mikkelistä. Yhdistyksemme upseerit kantoivat kolehdin. Panssarisoittokunta
juhlisti kirkko-ohjelmaa ja tunnelma
oli hieno. Kirkonmenojen jälkeen oli
sankarihautausmaalla havuseppeleen laskeminen puheineen ja luonnollisesti järjestöjemme liput liehuivat
tilaisuudessa.

Tämän jälkeen oli vuorossa pääjuhla Kukkasen koululla. Tilaisuus
alkoi Nastolan Maanpuolustusnaiset
ry:n tarjoilemilla juhlakahveilla ja samaan aikaan oli tervehdysten vastaanotto. Saimme mukavan summan
Nastolan Sotaveteraanit ry:n tilille.
Lämmin kiitos tästä ja muistoesineistä piirille ja veljesyhdistyksille.
Pääjuhlassa puheenjohtajan tervehdyssanojen jälkeen lauloimme
Sillanpään marssilaulun. Panssarisoittokunta esitti hienon sikermän so-

tilasmusiikkia ja tämän jälkeen RUL:n
puheenjohtaja Tapio Peltomäki piti
juhlapuheen, jossa hän erittäin asiantuntevasti toi esille vapaaehtoisen
maanpuolustustyön lakimuutosesitysten nykyvaiheen. Tämä esitys olisi hyvä kuulla muilla ja isoimmillakin
foorumeilla. Puheen jälkeen Elman
tytöt esittivät tätä tilaisuutta varten
tehdyn hienostuneen tanssiesityksen. Palkitsemistilaisuudessa jaettiin
mm. res Ylil Simo Ajolle liiton kultainen ja res Kapteeni Ilpo Lounennolle
hopeinen ansiomerkki. Juhani Reentilä sai Päijät-Hämeen Reserviläispiirin kultaisen ja Pertti Ojala hopeisen
ansioristin. Tilaisuuden päätöspuheen piti sotaveteraani Erkki Näveri. Juhlamme kohokohdaksi nousi
sotaveteraani Kalevi Niemen (91 v.)
esittämä sykähdyttävä ”Veteraanin iltahuuto”. Yleisö antoi esitykselle aplodit seisomaan nousten.
Uskon, että paikalla ollut yleisö tulee muistamaan juuri tämän juhlan
monien muiden joukosta juuri Kalevi
Niemen ansiosta.
Juhlan tuotolla pystymme tukemaan Nastolalaisia sotaveteraaneja
taloudellisesti. Tästä jäi meille hyvä
muisto mieliimme kaikumaan.
Hannu Nieminen
puheenjohtaja
Nastolan Reserviupseerikerho ry

Reserviläispiirin puheenjohtaja Juhani Vilo onnittelemassa juhlivaa yhdistystä.
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Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
muutosten kourissa
Oheinen kirjoitus on lyhennelmä Tapio Peltomäen
puheesta Nastolan Reserviupseerit ry:n 50- ja Nastolan Sotaveteraanit ry:n 40-vuotisjuhlassa. Lyhennystyö on toimituksen.
Kaksi vuotta sitten eduskunnan hyväksymässä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa todetaan,
että vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus edistää puolustuskykyä, lujittaa maanpuolustustahtoa sekä tukee viranomaisia varauduttaessa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Selonteossa valtioneuvosto ilmoitti harkitsevansa
erillisen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevan lain tarpeellisuutta.
Lainsäätämistyö lähti rivakasti liikkeelle, koska jo vuoden 2005 maaliskuussa puolustusministeriö asetti toimikunnan varatuomari Jukka Pasasen johdolla laatimaan
ehdotuksen vapaaehtoisen maanpuolustustyön uudelleen organisoinnin edellyttämistä lainsäädäntötoimista.
Uusi laki on tarpeen, koska vapaaehtoistoiminnan laajentuminen ja puolustusvoimien rakennemuutos edellyttävät
asiasta säädettäväksi lailla nykyistä laajemmin.
Kokonaisuutena olen tavattoman tyytyväinen siihen,
että vapaaehtoiselle maanpuolustukselle ollaan vihdoin
luomassa samantyyppistä virallistettua asemaa kuin
vaikkapa vapaapalokunnilla palontorjuntatyössä tai meripelastusseuroilla meripelastuksessa on ollut jo vuosikymmeniä.
Lakiluonnoksessa on kuljettu oikeaan suuntaan erityisesti MPK:n kehittämisen osalta. Eräiltä muilta osin lakiteksti ei vastaa Reserviupseeriliiton asettamia tavoitteita.
Haluan nostaa esille kolme keskeistä kipukohtaa, joiden osalta lakiteksti vaatii tarkennusta, jos sellainen nyt
eduskunnassa on mahdollista.
1) Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ohjaus ja valvonta sekä poliittisten päättäjien edustus eri toimielimissä
2) Sotilaallisen koulutuksen määritelmä
3) Vastuun uskominen reserviläisille
Lakitekstissä määrätään puolustusministeriön toimialaan kuuluvaksi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ohjaus ja valvonta. Lain perusteluissa pistetään vielä
vähän paremmaksi todettaessa, että ”Puolustushallinnon
keskeisten viranomaisten puolustusministeriön ja puolustusvoimien pääesikunnan toimialaan tulisi kuulumaan
myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtaminen, ohjaus ja valvonta”. Mietintö asettaa näin puolustusministeriön ja sen avuksi asetettavan neuvottelukunnan vastuulle kaiken vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamisen,
ohjauksen ja valvonnan.
Suomalaiset reservin upseerit ovat harrastaneet reserviupseeritoimintaa täysin laillisesti jo 80 vuotta. Edes
sodan jälkeen valvontakomissio tai punainen Valpo eivät

