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Mielipideosastoa

2000 eri-ikäistä päijäthämäläistä oli saapunut
paikallista paraatia katsomaan. Torin ympäristö ja Aleksanterinkatu
olivat tulvillaan ihmisiä.
Osastojen marssiessa
ohitsemme noin 7-vuotias poika huusi, että
”Nyt tulee veteraanit!”,
kun MPKY:n osasto oli
kohdalla. Korjasin hänelle, että sotiemme veteraanit ovat jo niin iäkkäitä, etteivät itse enää
marssi.
Poika oli kuitenkin tavallaan oikeassa. KohPäijät-Hämeen Maakunta on meidän reservitakomppanialla oli oma
läisten otettava yksin
paraatiosasto.
se vastuu kantaaksemKuva: Merja Hämäläinen
me, jonka varaan maan
puolustus nojaa. Kaiken
kaikkiaan perinteen ylläpitäminen tulee vastaisuudessa suunnitella.
Kaikkea ei voi säilyttää,
puolustajat muodostivat lustusvoimien keskei- mutta on tärkeää ylläpiosastonsa lippulinnoi- siä uudistuksia. Puheen tää arvokkaasti keskeineen. Esikuntapäällik- alueellinen painotus sai set perinteet.
kö evl Risto Kolstela toi kuulijoilta kiitosta.
puheessaan esille puoJUHA TARNANEN
Erilaista oli se, että yli

Paraati Lahden torilla 6.12.
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Itsenäisyyspäivää juhlittiin Lahdessa jälleen
näyttävästi ja melkein
perinteisesti. Rykmentin varusmiehet ja maan-
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täytti 75 vuotta S. 6
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Heinolan kunniavartio
innosti mukaan talvisodan
hengessä S. 7
Tärkeitä linkkejä
Päijät-Hämeen Reservipiiri: www.asapen.net/respiiri
Reserviupseeriliitto: www.rul.fi
Reserviläisliitto: www.reservilaisliitto.fi
Reserviläisurheiluliitto: www.resul.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys: www.mpky.fi
Puolustusvoimat: www.mil.fi
MP-myymälä: www.maanpuolustusyhtio.fi
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Marko Patrakka tarttuu pian piirin puheenjohtajan nuijaan
– Piirin nousukiito jatkuu, tokaisee Marko Patrakka, kun häneltä utelee, mikä piirin toiminnassa tulee muuttumaan
uuden puheenjohtajan
myötä.
– Nykymaailmassa kaikki on jo valmista, vaikea
tässä on keksiä mitään
kovin uutta ja mullistavaa. Juha Tarnanen on
tehnyt hyvää työtä ja siltä pohjalta jatketaan, Patrakka lisää.
Patrakka tarttuu Päijät-Hämeen Reservipiirin puheenjohtajan nuijaan ensi vuoden alusta
lukien. Mies on piiriläisille tuttu, sillä Patrakka
on toiminut kolme vuotta piirin ampumavastaavana, järjestänyt ampumakilpailuja ja voittanut
pari SM-mitalia ammunnoista. Lisäksi Patrakka
valittiin Reserviläisliiton hallitukseen ja toimii
myös liiton urheilutoimikunnassa sekä Reserviläisurheiluliiton hallituksessa.
– Kalenteri rupeaa tosiaan täyttymään, Patrakka naurahtaa.
Vaikka työtä on paljon,
se ei tunnu työläältä, sillä maanpuolustustoiminta on Patrakalle intohimo
ja verenperintöä.
– Neljä vuotta sitten
kuollut pappani oli veteraani, joka joutui sotaan
19-vuotiaana ja vietti

siellä koko nuoruutensa.
Pappa koki asioita, joita
kukaan muu kuin toinen
veteraani ei voi ymmärtää. Nykyiset rauhanturvaajat ovat ehkä lähimpänä sitä, mitä pappa ja
muut sodassa olleet joutuivat kohtaamaan.
Patrakan pappakin pystyi puhumaan kokemuksistaan vasta viimeisinä
vuosinaan.
– Sota on hirveä asia
ja papalla oli paljon painajaisia, mutta on myös
niin, ettei aseista luopumalla voiteta mitään.

Ihmisistä tykätään,
ei aseista
Jokelan ja Kauhajoen
koulusurmat ovat tehneet asekeskustelusta tunnepitoista hyökkäilyä.
– Aselain uudistus, jota parhaillaan käsitellään
eduskunnassa, on herättänyt puhetta, jolla ei
ole aina tekemistä järjen
kanssa. Se on vähän sama
kuin rakkaudessa, tunteilla mennään ja faktat jää,
Patrakka hymähtää.
Patrakka kiittelee sitä,
että järjestöjä on kuultu
aselain valmistelussa alkukangartelun jälkeen.
– Nyt viimeksi saatiin
se parannus, ettei lääkärintodistuksia tarvita vanhoihin lupiin, ellei
poliisi välttämättä niin

vaadi.
Patrakka korostaa, ettei maanpuolustusharrastuksessa ole kyse siitä, että aseita erityisesti
ihannoitaisiin.
– Ei aseista tykkäämällä tykätä, vaan kyse on
taitojen ylläpidosta, kuntoilusta ja nimenomaan
harrastuksesta.
Patrakka myöntää, että
sen asekohu on aiheuttanut, ettei hän ensimmäiseksi uusia ihmisiä kohdatessaan kerro harrastavansa ammuntaa.
– Leimautumisen vaara on olemassa.