löytäneet toimistamme riittävästi huomautettavaa. Ei ole
mahdollista, että jonkun ministeriön toimialaan kuuluisi
”aatteellisen vapaan kansalaistoiminnan” ohjaus ja valvonta. Mielestäni kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät maanpuolustustyötä, ei voida alistaa yhdistyslain ulkopuoliseen
viranomaisten erityisvalvontaan pelkästään sen vuoksi,
että ne haluavat toimia maanpuolustuksen hyväksi. Tässä puututtaisiin yhdistysten vapauteen järjestää toimintaansa haluamallaan tavalla.
Edelleen vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja maanpuolustuskoulutusta käytännössä tekevien järjestöjen ehdotettu heikko edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunnassa ei edistä toiminnan kehittämistä jatkossa. Neuvottelukunnan kokoonpano tulisi ehdotuksen
mukaan määräytymään parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Myös MPKY:n hallituksen yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja neljä jäsentä eli enemmistö olisi
valtioneuvoston määräämiä.
Olen sitä mieltä, että puolustusministeriön toimialaan
tulisi jatkossa kuulua vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaus ja valvonta. Lisäksi vapaaehtoisten toimijoiden edustusta neuvottelukunnassa ja MPKY:n hallituksessa tulisi vahvistaa.
Koko lakitekstin hankalin asia on mielestäni määritelmä
sotilaallisesta koulutuksesta. Kysymys on siis siitä, minkälaista sotilaallista koulutusta voidaan antaa vapaaehtoistoimin ja -voimin niin MPKY:n kuin esim. reserviupseeriyhdistyksen ja -piirin toiminnassa.
Lakitekstistä ei saa suoraan ymmärrystä siitä, mikä on
vapaaehtoisesti järjestettynä sallittua ja mikä voidaan toteuttaa vain puolustusvoimien toimin. Tämä määrittely tulisi ratkaista tulevan MPKY:n kannalta, mutta myös yhdistystemme kannalta. Onko esimerkiksi meidän yhdistyksemme omassa tilaisuudessaan järjestämä pataljoonan
kehyksessä tapahtuva karttaharjoitus edelleen sallittua
toimintaa?
Tiukasti tulkiten ehdotettu lakiteksti heikentää reserviläisten nykyisiä toimintamahdollisuuksia. - Käytännön
toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että sotilaallinen koulutus määritellään yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi. Selkeintä olisi, että tulevassa laissa sotilaallisella
koulutuksella tarkoitetaan vain sellaista koulutusta, joka
tapahtuu puolustusvoimien aseilla, ampumatarvikkeilla
tai räjähteillä.
Usko koulutettujen reserviläisten osaamattomuuteen
ja kaaderiupseereiden osaavuuteen on lakitekstissä niin
voimakkaasti esillä, että se jo likipitäen loukkaa meitä
osaavia reserviläisiä.
Toisaalta puolustusvoimat kaikessa korostaa rakentavalla tavalla sitä, että reserviläisille annetaan nykyistä
enemmän vastuuta joukkonsa kouluttamisesta ja johtamisesta, myös poikkeusoloissa. Tämä palvelisi sodan
ajan tehtäviä ja valmiuksia ja tarjoaisi mahdollisuuden
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osoittaa ja kasvattaa osaamista. Lisäksi tämä olisi puolustusvoimille kustannustehokasta ja helpottaisi puolustusvoimien henkilökunnan työkuormaa. Mutta ikään kuin
samaan hengenvetoon tulevassa laissa todetaan, että
ammuntojen kohdalla tilanne on toisin. Lakitekstin mukaan nimittäin vain palveluksessa oleva sotilas voisi johtaa ammuntoja ja erityisistä syistä puolustusvoimat voisi
oikeuttaa evp-sotilaan, jolla on virassaan ollut pätevyys
ammuntojen johtamiseen, toimimaan kouluammuntojen
johtajana. Puolustusvoimatkin on lain valmistelun edetessä esittänyt, että reserviläisten käyttö myös vaativissa
ampumakoulutustehtävissä tulisi olla mahdollista. Joku
suuri viisaus lain kirjoittajalla nyt on sitten ollut, kun asia
luvataan ottaa esille vasta lain jatkovalmistelun yhteydessä. Mikähän ihme tässä on takana? En todellakaan ole
kannattamassa ajatusta, että jokainen reserviläinen voisi
johtaa ammuntoja. Asiahan voitaisiin helposti hoitaa koulutuksella ja tiukkaseulaisella sertifioinnilla. Tällä hetkelläkin reserviupseeriaktiiveissa on lukuisia henkilöitä, jotka
johtavat korkealla ammattitaidolla ampumaseurojen suuriakin ammuntatapahtumia. Heiltä ilmeisesti sitten vain
tuo kyky katoaa, kun päälle puetaan maastopuku arvomerkkeineen.
Melkoinen ristiriita on myös tulevien maakuntajoukkojen käytön kohdalla. Maakuntakomppanian päällikköhän
on poikkeuksetta reservin upseeri, jolla on vastuu joukkonsa kouluttamisesta ja johtamisesta kriisitilanteessa.
Virka-aputehtävässä tämä taito ilmeisesti sitten on vajavainen, koska lakitekstin mukaan virka-apuosastoa johtaisikin aina puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva
henkilö, tavallisesti upseeri. Kyllä siinä Lapissakin ehtii metsää palaa, kun maakuntajoukkue tai -komppania
odottelee paloalueen reunalla viikonloppuvapaalta hälytettyä virkaupseeria 200-300 kilometrin päästä johtamaan joukkoa.
Arvoista kuulijat!
Elämme Suomenniemen historian yhtä pisintä rauhanajan jaksoa. Monet suomalaiset ja etenkin muut länsieurooppalaiset ajattelevat, että sodan uhka on lopullisesti
väistynyt maanosamme yltä, ja sotilasmenoihin uhratut
eurot ovat hukkaan heitettyä rahaa. Te paikalla olevat veteraanit tiedätte omakohtaisesti sen, että näin ei ole.
Me minun ikäiseni ja nuoremmat annamme mittaamattoman arvon sille perinnölle, minkä veteraanisukupolvi on
meille taistellen antanut, osa jopa henkensä uhraten. Tuo
perintö on Itsenäinen ja vapaa Isänmaa. Meillä ei olisi tätä
kallisarvoista perintöä ilman itsenäisyytemme alkuvuosi-
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kymmenten voimakkaana elänyttä vapaaehtoistyötä, jota
miehet ja naiset tekivät suojeluskunta- ja Lotta Svärdjärjestöissä. Vapaaehtoisesti ja sitoutuneesti harjoitelleet
miehet ja naiset olivat sodan tullen tiedollisesti ja taidollisesti valmiita puolustamaan Isänmaata.
Sotien jälkeiset vuosikymmenet olivat veteraaneille ja
vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle vaikeat. Vain puolustusvoimat sai antaa sotilaskoulutusta ja kaikki vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen viittaavakin oli
kiellettyä. Onneksi nämä vuosikymmenetkään eivät kyenneet sammuttamaan aktiivien intoa. Haluankin kiittää teitä rohkeita suomalaisia, jotka uskalsitte pitää maanpuolustuksen lipun liehumassa silloinkin, kun se ei ollut yhtä
helppoa kuin tänään. Kiitos niille rohkeille miehille, jotka
perustivat Nastolan Reserviupseeriyhdistyksen 50 vuotta
sitten ja Nastolan Sotaveteraaniyhdistyksen 40 vuotta sitten. Teidän ja heidän päättäväisyyden ansiosta maanpuolustushenki pysyi yllä maanpuolustuksen kannalta henkisesti vaikeilla 1950- ja 1960-luvuillakin.
Tulevan lain myötä meille vapaaehtoisille ja koulutusjärjestöllemme tullaan uskomaan entistä enemmän poikkeusolojen tehtäviä. Ja meillä reserviläisillä on halu sitoutua entistä kiinteämmin Isänmaamme puolustamiseen.
Teemme sodissa kaatuneille kunniaa ja jatkamme veteraanien perinnettä parhaiten sitoutumalla vapaaehtoisesti, mutta sen jälkeen toimimalla vastuullisesti antamamme
sitoumuksen mukaan.
Kolme vuotta sitten Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan muodostavat veteraanijärjestöt perustivat Tammenlehvän Perinneliiton, jonka tarkoituksena on vaalia
viime sotiemme veteraanien perintöä. Me reserviläiset
olemme valmiit Perinneliiton työhön. Haluamme omalta osaltamme vaalia sitä lujaa veteraanihenkeä, jonka
varassa Suomea on rakennettu viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana. Haluamme ylläpitää tapahtumia
ja perinteitä, konkreettisia muistomerkkejä ja -esineitä,
joista veteraanien arvokas työ tullaan muistamaan vielä
vuosikymmenten ja -satojenkin jälkeen. Yhdessä sotiemme veteraanien kanssa valittavien perinteiden vaaliminen
soveltuu erinomaisesti reserviupseeriyhdistysten, -piirien
ja liiton tehtäväksi, koska toimintamme tulee jatkumaan
senkin jälkeen, kun kaikki veteraanit on kutsuttu viimeiseen iltahuutoon.
Reserviupseerit kantavat päävastuun maamme sodan
ajan joukkojen johtajatehtävistä. Haluamme myös näyttää
esimerkkiä ja jatkaa veteraanien viitoittamalla tiellä toivoen parasta, mutta kouluttautuen pahimman varalle, jotta
olisimme valmiit jos Isänmaa palveluksiamme tarvitsee.
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UPSEERITERVEISIÄ
Mennyttä vuotta hallitsi perinteinen toiminta
ja juhlavuotemme. 75 vuotta Reservinupseeriliittoa 89 vuotiaassa Tasavallassamme
kertoo aktiivisesta tahdosta toimia ja vaalia
Isänmaamme etuja. Meidän päijäthämäläisten pääjuhla järjestettiin 6.12. Hennalan Upseerikerholla iltajuhlan
yhteydessä. Sali oli täynnä ja saimme nauttia korkeatasoisesta musiikki-ohjelmasta vaimojemme ja ystäviemme
seurassa. Onnitteluni myös kaikille teille, joita palkittiin
ansioista ennen juhlaa.
Perinteisellä toiminnalla tarkoitan esimerkiksi suurimman yhdistyksemme Lahden järjestämää vuosittaista CIOR-sotilasmoniottelua Viron kanssa, Orimattilan
ilma-asekilpailuja, Sysmän nyt järjestämää Terri-jotosta
tai unohtamatta yhdessä Ressin poikien kanssa järjestämäämme Reserviläisliiton kansainvälistä sotilasmoniottelua AESOR:ia.
Liitomme tulevan vuoden teemoja ovat :
- johtamisen jatkokoulutuksen kehittäminen
- kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen
- yhdistystoiminta
Liiton koulutustoimikunta on tämän vuoden valmistellut MPK:lle uutta johtamistaidon kurssipakettia, mikä on
jaettu yleiseen johtamiseen ja sotilasjohtamiseen. Kurssit
ovat nousujohteisia, pitäen sisällään myös kokeita. Sotilasjohtamisesta on rakenteilla malli, minkä päätteeksi
valtakunnallisesti hyväksytyllä näyttö-kokeella kurssilainen suorittaa yksikön päällikön tason. Tämä hyväksytään
PV:n puolesta ja näin kurssilainen saavuttaa myös SA
sijoituksen omaa osaamistaan vastaavaan päällikön tehtävään. Tämä vapaaehtoisuuteen perustuva kouluttautuminen tulee osaltaan täydentämään sitä vähäisten kertausharjoitusten tuomaa koulutusvajetta sotilaallisessa
osaamisessa. Jos joukkoa ei ole kertautettu ja koulutettu
- se ei osaa, eikä voi toimia – sen varaan ei voi luottaa.
Tämä heikentää puolustuskykyämme ja sen uskottavuutta. Kevään aikana saamme lisää tietoa koulutuksen kehittymisestä ja mahdollisuudesta osallistua siihen.
Puolustusmäärärahat menevät kalliisiin uusinta tekniikkaa käyttäviin ase-järjestelmiin, eikä sotilaan tai joukkojen kouluttamiseen. Tulevan sodan kuva on erilainen kuin
mihin olemme Tuntematonta katsoessamme mielikuvissamme tottuneet. Palautetaan mieliin miten Länsiliittouma
aloitti Irakin valtauksen tai Jugoslavian sodan: ilmatila haltuun – massiiviset täsmäpommitukset ja vältetään maajoukkojen kanssa operoimista. Niukasti rahoitetun puolustuksemme perusta: alueellinen puolustus on yleisesti
tunnustettu, hyvä ja ” edullinen ” tapa puolustaa maata.
Tämän osoittivat libanonilaiset viimeksi syksyllä taistellessaan Israelin ns. maailman parasta armeijaa vastaan.
Epävarmuustekijä on tahdossa puolustaa maata kun alueellinen puolustus vaatii runsaat uhrinsa. Jos me osaamme, me tahdomme. Kun mielipidemittauksissa on arvioitu
suomalaisten tahtoa puolustaa maataan, vastaus on ollut
selkeä kyllä. Meidän on siis panostettava myös koulutukseen. Kertausharjoituksia ei voi loputtomasti karsia.

Vuoden selkein esiin työntyvä toimija on mielestäni ollut Hämeen Rykmentti. Komentaja ev Jari Anttalaisen ja
esikuntapäällikkö evl Juha Niemen aikana on ruvettu puhumaan: Meidän Rykmentti.
Voimakkaasti on edetty ja valmisteltu tulevaa Lahden
Sotilasaluetta. Läänin komentajan ev Veli-Pekka Parkatin
sanojen mukaan Rykmenttimme on saanut ”vapaat kädet ”
ja se on näkynyt myös reserviläistoiminnassa. PV:n vahva
panostus MPK:n järjestämään kevään Yhteistoiminta-harjoitukseen oli vasta alkua kun vertaamme sitä syksyn Kohteensuojaus-harjoitukseen. Varusteet, materiaali ja ajoneuvot maksavat riihikuivaa rahaa, mutta toimintaamme satsattiin. Toisaalta vapaaehtoinen joukko on huomattavasti
edullisempi, kun sitä verrataan kertausharjoitusjoukkoon.
Erityinen kiitos KS -06 valmistelevista toimista kuuluu
yhteysupseerillemme ylil Tommi Tenhulle. Tulevien Maakuntajoukkojemme koulutus ja koordinointi on hyvissä käsissä, kun toimimme yhdessä PV:n ja MPK:n kanssa.
Rauhallista Joulua ja toiminnallista Uutta Vuotta !
Juha Tarnanen
Päijät-Hämeen
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
kultatyo@tarnanen.inet.fi
0400-554313

Päijät-Hämeen

ILVES

9

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS TÄNÄÄN
tely- ja koulutustehtäviä aiempaa useammalle. Aktiivinen osanotto kaikista Päijät-Hämeen kunnista mahdollistaa aiempaa paremmin koulutustapahtumien
järjestämisen lähellä tarvitsijoita. Tavoitteena on saavuttaa taso, jossa pystytään rinnan valmistelemaan
useita suuria harjoituksia jakaen vastuun toisistaan
riippumattomille valmistelu- ja koulutusryhmille.
Nyt tehtävät muutokset ja kehittämistoimet valmistavat meitä myös mahdollisesti tuleviin valmius- ja
virka-aputehtäviin sekä Puolustusvoimien koulutuskumppanuuden syventämiseen.
Lopputuloksena syntyy johtava turvallisuuden kouluttaja Päijät-Hämeeseen – sellainen josta voimme
olla ylpeitä ja jonka toiminnassa haluamme jokainen
olla mukana.

Tervehdys maanpuolustaja!
Vuoden 2006 Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin toimintaa on leimannut voimakas organisaation kehittäminen.
Maanpuolustuskoulutukseen ollaan luomassa yhtenäinen piirien organisaatio, jonka ytimenä ovat koulutus- ja
tukiyksiköt.
Uusi organisaatio, voimakas Hämeen Rykmentin tuki,
hyvät ja toimivat suhteet yhteistyö-kumppaneihin; Kihlakuntien poliisilaitoksiin ja Päijät-Hämeen Pelastuslaitokseen ovat mahdollistaneet niin kurssien kuin myös kurssilaisten merkittävän kasvun.
Tänä vuonna tulee toteutumaan 74 kurssia ja osallistujia yli 1800. Osallistujien määrä on kaksinkertainen
edelliseen vuoteen ja lähes nelinkertainen vuoteen 2004
verrattuna.
Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin organisaatio kehittyy edelleen tulevia haasteita kohtaamaan. Meneillään
oleva valmistelutyö on herättänyt toiveita ja kysymyksiä,
joihin tässä pyrin vastaamaan. Samalla käytän tilaisuuden hyväkseni ja käännyn Sinun puoleesi - tarvitsemme
jokaista osaajaa ja oppijaa mukaan toimintaan.
K: Mitkä ovat tärkeimmät nyt muuttuvat asiat?
V: Vuosina 2006-2008 vahvistetaan MPK:n koulutuskyky koko Päijät-Hämeen alueella tarpeita vastaavaksi
rakentamalla vahva Koulutus- ja tukiyksikkö toteuttamaan kursseja. Tähän yksikköön liitetään kaikki koulutustoiminta ja kouluttajat, sekä koulutuksen ja piirin
toiminnan mahdollistava tukitoiminta henkilöineen.
Osaaville kouluttajille ja sellaisiksi haluaville on runsaasti tehtäviä odottamassa! Myös muulla tavoin on
mahdollisuus olla mukana, esimerkiksi harjoitusten
huolto- ja järjestelytehtävissä sekä piirin johtamisen
tukitehtävissä.
Koulutus- ja tukiyksikön kehittämisen myötä pystytään järjestämään entistä vaativampia ja suurempia
koulutustapahtumia, ja jakamaan valmistelu-, järjes-