Varusmiehille lisää
tiedotusta
Patrakka toivoo luonnollisesti lisää jäseniä piirin
toimintaan. Erityisesti
nuoria kaivattaisiin mukaan.
– Tässä on kaksi tapaa: reserviin siirtyville
varusmiehille pitäisi aktiivisesti tiedottaa mptoiminnasta ja toisaalta
markkinoida tätä mahdollisuutena edetä sotilasuralla.
Patrakka muistuttaa,
etteivät kaikki yhdistykset vaadi, että jäseneksi päästäkseen pitäisi olla armeijan suorittanut.
Suhde on noin puolet ja
puolet.
Patrakka tietää, että

Marko Patrakka uskoo, että ensimmäinen vuosi piirin puheenjohtajana menee
opetellessa.
kilpailu ihmisten vapaaajasta käy kovana.
– On muita harrastuksia, työ vie aikaa ja perhettäkin täytyy ehtiä nähdä. Eikä mp-toimintaan
voi lähteä, ellei ole perusmielenkiintoa maanpuolustusta kohtaan.

Paljon on kiinni kotikasvatuksesta. Jääkiekkovalmennusta 20 vuotta tehnyt Patrakka näkee
onnekseen toisinaan entisiä valmennettaviaan reserviläispalkintojen vastaanottajissa.
– Henkinen ja fyysinen

kasvu käyvät käsi kädessä.
Ei ole epäilystäkään,
etteikö tämä mies yrittäisi seistä sanojensa takana.
Teksti ja kuva:
SAARA LARKIO

Puheenjohtajan terveisiä
Vuosi on täyttymässä ja
täytyy todeta, että olemme olleet ennätyksellisen aktiivisia. Meitä haukutaan muualla hitaiksi
hämäläisiksi, mutta kun
toimeen tartutaan, sen
olemme tehneet.
Tätä toimeliaisuutta
on edesauttanut oman
rykmenttimme, Hämeen
Rykmentin ja Päijät-Hämeen Aluetoimiston aktiivinen tuki. Koulutusorganisaatiomme MPKY
toimii yhtenä parhaista maassamme, ja näin
meille mahdollistuu monipuolinen kirjo erilaisia
kursseja ja tapahtumia.
Vuoden aikana Reservipiirin toimista on saanut eniten kiitosta ammuntojen aktivointi. Piirillä on omat kilpailunsa,
joista valitaan edustajat
liittojen ja varsinaisiin
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SM-kilpailuihin. Edelleen kilpailuja on järjestetty ja järjestetään yli
piirirajojen.
Jokaisen on hyvä ylläpitää sotilaan ampumataitoa. Jos sinulla ei ole
omia aseita on harrastukseen mahdollisuus
yhdistyksen järjestämissä ammunnoissa tai Reservin ampumapäivänä.
Aluetoimistomme järjestää vuosittain kaksi tällaista päivää. Edellinen
oli marraskuussa ja 100
nopeinta otettiin mukaan. Seuraava vastaava
järjestetään jo 23.1.2010.
Yhteystiedot löydät piirin sivuilta http://www.
rul.fi/paijat-hame/
tai
suoraan MPKY:n sivuilta
https://mpky.fi/
Tapahtuma järjestetään
vapaaehtoisena kertausharjoituksena, eli postis-

sa saapuu sitten käsky.
Monet ovat ilmoittautuneet porukalla ja ottavat
termariin kahvia ja makkaraa mukaan – siinä se
päivä menee hyvässä
seurassa.
Hienoja ja vaativia tapahtumia olivat kesällä Palvelusasekilpailut ja
Res-ampumamestaruuskilpailujen järjestäminen
Hälvälässä. Erityinen ja
onnistunut tapahtuma oli
Sysmän veljien järjestämä ResUL:n syysjotos.
Nyt kun ollaan järjestelty, ehdottaisin että ensi vuonna osallistutaan.
Kun ensi vuoden kalenterit lopullisesti valmistuvat, niistä informoidaan heti alkuvuodesta,
mutta voit olla itse jo aktiivinen ja käydä liittojen
http://www.rul.fi/ , http://
www.reservilaisliitto.fi/

ja piirin sivuilla tutustumassa niiden tarjontaan.
Reservin
ammuttaminen, liikuttaminen ja
kouluttaminen on meille tärkeää, mutta uutena toimintana olemme
aloittaneet Vänrikki- ja
Kersanttipäivän järjestämisen. Puolustusvoimien uudistaessa voimiaan reserviä pienennetään. Moni nuorempikin
menettää sa-tehtävänsä.
Tätä kautta voimme tarjota heille mahdollisuuden tulla mukaan. Tämä
on yksi osa suunnitelmaa sitouttaa jäsenistö
aktiivisesti ylläpitämään
omaa sotilaallista osaamista. Pelkistetysti koko jäsenistölle tarjotaan
kouluttautumista esikuntatyön ja vääpelintoimen
osaamiseen. Edelleen on
rikkaus, että rykment-

timme tuella MPKY erikoistuu koulutusosaamisessa vastaisuudessa erityisesti huollon koulutukseen.
Haluan onnitella kaikkia 6.12. ylennyksen ja
huomion saajia. Ylennys
tuo vastuuta ja huomio
kertoo vastuun onnistuneesta kannosta. Rykmentin kanssa järjestetyssä tilaisuudessa Hennalan Upseerikerholla
ilokseni tunnistin teistä
usean.
Pitkä kaksi vuotta alkaa olla takana yhteisen
piirimme puheenjohtajana ja tahdon kiittää kaikkia joiden kanssa olen
saanut toimia. Tekemis-

tä on ollut, mutta aikaankin on saatu. Olen saanut monta hyvää ystävää ja tutustunut lukuisiin uusiin toimijoihin.
Erityiskiitoksen haluan
kohdistaa puolisoillemme, jotka omalla hiljaisella toiminnallaan mahdollistavat toisen puoliskon näkyvämmän aktiivisuuden.
Tavataan toimessa.
JUHA TARNANEN
Pä-Hä Reservipiiri pj
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TERRI 09 – jotosperinteet uusiksi