K: Supistuuko toiminta, kun maanpuolustuspiirin
vanhoja rakenteita ajetaan alas?
V: Päinvastoin! Kokoamalla voimat yhteen saadaan kaikille aktiivisille kouluttajille mielekästä tekemistä, piirin
koulutus- ja toimintakyky korkeammalle tasolle ja jokaiselle meistä enemmän houkuttelevia ja hyödyllisiä
kursseja käytäväksi. Erityinen paino kehittämisessä
on asetettu laadun nostamiselle huippuunsa – haluamme olla ylpeitä jokaisesta koulutustilaisuudesta.
Tämän kaiken onnistuminen vaatii myös uusien henkilöiden jatkuvaa toimintaan mukaan saamista, ja heidän jatkokouluttamistaan erilaisiin tehtäviin.
K: Miten muutokset vaikuttavat yhteistoimintaan
maanpuolustus- ja muiden järjestöjen kanssa?
V: MPK:n perustehtävä on antaa koulutusta turvallisuuden eri osa-alueilla, ja tämän tehtävän mm. maanpuolustusjärjestöt ovat sille antaneet. Järjestöissä
toimii valtavasti aktiivisia ihmisiä, ja koulutuksen osalta yhteinen tavoitteemme on saada jokainen heistä
tuttavapiireineen kehittämään omaa osaamistaan ja
harrastamaan arvopohjaltaan kestävällä tavalla.
Päijät-Hämeessä sotilaallisen koulutuksen merkittävä osuus koko MPK:n toiminnasta kannustaa erityisen läheiseen suhteeseen reserviläis- ja maanpuolustuksen naisjärjestöjen kanssa. Toivotan jokaisen
aktiivisen ihmisen tervetulleeksi myös kouluttautumaan ja kouluttamaan!
Alueellisella ja paikallistasolla puolestaan säilytetään jatkuva keskusteluyhteys ja syvennetään sitä
mahdollisuuksien mukaan. Vireiden kerhojen ja yhdistysten jäsenillä on valtavasti annettavaa myös koulutustoimintaan.
Toisaalta, MPK:n kurssit ovat yleensä avoimia kaikille, tai sotilaallisessa koulutuksessa kaikille reserviläisille. Tätä kautta kymmenet tuhannet Päijät-Hämeen järjestäytymättömät reserviläiset voivat saada
kipinän myös yhdistystoimintaan, aatteelliseen toimintaan, perinteiden vaalimiseen ja muihin järjestökentän tärkeisiin tehtäviin.
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K: Millainen on Puolustusvoimien rooli tässä muutoksessa?
V: Puolustusvoimat tulee jatkossa tilaamaan yhä enemmän koulutusta omille sodan ajan joukoilleen ja SAsijoitetulle henkilöstölleen. Tällaisen koulutuksen
laatu ja kasvava määrä asettavat yhteiselle panostuksellemme kovan tavoitetason. MPK:n kehittäminen
Päijät-Hämeessä tehdään läheisessä yhteistyössä
Hämeen Rykmentin ja Sotilaslääketieteenkeskuksen
kanssa.
Hämeen Rykmentti tukee MPK:n sotilaallista koulutusta voimakkaasti, ja on tuellaan mahdollistanut ennennäkemättömän laajojen ja vaativien harjoitusten
järjestämisen. Puolustusvoimien tuki vapaaehtoiselle
maanpuolustukselle tulee jatkossakin kohdentumaan
voimakkaasti sotilaalliseen koulutukseen, MPK:n toimintaan.
K: Miten yhteydenpito kuntien ja viranomaisten
kanssa järjestetään jatkossa?
V: Tavoitteena on aiempaa paljon aktiivisempi koulutusyhteistyö Päijät-Hämeen kuntien ja viranomaistahojen kanssa. Tätä tehdään jatkossa sekä piiripäällikön
että nimettyjen yhteyshenkilöiden voimin.
Jokainen meistä voi myös olla aktiivinen ja saattaa
koulutuksen tarvitsijat kunnissa ja sen tarjoajat MPK:
ssa yhteen. Kokemukset yhteistoiminnasta ovat erittäin rohkaisevia. Jos tiedät tai edustamallasi organisaatiolla on koulutustarpeita turvallisuuden, varautumisen tai johtamis- ja koulutusosaamisen osalta, ota
yhteyttä!
K: Entä pitkäaikaisten aktiivien rooli? Onko heille /
meille tilaa uusissa puitteissa?
V: Vielä ei ole koittanut se päivä että kokemus ja osaaminen olisi ihmiselle häpeäksi! Jokaiselle halukkaalle
on varmasti tarjolla tehtäviä oman osaamisensa puitteissa.
Moni varttuneempi kouluttajatehtävissä toiminut
reserviläinen on myös pohtinut omaa kykyään sopeutua koulutustoiminnan muutoksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Kouluttajille järjestetään kuitenkin
vuosittain kouluttaja- ja muuta täydennyskoulutusta,
jota soveltuvissa tehtävissä toimiminen täydentää.
Jatkuvasti kehitetään myös kouluttajana toimimiseen
apuvälineitä ja palveluja, jotka helpottavat siirtymistä
uuteen toimintamalliin.
Vastaavasti kurssilaisena osallistuminen mahdollistaa koko joukolle nopeamman oppimisen, kun on
mahdollista tukeutua kokemukseen. Takalaita tulee
vastaan reservin tehtäviin koulutettaessa vasta nos-

toväkeen siirtymisen myötä, ja muussa koulutuksessa 70 ikävuoden kohdalla ellei toisin mainita.
Vielä on syytä muistaa Puolustusvoimien pienenevän reservin merkitys. Aktiivisille ja osaamisestaan
huolta pitäville on todennäköisimmin tehtäviä tarjolla.
K: Mitä uusia mahdollisuuksia minulle avautuu muutoksen myötä?
V: Jos omaan tilanteeseesi soveltuu parhaiten oman
osaamisesi vahvistaminen kursseille osallistumalla,
tulet saamaan jatkossa yhä enemmän ja entistäkin
laadukkaampaa koulutusta. Tervetuloa kursseille!
Jos työpaikallasi, edustamassasi kunnassa tai viranomaistahossa on koulutustarpeita, voit kääntyä
luottavaisena MPK:n puoleen koulutuksen järjestäjänä.
Jos sinua kiinnostavat koulutustehtävät ja kouluttajana kehittyminen, ota yhteyttä mahdollisimman pian.
Rekrytoimme jatkuvasti vapaaehtoisia kouluttajia, ja
annamme kouluttajakoulutusta oman kehittymisen
pohjaksi. Tarvetta on niin reserviläis- kuin siviilikouluttajillekin kaikilla turvallisuuden osa-alueilla. Tätä kautta pääset Koulutus- ja tukiyksikön kouluttajapankkeihin jäseneksi.
Jos et halua ”joukon eteen” kouluttamaan, mutta
tukisit mielelläsi toimintaa omalla työpanoksellasi,
tervetuloa Koulutus- ja tukiyksikön tukiosaan. Kauhan varresta kuljetusten kautta verkkokoulutuksen
tukeen, jokaiselle löytyy yhteistä tehtävää palvelevaa
ja mielekästä tekemistä. Oma osaamisesi pääsee arvokkaaseen käyttöön. Ota yhteyttä!
Lopuksi esitän Sinulle pyynnön. Harmillisen moni päijäthämäläinen ei tiedä käytettävissään olevasta MPK:n
koulutustarjonnasta mitään. Vinkkaathan tänään tuttavillesi, työtovereillesi tai sukulaisillesi vaikkapa osoitteesta
www.mpkry.fi/paijat-hame, tai kerrot itse mitä kaikkea on
tarjolla aivan kotinurkilla? Kiitos!
Haluan vielä lopuksi esittää Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin toimintaa tukeneille, oman organisaation koko
henkilöstölle ja kurssilaisille hyvästä toiminnan vuodesta
parhaimmat kiitokseni!
Vuoden 2007 harjoituksissa tavataan!
Hannu Tukia
piiripäällikkö
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiiri
Maanpuolustuskoulutus
paijat-hame@mpkry.fi