Kreikkalainen LEFED-MPF suunnittelemassa perjantai-illan suunnistusreittejä. Oikealla myhäilevä
ratamestari Mikko Sippola.
Sysmän Reserviupseerien ja Sysmän Reserviläisten järjestämä reserviläisurheiluliiton
valtakunnallinen syysjotos
TERRI 09 käytiin Sysmässä 2.–4.10.2009. Kilpailukeskuksena toimi
Sysmän urheilutalo. Järjestelyissä oli otettu mallia ulkomaisista sotilastaitokilpailuista ja perinteinen suomalainen jotosmalli oli laitettu uusiin kuoseihin. Rastien
numerojärjestyksessä
kiertämisen sijaan partiot saivat itse vapaasti va-

ta 16 kovemmassa Törni-sarjassa ja 46 ”rennommassa” Suomen Sotilas -sarjassa. Partion
koko oli määrätty Törnissä neljään henkeen ja
Suomen Sotilaassa kolmesta viiteen. Tämä aiheutti muutamalle partiolle viime hetken sarjan muutoksen. Jotoksen
johtajan Heikki Rekolan mukaan asiassa toimittiin tasapuolisesti ja
jotosohjeessa mainittujen sääntöjen mukaan.
Törniin ei ollut asiaa kuin
nelimiehisillä partioilla.
– Muutama partio kyseli sähköpostilla etukäteen kokoonpanon pienentymisen vaikutusta
Törni-sarjaan osallistumiseen ja vastaus oli, että sarja vaihtuu. Samalla periaatteella toimittiin myös paikan päällä
jotoskeskuksessa,
linjasi Heikki Rekola.

lita rastit, joilla käyvät.
Lisäväriä kisaan toivat
ulkomaiset partiot: neljä virolaista, yksi tanskalainen ja yksi kreikkalainen partio, johon uuden
systeemin kehittänyt ratamestari Mikko Sippola oli tutustunut Kyproksen sotilastaitokilpailussa vuonna 2006. Ulkomaisten partioiden osallistuminen huomioitiin
antamalla kilpailuohjeet Taktikointia ja
ja rastien tehtäväkäskyt pelisilmää
myös englanniksi.
Matkaan lähti yhteen- Jotos alkoi perjantai-ilsä 62 jotospartiota, jois- tana yhteislähtönä partiosuunnistuksella, jossa
oli aikaraja ja lisäpisteitä sai rastimääritteinä olleiden taktisten merkkien tunnistamisella. Maali
oli majoitusalueella. Siellä partioille jaettiin lauantaipäivän rastien sijainnit, aiheet ja maksimipisteet. Lähtö oli aamulla kuudelta ja takaisin tuli olla iltaseitsemältä. Rastit olivat hajallaan
ympäri Sysmää, niin että
Mallisuoritus vesistön ylityksestä.
kaikkia rasteja ei pysty-

nyt millään käymään läpi.
– Valinta vaati taktikointia ja pelisilmää, sillä aikarajan ylittämisestä sakotettiin rankasti, kertoi Mikko Sippola.
Uutta systeemiä pidettiin
pääsääntöisesti onnistuneena ja hyvänä vaihteluna. Kritiikkiä tuli lähinnä
rastien pitkistä välimatkoista. Toivottiin, että
olisi ehtinyt käydä useammalla rastilla. Vauhdinjakotaktiikkaa tietysti
tämäkin...

Järjestäjien
voimainponnistus
Valtakunnallisen (=kansainvälisen) jotoksen järjestäminen pienellä paikkakunnalla on kova suoritus ja osoitus vahvasta paikallisesta maanpuolustushengestä. Samaa
vahvaa henkeä osoittivat kaikki Päijät-Hämeen
alueen vapaaehtoiset talkoolaiset, jotka osallistuivat jotoksen järjestelyihin. Viikonlopun järjestelytehtävissä oli pitkälti toista sataa henkeä.
Jotoksen johtaja Heikki
Rekola summasi tunnelmiaan kisan jälkeen näin:
– Kilpailijat ja erityisesti ulkomaalaiset vieraamme tuntuivat pääosin saaneen sen mitä olivat tulleet hakemaan, rakkoja
ja reipasta mieltä. Törnisarjan vaativuus tuli ehkä
joillekin partioille hiukan
yllätyksenä, mutta toisaalta sarja onkin tarkoitettu kovakuntoisille, kokeneille ja haasteita hake-