Osallistu paikkakunnallasi tuki-ilmoitusten hankintaan.
Tuki-ilmoitussopimuskaavakkeet ja ohjeet piiristä.
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VAPAA VIHOLLISESTA – JA HIRVIMIEHISTÄ!
Kohteen suojaaminen 2006 –harjoitus keräsi kautta aikojen PäijätHämeen suurimman vapaaehtoisen harjoitusjoukon Hälvälään
lokakuiseksi viikonlopuksi. Sotilaallisen harjoituksen taustavoimina olivat Hämeen Rykmentti
ja MPK, jonka lisäksi Lahden ja
Orimattilan kihlakunnat toivat täydennyspoliisinsa omia tehtäviään
harjoittelemaan.
Perinteisesti
pienimuotoisempana
syksyisin järjestetty Kohteen suojaaminen –harjoitus sai Hämeen Rykmentin voimakkaalla tuella uuden
mittaluokan puitteet. Koko Hälvälän
harjoitusalue oli varattu harjoitukselle. Rykmentin henkilökuntaa ja
harjoituksen sotilaallista jaksoa johti
evl Aarne Kumpulainen. MPK:n puolelta harjoitusta johti kaksikko Juha
Tarnanen ja Ari Sausta. Lahden ja
Orimattilan täydennyspoliisien lisäksi
paikalla oli omassa harjoituksessaan
oli lahtelaisia poliisimiehiä. Reserviläisistä muodostettiin kaksi joukkuetta, jotka toimivat yhdessä varusmiesjoukkueen kanssa.
Harjoituksen aikana opeteltiin ja
harjoiteltiin kulunvalvontapaikkojen
toimintaa, aluepartiointia, kiinniottoja
ja käännyttämisiä, vartiointia ja muita
vartio- ja sotilaspoliisiosaamisen perusasioita. Tilanne kiristyi harjoituksen aikana niin, että opittua päästiin
soveltamaan nousujohteisesti. Maalija vastatoiminta oli toteutettu poikkeuksellisen monipuolisesti ja laadukkaasti sissivoimin. Kohteen suojaajien
ja täydennyspoliisien hämmentyneet
hetket ”lehtimiesten” ja ”hirviporukoiden” parissa palkitsivat valmistelun
vaivannäön. Myös viimeisten hetkien
mittavat taistelukosketukset opettivat monta asiaa niin osallistujille kuin
kouluttajillekin. Tilanteen kiristyessä
kohti poikkeusoloja tuli kirkkaaksi
myös Puolustusvoimien tehtävä ulkoista uhkaa vastaan, suhteessa täydennyspoliisien sisäisen turvallisuuden tehtäväkenttään.
Reserviläisten joukoissa oli SPOLkoulutettuja, vartiojoukkojen henki-

Kolmas joukkue harjoittelee kiinniottoa. Kuva Harri Koponen
löstöä ja SPOL-kiltalaisia. Osallistujat kiittelivät harjoitusta erinomaiseksi
oppimistilanteeksi niin asioiden kuin
henkilöiden suhteen. Vaikeat hetket
väsyneenä ja paineen alla paljastivat
kehitystarpeita. Toisaalta, kouluttajien vahva ote tapahtumiin ja harjoituksen läpivientiin mahdollisti oppimisen ja tarvittaessa pysähtymisenkin
purkamaan tapahtunutta. Harjoituksen huoltoon osallistui myös joukko
osaavia naisia pitäen suolenmutkat
täytettyinä.
Täydennyspoliisit
harjoittelivat
omana vahvana kokonaisuutenaan
laajalla alueella. Virka-apuakin päästiin hiukan harjoittelemaan, mutta
toiveita tuleviin harjoituksiin jäi monipuolisemmasta yhteistoiminnasta
niin virkapoliisien kuin sotaväenkin
kanssa. Toiminnan hiostavuus ja rajuuskin antoi toki kovan haasteen jo
sellaisenaan.
Veteraanit tekivät harjoitukseen
jo perinteisen vierailun. Toimintaan
tutustumisen päätteeksi Manne Uusitalo luovutti harjoituksen reserviläisjohdolle Adolf Ehrnrootin elämäkerran, näin yhdistäen isänmaallisia
sukupolvia.
Parannettavaakin löytyi kuten hyvää harjoitusta purettaessa pitää.
Purkamiseen ja kotiuttamiseen tullaan panostamaan edelleen. Asioiden kouluttamisen, harjoittelemisen

ja soveltamisen rytmitys selkiytetään
entisestään. Myös lepoa järjestetään
sopivasti, ettei sunnuntaiaamuna oppiminen vaivu pehmeään sumuun aivoissa. Täydennyspoliisien koulutukseen toivottu omien tehtävätyyppien
painotus toteutuu myös. Päällimmäiseksi jäi kuitenkin se suorastaan
hämmästyttävä oppiminen, joka pääsi loistamaan sunnuntain vastaisena
yönä eri puolilla Hälvälää.
Seuraavan syksyn kohteensuojaamisharjoituksen valmistelut ovat jo
käynnistyneet. Tavoitteena on parantaa entisestään koulutuksen laatua
ja nousta nyt tehdyn mittavan pioneerityön perustalle rakentaen uudelle tasolle. Kohteen suojaamisen
taito on myös nykyisten uhkakuvien
ja Puolustusvoimien reservin tehtävien kannalta keskeisessä asemassa.
Tervetuloa mukaan harjoittelemaan!
Harri Koponen

Kutsu
Piirin ilma-asemestaruuskilpailut Padasjoella 27.1.-07
Ahjolan nuorisoseuratalolla
alkaen klo 10.00. Ammutaan
non-stoppina.
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Maanpuolustusnaiset kokoontuivat Yyterissä
Maanpuolustusnaisten Liitto ry piti
syysliittokokouksen ja liittopäivät
Porin Yyterissä 28.10 - 29.10.06.
Liiton puheenjohtajana seuraavan
kaksivuotiskauden jatkaa kansanedustaja Kaarina Dromberg ja I varapuheenjohtajana Anneli Järvinen.
Toisena varapuheenjohtajana aloittaa Marja-Sisko Hartikka Lappeenrannasta.
Liittohallitukseen valittiin PäijätHämeestä jatkamaan piirin puheenjohtaja Marja Vottonen ja varalle varapuheenjohtaja Kaarina Suhonen.
Liitto keskittyy ensi tunnettuuden
lisäämiseen ja panostaa koulutukseen.
Päijät-Hämeen piirin syyskokous
pidettiin 29.11.06 Nastolassa Luomaniemen Wanhassa Nastolan yhdistyksen toimiessa kokouksesta
vastaavana järjestelijänä.