Kuvat: Janne-Pekka Juutilainen

ville partioille. Liian rank- tin partionjohtaja Janne
ka sarja ei ollut, koska jo- Hyvärinen piti Terri-joku partio vielä päätti suo- tosta piristävänä uutuurittaa loppukevennyksen tena kotimaisten reserjuoksemalla
noutopis- viläisliikuntatapahtumiteeltä johtokeskukseen. en joukossa. Viime hetSuomen Sotilas -sarjas- ken sairastumisesta johsa partiot tuntuivat löy- tuen Kuopion ja Varkautäneen oman tasonsa ja den alueelta kotoisin olevaikuttivat pääosin tyyty- va partio saapui jotoskesväisiltä. Rastien hajautet- kukseen Sysmän Urheilutu sijoittelu antoi tähän
mahdollisuuden ja
useimmat
olivat oivaltaneet,
että rastit
oli tarkoituksella
sijoitettu
niin laajal- Suomen Sotilas -sarjan voittaja Ernale alueelle, projekti maalissa. Mikko Hällfors, Janettei kaik- ne Hyvärinen ja Sauli Pesonen.
kia voinut
kiertää. Näin myös mu- talolle vajaamiehisenä ja
kavaa viikonloppua ha- joutui vaihtamaan sarjaa.
– Jotoskeskuksessa
keneet partiot pystyivät
viemään jotoksen läpi il- odotti suuri yllätys, silman pakkopullan makua. lä meille ei annettukaan
Kilpailijat pitivät jotos- osallistumisoikeutta Törta onnistuneena, tehtäviä ni-sarjaan. Jotoksen johmonipuolisina ja toimivi- taja oli tiukkana, joten lona. Sysmäläinen vaihte- pulta tyydyimme osaamleva maastokin sai kiitos- me Suomen Sotilas-sarta osakseen. Järjestelyis- jassa. Tästä sisuuntuneesä oli nähty vaivaa ja pie- na päätimme näyttää, etnen aktiiviporukan työ- tä jotostelu onnistuu kolmäärä oli huomattava. mellakin miehellä, sanoi
Hyvärinen alkutunnelmistaan Terri 09 -jotokErna-projekti
sella.
tulessa
Suomen Sotilas-sarjan
voittanut,
kansainväliseen Erna Retk -sotilaspartiokilpailuunkin osallistunut,
Erna-projek-

Teksti: JANNE-PEKKA
JUUTILAINEN
Lisää jotoksen nettisivuilla: www.rul.fi/terri

Tosiäijän tappoa hyisillä vesirasteilla ja pitkillä välimatkoilla

Perjantai-illan
pimeä
suunnistus sujui ilman
ongelmia ja taktiset
merkit muistuivat vielä hyvin mieleen. Lauantain rastiaiheet saatuamme
pidimme
taktiikkapalaverin; päätimme alusta alkaen pitää yllä ripeää matkavauhtia, jonka siivittämänä ehtisimme käydä
mahdollisimman monta rastia ilman jonotusta. Ajatuksena oli myös
ehtiä kaukaisille ja arvokkaille
ammuntarasteille, jotka yleensä ovat olleet vahvinta
osa-aluettamme. Eniten pisteitä oli jaossa juuri näiltä kolmelta
ampumarastilta, mutta
ne oli sijoitettu kauas
kartan reuna-alueille,
mikä tulisi rajoittamaan
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monen partion osallistumista. Myös kahdella vesistörastilla oli painotettu pistearvo, mutta lokakuisen lämmin vesielementti varmasti houkuttelisi monelta sisäisen vilukissan esille, viimeistään rannassa.
Tasaisen tappavalla vauhdilla ehdimme käydä lauantaina 16 rastilla, mikä
edellytti reilun 50 kilometrin taivallusta minimaalisilla tauoilla tahditettuna. Parin ensimmäisen rastin jäätymistä lukuun ottamatta päivä sujui osaltamme vähän liiankin hyvin, ja keräsimme kaikista partioista selkeästi suurimman
pistesaaliin, sotilassarja
mukaan luettuna.
Rastien aiheet ja toteutus olivat lähes kaut-

taaltaan toiminnallisia ja
suoraviivaisia, kuten hyvällä jotoksella tuleekin
olla. Turhiin pikkunippeleihin ei takerruttu vaan
suorituksissa arvosteltiin kokonaisuutta ja lopputulosta. Rasteista jäi
parhaiten mieleen reilun
100 metrin vesistönylitys, joka tuntui seitsemänasteisessa vedessä
melko virkistävältä kokemukselta. Kylmän veden kangistava vaikutus
koettiin hyvin konkreettisesti. Tarkka-ammuntarasti oli myös hyvin
mielenkiintoinen: maalialueella oli viisi pahvimaalia, osumaindikaattorina ilmapallo. Ampumamatkat olivat lyhyitä 7.62-kaliiperille, joten
pelkkä osuminen ei ollut
pääosassa. Maaleihin oli

nimittäin merkitty taktisin hieroglyfein kunkin
”rooli” (upseeri, tarkkaampuja, sotavanki jne.).
Täydet pisteet saadakseen maalit tuli ampua
oikeassa järjestyksessä, vaarallisin ensin. Moni ei tätä ymmärtänyt ja
aloitti tulituksen vapaassa järjestyksessä – siinä
eivät Geneven sopimukset enää päteneet.
Sunnuntain osuus oli
Suomen Sotilaassa kovin lyhyt, joten sarjojen
lopputulokset eivät ole
vertailukelpoiset keskenään. Voitimme oman
sarjamme ylivoimaisesti,
mutta mielellämme olisimme lähteneet haastamaan törniläiset yöllisessä lisätehtävässä. Tätä
mahdollisuutta ei meille valitettavasti suotu ja

se kieltämättä harmitti,
korrektisti ilmaistuna.
Uusi valinnainen jotosmalli on vaativa järjestettävä, sillä kaikkien
rastien pitää olla samanaikaisesti miehitettyinä
pitkiä aikoja, eikä rastilla välttämättä käy kuin
murto-osa partioista. Lisäksi joudutaan tasapainottelemaan eri sarjojen
välillä, jotta molemmissa olisi sopiva rasitustaso, mutta samalla riittävät erot toisiinsa nähden. Terri-jotos oli mielestämme erittäin hyvin
onnistunut ainakin sotilassarjan kriteereillä tarkasteltuna, mutta ehkä aavistuksen liian kova ns. perusjotostelijalle. Toki rasteilla käyminen ja vauhdin pitäminen
perustuu vapaaehtoisuu-

teen, mutta hieman lyhemmillä välimatkoilla
olisi saatu parempi osallistumiskattavuus. Jotosten päätehtävähän
on kenttäkelpoisuuden
edistäminen ja rastitehtävien kautta tuleva
koulutus ja kertaus ovat
siinä vahvassa roolissa.
Ensi syksynä syysjotos
tulee Pohjois-Savoon,
kokeneen Sandels-jotosorganisaation vastuulle.
Toivottavasti Sysmässä
kokeiltua mallia jatketaan edelleen kehitettynä myös Savossa. Uusi jotosmalli on liian hyvä kokonaan unohdettavaksi.
JANNE HYVÄRINEN
Erna-projektin nettisivut: http://www.kru.fi/erna/
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Veteraanilounas maittoi Padasjoella
Padasjoen Veteraanilounas
nautittiin 14.11. ja paikalle oli kutsuttu kaikki
paikkakunnan veteraanitunnuksen omaavat henkilöt puolison tai saattajan kanssa. Tarjouduimme myös kuljetusapuun.
Lounaalla maastopukuiset edustajat avustivat
tarjoilussa. Varsin luontevasti tämä onnistuikin
meidän pojilta.
Tilaisuuteen osallistui
ilahduttavan moni kut-

suttu. Veteraanipolven
edustajia saattajineen oli
ilmoittautunut lähes kolmekymmentä. Reserviläiset sekä veteraanijärjestön edustajat mukaan
lukien paikalla oli lähes
neljäkymmentä osanottajaa.
Maittavan lounaan lisäksi oli yhteislaulua ja
lausuntaa. Lounaan ajan
taustalla soinut musiikki ki kruunasivat lounaan. tä paikkakunnan reserloi mainion tunnelman. Veteraaneille tehtiin sa- vin tilaa, mukaan lukien
Kakkukahvi sekä konjak- malla tunnetuksi nykyis- maakuntajoukkojen toimintaa.
Lämminhenkisen tapahtuman
kustannusja
pääjärjestelyvastuu
oli Padasjoen Reserviläiset ry:llä. Paikkakunnan maakuntakomppanian edustajat ovat poikkeuksetta kyseisen järjestön jäseniä. Lounaan
lopuksi lupauduimme järjestämään vastaavanlaisen tilaisuuden keväällä.
Ajankohdaksi sovimme
talvisodan päättymispäivän 70-vuotisjuhlavuoden ajankohdan.

MPK:n verkkosivut
on uudistettu
MPK:n sähköinen koulutuskalenteri ja kotisivut uudistettiin marraskuun lopussa. Piirien ensi vuoden koulutustarjonta on julkaistu
ja piirit ovat avanneet
uudet kotisivunsa. Sivujen osoite säilyi samana
(www.mpky.fi).
Kursseille voi edelleen ilmoittautua verkossa suoraan sähköisestä koulutuskalenterista. Kurssinjohtajat ja
kouluttajat voivat avata
kursseilleen sähköisiä
työtiloja. Niissä on mahdollista muun muassa
jakaa oppimateriaalia ja
keskustella. Kouluttajat
saavat uuden järjestelmän myötä käyttöönsä
sähköisen oppimateriaalipankin.
Vaikka
henkilötiedot
siirtyvät vanhasta jär-

jestelmästä uuteen, osa
tiedoista voi olla vanhentuneita. Jotta kurssien oppilaat saavat
varmasti kaikki heille
sähköpostilla ja tekstiviesteillä lähetettävät viestit, jokaisen olisi hyvä käydä tarkastamassa omien tietojensa oikeellisuus. Kirjautumisessa käytettävät
käyttäjätunnus ja salasana säilyvät entisellään.
Mikäli käyttäjätunnus
ja salasana ovat unohtuneet, järjestelmä lähettää uudet tunnukset
henkilötiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoite on vanhentunut tai se on unohtunut, henkilön tulisi ottaa yhteyttä lähimpään
piiritoimistoon.

HEIKKI KOSKINEN

NASTOLAN RESERVILÄISET RY KOTA 2008 projekti

Oman kokoontumistilan
hankkimisesta yhdistyksen jäsenten käyttöön on
keskusteltu aina silloin
tällöin, kunnes yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 8.1.2008 tuli
esitys, että yhdistykselle rakennettaisiin oma
laavu tai kota. Jarmo Mäkisen ja Asko Heinäsen
tehtäväksi tuli selvittää löytyisikö hankkeelle mahdollista rakennuspaikkaa. Sellaisen tarjosi lopulta Västilän tilan
isäntä Veli Heikkilä.
Ensimmäiset talkoot
pidettiin jo lauantaina 2.3.2008 Mäkelässä,
Luhtalammin tien varressa. Yhden päivän ai-
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kana kerättiin lähes 100
”kuivasta" ja tuulenkaatopuuta, joille oli saatu lupa maan omistajalta UPM:ltä sekä Nastolan kunnalta. Vielä tuolloin vallinnut talvikeli
mahdollisti työn, hieman
myöhemmin hommia ei
olisi voitu tehdä tiepohjaa
pahasti vahingoittamatta.
Näin saadut puut ajettiin Haravakylään ja seuraavat talkoot pidettiin
muutaman viikon kuluttua 22–23.3.2008, jolloin
tukit sahattiin hirsiksi,
lankuiksi ja erilaiseksi
lautatavaraksi ja ajettiin
sahauksen jälkeen rakennuspaikalle.
Sahauksesta viikon ku-