Piirin puheenjohtajana jatkaa Marja Vottonen ja varapuheenjohtajana
Kaarina Suhonen.
Ensivuoden toiminnasta voisi mainita piirien yhteisen koulutuspäivän
" Älypäiväksi " nimitetyn, jossa käydään läpi niin liiton, piirin kuin yhdistystenkin organisaatiot ja eri toimihenkilöiden tehtävät. Lisäksi mietitään erilaisia aktivoimiskeinoja jäsenistölle. Samoin osallistutaan piirien
välisiin ammuntakisoihin ja tehdään
kevätretki. Ollaan aktiivisesti mukana veteraanityössä.
Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme kuluneen
vuoden toiminnasta ja toivotamme
kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää ja turvallista uutta vuotta 2007.
Marja Vottonen
piirin puheenjohtaja

EU, NATO VAI KOLMAS TIE
Kuluneen syksyn aikana on puolustuspoliittinen keskustelu käynyt vilkkaana. Varsinaisen sytykkeen antoi
puolustusministeri Seppo Kääriäinen
tokaisullaan: ’Lisää rahaa tai Natoon’.
Hyvä, että Natosta keskustellaan.
Huonoa on, että EU:n perustuslaista
ja sen ratifioinnin vaikutuksista suomalaisille ollaan hiljaa. Tunnettuahan
on, että jos perustuslaki hyväksytään, niin itsenäisyyspäivälle pitää
keksiä uusi merkitys.
Kaksitoista vuotta sitten kansalaisille vakuutettiin EU:n myötä tulevaksi yhdeksän hyvää ja kymmenen
kaunista. Eritoten turvatakuiden takia
pitäisi liittyä. Sittemmin karu totuus
on paljastunut koko kansalle: meitähän huijattiin. Minkäänlaisia turvatakuita ei saatu; direktiivejä sitäkin
enemmän.
EU-ideologian mukaisesti meitä ajetaan kaiken yksityistämisessä
samaan muottiin, kuin missä uusli-

beraalien mallioppilas, Argentiina on
nyt. Oleellinen kysymys onkin miksi
Argentiinalaisilla ei mene hyvin, vaikka on tehty niin kuin nykyopit edellyttävät.
Presidentti Tarja Halonen totesi Aplus ohjelmassa 4.12.03, että ’Suomi voisi olla reippaasti itsetuntoinen’.
Oi, miten raikas ja virkistävä viesti
suomalaisille. Harmi vain, että kuluneen kolmen vuoden aikana ei itsetuntoisuutta ole näkynyt millään valtapuolueella. Sitäkin enemmän on
sitouduttu syvemmälle EU-orjuuteen.
Nöyristelyn huippu tällä erää saavutetaan, jos eduskunta ratifioi EU:n
perustuslain.

Natostako turvatakuut?
Historiamme todistaa kiistatta, että
Suomen ja Venäjän välisten sotilaallisten konfliktien syinä eivät ole olleet
pääsääntöisesti maiden kahdenväliset kiistat, vaan Suomen sitoutumi-

nen tavalla tai toisella suurvaltojen
keskinäisiin erimielisyyksiin. Suurvalta Ruotsin osana saimme nauttia jopa
vuosikymmeniä kestäneistä sodista, jotka veivät suomalaisia sotilaita
Venäjälle ja aina Keski-Eurooppaan
asti. Tuoreemmassa muistissa on
aseveljeily Saksan kanssa vuodelta
1918 ja edelleen 1939-1944. Perusteltua on väittää Saksan käyttäneen
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ResUL.n painopistealueet 2007
Reserviläisurheiluliiton tarkoituksena
on jäsenjärjestöjensä (=RUL, RES ja
MPNL) henkilöjäsenten kenttäkelpoisuuden, fyysisen kunnon sekä hyvän
terveyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Toiminnallaan liitto tukee myös
laajempaa kansanterveystyötä.
Toiminnan painopisteinä vuonna
2007 kenttäkelpoisuuden kehittäminen, tapahtumien ja kilpailujen laadukas toteuttaminen, edunvalvonta
ja viestinnän kehittäminen.
Liitto toteuttaa yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n ja puolustusvoimien kanssa kenttäkelpoisuuden
parantamisohjelmaa, johon kuuluu
mm. reserviläisten kenttäkelpoisuuden mittaaminen ja seuranta. Kuntoja kenttäkelpoisuusliikuntaa aktivoidaan yhdistyksissä sekä alueellisella
että valtakunnallisella tasolla. Kesäyön marssi on kenttäkelpoisuusliikunnan merkittävin suurtapahtuma.
Kunto- ja kenttäkelpoisuusliikuntaan
kuuluu myös aktiivinen jotostoiminta

Suomea astinlautana itään.
Nato ei voi antaa turvatakuita ilman
omia tukikohtiaan Suomen alueella.
Tämä asetelma väistämättä kärjistäisi sotilaallista vastakkainasettelua
itärajallamme ja aiheuttaisi kenties
Kuuban kriisin kaltaisen toisinnon.
Avunantotilanteessa jäisimme suurvaltojen taistelukentäksi mittavine tuhovaikutuksineen.
Erilaisia turvallisuuspoliittisia valintoja tarkasteltaessa näyttää Paasikiven ja Kekkosen puolueettomuuspolitiikka edelleenkin vaikuttavan varsin
käyttökelpoiselta linjavalinnalta.

Arvomme me ansaitsemme
Adolf Ehrnroothin hautajaisten tvkommentaattorina toiminut professori Matti Klinge totesi loppuyhteenvedossaan: ”Pohjimmiltaan on kysymys
moraalista, vain moraaliset arvot ovat
keskeisiä.” Sana-lehden päätoimittaja
Hannu Nyman täräytti jokaisen lukijansa hereille 19.10.06 pääkirjoituksessaan: ”Jäljelle tosiaankin jäävät
enää käskyt, jotka kieltävät tappami-

sekä erilaiset ampumaharjoittelumahdollisuudet. Vuonna 2007 järjestetään
kuntotestaajien perehdyttämiskursseja Etelä-Pohjanmaan ja Kainuunpiireissä. Lisäksi järjestetään kenttäkelpoisuustestaajien kurssi lokakuussa Pirkanmaalla, johon kutsutaan
v. 2005 testaajakurssin käyneet henkilöt sekä heidän piiriensä liikuntaja/tai ampumavastaavat suunnittelemaan kenttäkelpoisuustilaisuuksia
vuodelle 2008. Vuonna 2006 kurssitetut n. 60 testaajaa kutsutaan vuoros-