luttua 29.3.2008 pidettiin
talkoot puutavaran pinoamiseksi. Rakentamisessa pidettiin noin kuukauden mittainen tauko
kunnes toukokuun alkupuolella rakennuspaikka
raivattiin, kaivettiin oja
salaojaputkelle ja ajettiin
täytemaa.
Rakentaminen
lähti
vauhdikkaasti käyntiin,
asennettiin ontelolaatat
nurkkien alle ja salaojaputki kaivettuun ojaan.
Samalla sovittiin, että
talkoopäiviä olisivat jatkossa tiistait ja torstait ja
että yhdistys tarjoaa talkoolaisille muonituksen.
Rakentaminen
eteni hirsi ja kerros kerrallaan, hirsiseinän tavoitekorkeus oli 1500 mm,
siitä ylöspäin työ jatkuikin katon rakentamisella.
Rakennuksessa
on
käytetty runsaasti kierrätysmateriaaleja
kuten villat ja ikkunat, jotka saatiin lahjoituksena Renkomäen majakan
purkutyömaalta.
Nastolan
Maanpuolustusnaiset lahjoittivat
meille 30 litraa bensiiniä ja 1000 kpl ruuveja,
saimme myös kattohuo-

paa ja täytesoraa lahjoituksena. Reserviläisliitosta haimme ja saimme
projektitukea 500 euroa,
kustannusarvion ollessa
2900 euroa.
Rakennustyö
eteni
vauhdikkaasti, kiitos aktiivisten talkoolaisten.
Näytti siltä, että kota
valmistuu ennätysajassa
ja jo lokakuulla oli saatu työ siihen malliin, että
oli vesikatto päällä, ikkunoita asenneltiin ja lattia valmistui. Ulko-oven
olivat vanhasta rungosta
kunnostaneet Heimo Savolainen ja Esko Marttila. Heimon kädenjälki
näkyy myös kulmapöydissä. Heinäsen Asko rakensi kodan tulisijan joka varmistaa sen, että
paukkupakkasillakaan ei
tarvitse palella.
Tieto valmistuvasta kodasta kulki ja ensimmäisenä vieraana oli Nastolan teollisuusryhmä, joka myös lahjoitti yhdistykselle 200 euroa. Tuon
summan avulla paneloitiin sisäkatto.
Työ saatiin joulukuun
alkuun niin hyvään malliin, että voitiin Suomen
itsenäisyyspäivänä kokoontua kodalle viet-

tämään itsenäisyyspäivän iltajuhlaa. Paikalla oli yhdistyksen jäseniä runsaat 20 henkilöä. Läsnä oli myös yhdistyksen kunniajäsen,
Nastolan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja, Erkki Näveri. Ruokana oli hirvikeitto ja muut
tykötarpeet, päälle nautittiin vielä kakkukahvit
ja konjakit. Kakun juhlaan lahjoitti Villähteen
Leipä, Tuomo Hämäläinen ja hirvikeiton lihat
Asko Heinänen, kokkina toimi Veikko Hotta.
Tilaisuus oli juhlallinen
ja tuntui hyvältä viettää
se omin voimin tehdyssä
kodassa.
Vielä ennen joulua tarjosimme
joulukahvit
yhdistyksen
jäsenille,
Maanpuolustusnaisille ja
Nastolan Reserviupseereille jotka lahjoittivat
meille komean teräksisen kattilan. Paikalla oli
runsaat 30 henkeä nauttimassa joulukahvista.
Viimeiset kattopaneelit
ja listoitukset asenneltiin paikoilleen tammikuun alkupuolella 2009.
Kodan valmistumisen
eteen tehtiin 74 talkooiltaa ja työtunteja ker-

tyi noin 2100. Osallistujia oli 429 henkilöä, mikä tekee keskimäärin 5,8
henkilöä joka talkoo-ilta.
Sunnuntaina 29.3.2009
oli kodan- käyttöönottojuhla. Tilaisuuteen oli
kutsuttu niiden yritysten ja yhteisöjen henkilöitä, jotka ovat olleet tukemassa projektia niin
taloudellisesti kuin materiaalisesti.
Kodan vihkimisen suoritti Nastolan kirkkoherra Matti Piispanen. Kota
sai juhlassa nimekseen
NaReskota.
PEKKA YLÖSTALO
Nastolan
Reserviläiset ry,
sihteeri
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Jan Heinänen pokkasi Orimattilan Vuoden Reserviläinen -palkinnon

Jan Heinänen nauttii itsensä haastamisesta ja testaamisesta, mihin mp-toiminta sopii erinomaisesti.
Veteraanien määrä vähenee, varusmiehet lihovat ja ilkeät kielet väittävät, ettei Suomi enää
pärjäisi isossa sodassa,
niin on maanpuolustushenki hiipunut ja miehet
pehmenneet. Orimattilan Vuoden Reserviläinen -kiertopalkinnon tä-

nä vuonna kotiinsa korjannut Jan Heinänen on
erittäin vahvasti toista
mieltä.
– Meiltä löytyy paljon
hienoja miehiä, ja pelkästään Orimattilan reserviläisistä moni muukin olisi ansainnut tämän
saman kunnian. Nimitys

oli yllätys, Heinänen sanoo viitaten loppusyksystä saamaansa palkintoon.
Heinänen on tietenkin
kunnian miehenä vaatimaton, sillä mies on kerännyt ansioita niin siviiliammatissaan opettajana kuin maanpuolustuskentällä. Vänrikiksi itsenäisyyspäivänä ylennetty Heinänen valmistui
tänä vuonna upseeriksi
kurssinsa priimuksena ja
viettää vuodessa 50–70
päivää mp-toiminnassa
kodin ulkopuolella. Tähän päälle tulevat kurssien suunnittelu ja muu
paperityö, joita Heinänen tekee päivittäin koulupäivän jälkeen.
– Tämä on elämäntapa. Nautin vastuusta
ja haasteista mitä tässä
saa, ja kaikissa miehissähän elää pikkupoika,
joka nauttii jännityksestä. Tässä pääsee rääkkäämään itseään henkisen ja fyysisen suorituskyvyn rajamaille, Heinänen virnistää.
– Samaan ei muualla
pääse.
Heinästä ajaa metsään

myös ”suvun rasite”.
– Olen kasvanut siihen, että isänmaata arvostetaan ja sen puolesta ollaan valmiita taistelemaan. Lipun puolesta mennään hamaan loppuun saakka.
Reservin määrä pienenee koko ajan ja puolustusvoimissa on taisteltu
talousleikkurin kanssa
siinä missä muuallakin
yhteiskunnassa.
– Vapaaehtoinen mptoiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ja
kehittyä siviilissä. Tätä kautta voi nostaa sotilasarvoaan ja siirtyä passiivisuudesta aktiivisuuteen. Kenttä tarjoaa monipuolisempaa tehtävää
ja toimintaa mitä äkkiseltään voisi kuvitella.

Tulenjohtokeppi
viuhuu treeneissä
Heinänen itse valmistelee ja suunnittelee parhaillaan koulutuksia omille alaisilleen. Tammikuussa Heinänen aloittaa koulutusupseerina ja
vetää mm. kolmen päi-

n,
vän harjoituksen,
jonka aikana mi-tataan osallistujien johtajaominaisuuksia.
– On selvää,
että hyvän johtajan pää kestää kasassa
vielä senkin
jälkeen, kun
fyysinen väsymys alkaa
viedä voiton.
Jokaisella on
oma katkeamispisteensä,
jonka venyttämistä voi harjoitella.
Haluan omalta
taa sii
osaltani vaikuttaa
siihen, että kriisin hetkellä
Suomesta löytyy menestymisen mahdollisuuksia.
– Lempiaseeni onkin tulenjohtokeppi, jolla piiskaan alaisia, mies
naurahtaa.
Heinäsen mp-harrastus vaatii perheeltä omat
uhrauksensa, kun vaimon pitää pyörittää arkea kahden lapsen kanssa miehen poissaollessa.
– Mp toiminta on mi-

Orimattil Vuoden ReOrimattilan
Re
serviläinen -kiertopalkinto on Heinäselle lämmittävä tunnustus tehdystä
työstä.
nulle tärkeää, muttei koko elämä. Ylipäätään näin
itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa voisi muistaa, että meillä suomalaisilla on paljon ylpeydenaiheita sotakenttien taisteluiden lisäksi.
Teksti ja kuvat:
SAARA LARKIO

Janin mp-cv

ÿ alikersantti 1993 ÿ kersantti 2004 ÿvänrikki 2009 ÿ Maanpuolustusmitali (pronssinen solki) 2004 ÿ
Reserviläisliiton (RAUL) pronssinen ansiomitali 2005 ÿ Jalkaväen ansioristi 2007 ÿ ylikersantti 2009 ÿ Aliupseerista upseeriksi (RUK) 2008–2009
ÿ Täydennyskurssi 6/234 priimus 2009 ÿ RUK:n kultainen mitali 2009 ÿ Vuoden Reserviläinen Orimattila 2009

Mielipideosasto
Muuttuvasta
asevelvollisuudesta
Puolustusvoimat linjaa
strategiaansa, eli kuinka
se tulee maata lähitulevaisuudessa turvaamaan
ja puolustamaan. Keskeistä on, että aseistus
pidetään tulivoimaisena
ja modernina, valmiusjoukot ovat harjoitettuja
ja taistelukykyisiä ja että
puolustetaan koko maata. Koko maan puolustaminen perustuu alueelliseen puolustukseen.
Vastaisuudessa maan
puolustukseen
tarvitaan uuden suunnitelman mukaan vain 250
000 reserviläistä. Käytännössä noin kymmenessä vuodessa reservin
koko on supistumassa
500 000 miehestä ja naisesta puoleen.
Puolustusvoimien henkilöstöuudistuksen myötä ammattiupseerit jou-
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tuvat sopeutumaan ns.
jatkuvan muutoksen kehitykseen. Meidän reserviläistenkin on aika
herätä. Juna on jo lähtenyt ja meidän on oltava
tositoimissa mukana. Jos
emme näin tee, on siinä junassa alle viisi prosenttia sodanajan toimijoista. Kokonaistilanteen
ymmärtämisen haasteellisuutta lisää se, että samaan aikaan puolustusministeri Jyri Häkämies
hahmottaa selvitysryhmineen
minkälainen
asevelvollisuus Suomea
palvelee parhaiten tulevaisuudessa. Puheenjohtajana toimii F-Securen
hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.
Perinteisiä
Suomen
Reserviupseeri- ja Reserviläisliittoamme
ei
suoraan haluttu kuulla,”
koska vastaus tiedettiin
jo etukäteen”. Ennakkoluulottomassa lähes-