sen, varastamisen ja valehtelemisen.
Mutta jos suuntaa osaa arvioida, niin
eiköhän näistäkin vähitellen päästä.”
Tänä ahneuden luvattuna aikana tarvitsemme kipeästi talvisodan
ajan arvoja eheyttämään kansamme.
Valtiollisen itsenäisyyden pitäisi olla
kaikille suomalaisille ykkösarvo. Itsenäisyys on saavutettavissa takaisin,
jos kansa valitsee tulevissa eduskuntavaaleissa jokaisesta puolueesta
vain ne, jotka sitoutuvat toimimaan
veteraaniemme perinnön, vapaan itsenäisen Suomen puolesta. Ja olemaan reippaasti itsetuntoinen muistaen Suomenlinnan Kuninkaanporttiin ikuistetut Augustin Ehrensvärdin
sanat: ’Jälkimaailma, seiso täällä
omalla pohjallasi äläkä luota vieraan
apuun.’
Arvojemme mukaisesti me joko
seisomme tai kaadumme.
Erkki Heiskanen
toisinaan ajattelija
Heinola
erkki.heiskanen@luhta.fi
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taan vastaavaan tilaisuuteen v. 2008.
Kilpailutoiminta on tärkeä osa liiton
perinteistä toimintaa. Liitto vastaa
jäsenjärjestöjensä kilpailutoiminnan
järjestämisestä
reserviläislajeissa
sekä valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisestä. Kilpailukalenterin suunnitteluprosessia kehitetään vuoden aikana siten, että
tammikuussa 2007 kokoontuvat RESUL:n kilpailukalenteriin merkittyjen
kilpailujen vastuuhenkilöt Etelä-Savoon suunnittelemaan tapahtumia ja
kilpailuja ja vaihtamaan mielipiteitä
reserviläiskilpailujen johtajien valmennuskurssille.
Reserviläisliikunnan ja -urheilun
tehtävien hoitamiseen liittyy toimintaan oleellisesti kuuluva ja merkittävä
osa-alue, joka on järjestäytyneiden
reserviläisten liikuntaan ja urheiluun
liittyvä etujen valvonta.
Sen tavoitteena on mm. lajeissamme käytettävien aseiden lupakäytäntöjen toimivuus, ampumaratojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja maastossa liikkumisen mahdollisuuksien
säilyttäminen eli jokamiehen oikeudet. Lisäksi vaikutamme reserviläisten liikuntaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön valmisteluun lausunnon
antajina sekä osallistumalla työryhmien toimintaan.
Reserviläisten liikuntaan liittyvien
etujen valvonnassa on suoria liittymiä
liiton toiminta-edellytyksiin ja näin reserviläisten fyysisen suorituskyvyn ja
kenttäkelpoisuuden ylläpitoon jonka
yksi osa-alue on ampumataito.
Reserviläisjärjestöjen liikuntatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää tiedonvälitystä kaikkien
jäsenjärjestöjen hallintoelinten välillä
tehostetaan.
Liiton tärkein viestintäkanava on
jäsenjärjestöjen julkaisema Reserviläinen-lehti. Liiton toimisto tuottaa
jokaiseen numeroon liikunnallista
materiaalia, minkä lisäksi aktiivisille
kentän kirjoittajille annetaan mahdollisuus saada artikkelejaan mm. liiton
tapahtumista julkaistuksi.
Liiton www-sivuja kehitetään rakentamalla kokonaan uusi julkaisujärjestelmä, jossa yhdistyy selkeä rakenne ja monipuoliset sisällöt. Säännöt julkaistaan html-muodossa, jolloin ne ovat nopeasti saatavilla.
Risto Tarkiainen
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Piirin toimihenkilöiden ja yhdistysten yhteystiedot
Puheenjohtaja
Juhani Vilo
Jalavakaari 34
16300 Orimattila
0500 428 917, 03 – 777 2838
juhani.vilo@netti.fi
Artjärvi
ups. Tapio Tattari
Värjärintie 3, 16230 Artjärvi kk
0400 492 373
tapio.tattari@awennstrom.fi
res. Veli-Matti Pihatie
Jokitie 5, 16200 Artjärvi
0400 357 686
veli-matti.pihatie@milnet.fi
Asikkalan
ups. Heikki Vahto
Aisakuja 1, 17200 Vääksy
0500 359 187
heikki.vahto@metsaliitto.fi
res. Seppo Vahto
Sysmäntie 31, 17240 Kalkkinen
0400 174 849
seppo.vahto@phnet.fi
Hartola
ups. Hannu Kivinen
Lampitie 3, 19600 Hartola
0440 454 777
h.kivinen@pp.phnet.fi
res. Reijo Sertti
Yhdystie 3, 19600 Hartola
03 – 716 1872
reijo.sertti@reijosertti.fi
Heinola
ups. Antti S.A. Penttilä
Telakkatie 3 A 2, 18100 Heinola
0440 624 705
antti.penttila@vierumaki.fi
res. Seppo Sormunen
Lammaskallionkatu 3 E 48, 18150 Heinola
050 562 3248, k. 03 - 715 7748
t. 03 - 883 890
seppo.sormunen@tk-teraskomponentti.fi
Hollola
ups. Ilkka Sipilä
Aikkalantie 37, 15880 Hollola 3
040 505 3357, 03 - 780 5337
info@hollolanhirvi.fi
res. kts. Tiirismaa
Hämeenkoski
ups. Tapani Brofeldt
Tampereentie 636, 16800 Hämeenkoski
0440 512 512
tapani.brofeldt@brofta.fi
res. kts. Tiirismaa
Kärkölä
ups. Juha Nuoritalo
Kärköläntie 278, 16670 Lappila
050 352 2185
juha.nuoritalo@phnet.fi
res. kts. Tiirismaa
Lahti
ups. Juha Tarnanen
Vesijärvenkatu 52 A 6, 15140 Lahti
0400 554 313
kultatyo@tarnanen.inet.fi

ups. Esa Simpanen
Laaksokatu 24 A 2, 15150 Lahti
044 585 2315
esa.simpanen@phnet.fi
res. Kalevi Väisänen
Partaankatu 3, 15700 Lahti
040 594 0164, 03-787 5117
kalevi.vaisanen@pp.phnet.fi
res. Henry Saarinen
Okeroistentie 57, 15800 Lahti
040 547 5227
henry.saarinen@milnet.fi
Nastola
ups. Erkki Veini
Venlantie 11, 15540 Villähde
040 772 4167, 03 - 758 0417
erkki.veini@phnet.fi
res. Jarmo Mäkinen
Pitkätie 195, 15560 Nastola
0400 710 121
j.makinen@phnet.fi
Orimattila
ups. Heimo Lahtinen
Lemmentie 20 A 2, 16300 Orimattila
0400 494 456
heimo.lahtinen@luukku.com
res. Arto Tapiomaa
Punahilkantie 23, 16300 Orimattila
040 530 7069, k. 03-779 2269
arto.tapiomaa@luukku.com
Padasjoki
ups. Juha Muje
Valkamantie 6
17500 Padasjoki
040 588 1996
juha.muje@elisanet.fi
res. Jukka Kontra
Kuusikuja 14, 17500 Padasjoki
03 – 551 2567
jukka.kontra@phnet.fi
Sysmä
ups. Heikki Rekola
Uusjoutsjärventie 238, 19700 Sysmä
0400 787 991
hrekola@reppu.net
res. Mikko Sippola
Vintturintie 45, 19740 Liikola
03 – 717 9200, 040 538 0622
mikko.sippola@risteli.net
Tiirismaa
res. Aaro Helistö
Kuusitie 5, 16600 Järvelä
0400 811 445
aarohelisto@hotmail.com
Piirisihteeri v. 2007
Juha Nuoritalo
Kärköläntie 278, 16670 Lappila
050 352 2185
juha.nuoritalo@phnet.fi
Piirin raha-asiainhoitaja v. 2007
(ei varsinainen hallituksen jäsen)
Hannu Nieminen
Nuottakalliontie 8, 15560 Nastola
0500 497 243
kiiskela@saunalahti.fi

RUL hallitus
Juha Tarnanen (v. 2006 Juha Tarnanen)
RES hallitus
Seppo Sormunen (v. 2006 Seppo Sormunen)
ResUL
Juhani Vilo (v. 2006 Juhani Vilo)
Päijät-Hämeen reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja:
Juha Tarnanen (v. 2006 Juha Tarnanen)
HämSl:n vapaaehtoisen maanpuolustustyön
neuvottelukunta:
Juhani Vilo ja Juha Tarnanen (v. 2006 Juhani
Vilo ja Juha Tarnanen)

Päijät-Hämeen reserviläispiirin
piiriseminaari 20.-21.1.-07
Tilaisuus on yhdistysjohdon koulutustilaisuus ja samalla seminaari, jossa paneudutaan yhdistysten
ja piirin toimintatapoihin. Samalla
luodaan linjaukset tulevaisuuteen
muutaman vuoden aikajanalla. Tilaisuuden järjestää piiri yhdessä
Reserviläisliiton kanssa. Varatkaa
aikaa kelentereistanne.

Kuntoliikuntaa
reserviläisille!
Lihaskuntotestit 3.2.-07 ja 29.9.07, klo 9.00, Hämeen rykmentissä, Hennalassa. Varustus: Henkilöllisyystodistus, vaaleapohjaiset
tossut, sisäliikuntavarustus, peseytymisvälineet. Ilmoittautuminen allekirjoittaneelle viimeistään
viikkoa ennen tapahtumaa.
Jalkamarssit: 17.5.-07 ja 11.8.-07,
klo 8.00. Lähtö on Hämeen rykmenttissä Hennalassa ja marssin
pituus on 25km.
Varustus: Vapaa, Miehiltä toivotaan 10 kg:n reppua ja varsikenkiä.
Huolto: Oma huolto
Ilmoittautuminen allekirjoittaneelle viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.
Vesa Pyykkö
P:040-8417235
Sp:vesa.pyykko@pp1.inet.fi

Päijät-Hämeen

ILVES

MPK ry kouluttaa 2007
SOTILAALLISET KURSSIT

Pitopaikka

Pitoaika

Kuljettajakurssi
YTH, valmistava kouluttajat
Reserviläispiirin tuki-kurssi
RUL koulutustoimikunta
Asekäsittely, ammunta, kouluttajakoulutus
YTH, JK:n puolustus
YTH, Epäsuoratuli
YTH, Viesti
YTH, Pioneeri
YTH, Huolto
YTH, Sissi
YTH, Spol
YTH, Sotilaskoti
YTH, Esikunta
Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi
Viestiupseerikurssi
Sissikomppania valmistava koulutus
Sissikomppania-harjoitus
Huoltoaselajikurssit
SRA
SRA, kouluttajille
Turvallisuus-kurssi
Radiotoiminnan peruskurssi
Asutuskeskustaistelu
Jääkäriryhmän toiminta
Taistelijan kertauskurssi
Köysilaskeutumisen kouluttajaoikeudet
Lylyinen, partiokilpailu
Vääpelikurssi
Sotilastaitorata
Kohteensuojaaminen, valmistava, kouluttajat
Pistoolikäytön peruskurssi
RK 3 jatkokurssi
Spol-aseiden kurssi
Kohteensuojaaminen, JOHTO
SPOL
KOMPPANIA
VARTIOJOUKKUEET
TÄYDENNYSPOLIISI
ERIKOISTOIMINTA--JOUKKUE
Tarkampujakurssi
Laser-etmittarin käyttökurssi
Sotilassuunnistuskurssi

Hennala
Hälvälä
Hälvälä
Hennala
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hennala
Hennala
Hälvälä
Heinola
Hennala
Tarusjärvi
Tarusjärvi
Lahti
Lahti
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Vesivehmaa
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä
Hälvälä

11.-13.1-07
17.2.2007
23.2.2007
27.-28.4.-07
14.-15.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
27.-29.4.-07
syyskuu
5.-6.5.-07
12.5.2007
8.-10.6-07
avoin
5.-6.5.-07
25.-26.5.-07
6.-8.7.-07
6.-8.7.-07
3.-5.8.-07
3.-5.8.-07
3.-5.8.-07
3.-5.8.-07
25.8.-07
7.-9.9.-07
15.9.-07
22.9.2007
22.-23.9.-07
22.-23.9.-07
22.-23.9.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
5.-7.10.-07
17.5-30.10

SIVIILIKURSSIT
Pitopaikka
Kouluttajakoulutus, kurssien johtajat
Testauskurssi, lihaskuntoHennala
Hätäensiapukurssi
Hennala
Protokollakurssi
Hennala
Järjestyksenvalvojakurssi,täydennyspoliisi
Kokoustekniikka
Hennala
Vap-viljelijät, maatalouden
Itsepuolustuksen peruskurssi
Järjestyksenvalvojakurssi
Maatalouden varautuminen, erikoiskurssi
Johtamisen peruskurssi Hennala
Hygieniapassi
Hennala
Kartanluku autosuunnistus
Testauskurssi, Jalkamarssi
Arjen turvallisuus
Hennala
Kouluttajakoulutus, naisille
Varautuminen ja väestönsuojelu
Kouluttamisen peruskurssi
Testauskurssi, jalkamarssi
Etsinnän peruskurssi
Vesivehmaa
Sienikurssi
Hennala
Itsepuolustuksen jatkokurssi Hennala
Järjestyksenvalvojakurssi,
16.8
Testauskurssi, lihaskuntotesti
Maanpuolustussoittokunnat
Johtamisen jatkokurssi Hennala
Vap-viljelijät, erikoiskurssi
Lukiolaisen turvakurssi
Lukiolaisen turvakurssi

Pitoaika
Hennala
3.2.-07
17.2.-07
14.2 ja 21.2
Hennala
14. ja 21.3
Hennala
Hennala
Padasjoki
Hämeenkoski
30.-31.3-07
12.4.-07
Hälvälä
Hennala
19.5.-07
Hennala
Hennala
Hälvälä
Hennala
2.-3.9.-07
8..-9.9
4.-5.9.-07
Hennala
Hennala
Lahti
19.-20.10.07
Kärkölä
kevät
syksy

19.-20.1-07

2.-4.3 ja 8.3
15.3.-07
27. ja 28.3
aika avoin
21.2.-07

3.5.-07
17.5.-07
26.5.-07
15.-16.6 ja 8.6
3.-5.8.-07
11.8.-07

10.-12.8 ja
29.9.-07
13.-14.10.-07
7.11.-07

15

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

YHTEISTOIMINTAHARJOITUS 2007 27.4.29.4.2007 HÄLVÄLÄSSÄ
MPK Päijät-Hämeen Piiri järjestää vuoden 2007
kurssisuunnitelmaan kuuluvan YHTEISTOIMINTAHARJOITUS YTH 2007 toukokuussa 27.4.29.4.2007 Hollolan Hälvälässä. Harjoitus on
osa MPK:n ja Hämeen Rykmentin yhteistoimintaa.
Harjoituksen tavoitteena on jalkaväkikomppanian eri aselajien yhteistoiminnan harjoittelu
puolustusryhmityksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Teemana ryhmän ja joukkueen kouluttaminen, koulutussuunnitelma, sen toteuttaminen sekä koulutuskortit. Harjoitukseen muodostetaan myös jalkaväkipataljoonan esikunta
sekä pelitoimisto ohjaamaan harjoituksen kulkua.
Harjoitus muodostuu yhdeksästä eri MPK –
kurssista sekä varusmiesosastosta.
Yth 07 Jalkaväkikomppanian Puolustus (Heikki
Rekola), Yth 07 Epäsuora Tuli (Jan Heinänen),
Yth 07 Viestikurssi (Sanna Hynynen), Yth 07
Pioneerikurssi (Esa Simpanen), Yth 07 Huoltokurssi (Marko Sipura), Yth 07 Sissikurssi (Nooke
Ylitalo), Yth 07 Sotilaspoliisikurssi (Marko Patrakka), Yth 07 Poikkeusolojen Sotilaskotitoiminta, Yth 07 Esikuntatyöskentely (muille kursseille
ilmoittautuneista erikseen kutsuttavat)
Kurssit ilmestyvät internetsivuille MPK –järjestelmään joulukuussa 2006.
http://www.mpkry.fi>kurssihaku> siirry tästä
kurssihakuun>Päijät-Häme
Ilmoittautuminen harjoitukseen huhtikuun alkuun
mennessä MPK –kurssijärjestelmän kautta.
Kaikkien aselajien edustajat ovat tervetulleita
harjoitukseen ja laajentaaksemme harjoituksen
toiminta-ajatusta olemme erityisen kiinnostuneita SPOL, viesti, tulenjohto- ja tuliasema ja
panssarintorjuntakoulutusta varusmiespalveluksessa tai MPK –kursseila saaneista henkilöistä.
Ari Sausta
Harjoituksen johtaja

Takojantie 4
16300 Orimattila
www.ferroplan.fi

ASEET JA TARVIKKEET

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

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

Koko autoilun maailma:
www.laakkonen.fi

www.laakkonen.fi

JO YLI 50 VUODEN AJAN
OLEMME KERTONEET
KAIKEN KUKKASIN
AALTOSEN PUUTARHA OY
Porvoonjoentie 10, LAHTI
Puh. 03 7352 323
Fax 03 7352 223

ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY
Kärrytie 3, 16300 ORIMATTILA
puh. (03) 871 250, fax (03) 871 2550
www.orimattilantapettijavari.fi

MAALIT, TAPETIT, KAAKELIT,
LATTIAT, TAKAT, KYLPYHUONEKALUSTEET,
KIRENA -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