tymisessä on puolensa.
Tosiasia on, että olemme liiaksi luutuneet vanhoihin totuttuihin kaavoihin. Sen ovat liittomme jo ymmärtäneet, sillä
kumpainenkin järjestää
jäsenhankintakilpailuja. Tulevaisuuden reservin toiminnan edellytys
on mielestäni konkreettinen yhteistyö puolustusvoimien, poliisin sekä
palo- ja pelastustoimen
kanssa. Reserviin sijoitetaan varusmiespalveluksen suorittaneet alle 35-vuotiaat. Sitä vanhemmat ilman erikoisosaamista olevat tulee
johdonmukaisesti ohjata
muihin kriisiajan organisaatioihin. Sekin on isänmaan turvaamista.
Jos puolustusvoimat ja
muut tahot eivät nyt tässä muutoksen alkuvaiheessa ota ohjia ja lähesty työntekijöitään – reserviä, on se vastaisuu-

dessa vaikeampaa. Meillä on Päijät-Hämeen Reservipiirissä 2300 jäsentä, joista valtaosa luulee
vielä omaavansa sa-sijoituksen. Tosipaikassa
he tulevat yllättymään,
mutta ovat silti valmiina tekemään isänmaan
eteen
työpanoksensa
kun se vaan osoitetaan.
Osana perustelua reservin supistamisesta
on käytetty pieneneviä
ikäluokkia. Käytännössä
luokat eivät pienene niin
paljon, että joukot tarvitsisi puolittaa. Ehkä joukosta valikoidaan vastaisuudessa voimakkaammin motivoituneet ja parempikuntoiset.
Tahtoisin nähdä maan
turvallisuuden kuitenkin
kokonaisuutena ja asevelvollisuuden koko ikäluokkaa koskevana, siis
naiset ja miehet samalle
viivalle. Osaaminen, tahto ja yhteisöllisyys yh-

teiskunnan eri sektoreiden käyttöön puoleksi
tai koko vuodeksi. Tämä
maa on yhteinen ja kaikkien tulee sitä tarvittaessa auttaa. Yhteisöllisyyden tulisi olla myös
kannustavaa ja palkitsevaa. Tämä palvelusaika tulisi huomioida mm.
opintoviikkoina ja eläkkeessä.
Meitä on peloteltu perinteisesti ydinvoimalaonnettomuuksilla, mutta
viime aikoina pandemiat
ovat korvanneet uhkakuvan mediassa vähintään tyydyttävästi. Vakaviin kriiseihin suhtaudutaan kuitenkin edelleen anteeksiantamattoman välinpitämättömästi. Niiden varalle on joskus tehty joitain suunnitelmia, mutta milloin ne
suunnitelmat on oikeasti kunnissa päivitetty?
Pandemialuokan operaatioihin tulisi nimetä etu-

käteen henkilöt, kouluttaa heitä ja harjoitella.
Tämä kaikki on meistä
itsestään selvää, mutta
sitä ei tehdä.
Mainitsin
aiemmin
puolustusvoimien
toteuttamasta henkilöuudistuksesta, vastaava on
meneillään nyt poliisin
sekä palo- ja pelastustoimen organisaatioissa. Varautumiskoulutukseen ei ole nytkään aikaa
tai voimavaroja. Ymmärtääkseni tilanteeseen ei
vaikuta niinkään ”juustohöylä” vaan poliittinen tahto. Hyvin organisoituna yhteisöllisyys ja
kokonaisvastuun kanto
otetaan yhteiskunnassa
positiivisesti vastaan ja
se tulee lisäämään meidän kaikkien hyvinvointia niin rauhan kuin vaaran aikana.
JUHA TARNANEN
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Lahden Reserviupseerikerho täytti 75 vuotta

Juhlayleisöä.
Piirin vanhin reserviyhdistys lahden Reserviupseerikerho ry täytti 21.10.
kunniakkaat 75 vuotta.
Perustettaessa kerhon
toiminta kattoi koko Päi-

jät-Hämeen alueen ja sen
tapahtumiin osallistuttiin
ympäri maakunnan aktiivisesti. Erityisen suosittuja olivat esitelmätilaisuudet vielä 60-luvulla.
Ne kokosivat
Lahden Seurahuoneelle satoja alueen upseereja kuulemaan
ke n r a a l i e n
esityksiä. Sittemmin Lahden kerhosta erkanivat
omaan
toimeensa alueen muut reRisto Vuorisalo

serviupseeriyhdistykset.
Juhlapäivä aloitettiin
perinteisin menoin seppeleiden laskulla Mannerheim-patsaalle ja Vapauden hengettärelle.
Varsinainen
juhlinta
tapahtui Hennalan Upseerikerholla. Iltapäivällä vastaanotettiin yhteistyökumppaneiden tervehdykset. Päivä huipentui iltajuhlaan, johon
saapui runsaasti jäsenistöä ja yhteistyötä tekeviä
henkilöitä.
Iltajuhlan pääpuhujana oli Suomen Reserviupseeriliiton pj. kapt
Mika Hannula. Puheessaan Hannula otti laajasti esille reservin upseerien tahdon ja tarpeen ylläpitää tietojaan ja taitojaan
koulutuksen avulla. Näin
on toimittu yhdistysten
perustamisesta lähtien
aina MPK:n perustamiseen ja tähän päivään asti. Edelleen hän viestitti koulutuksen jatkuvan
ja kehittyvän. Suoritettu
kouluttajatutkimus kertoo selkeästi reservin
upseerien voimakkaasta
panoksesta MPK:n kouluttajina. Puheenjohtaja
puolusti myös koulutuksen avoimuutta kaikille

tausharjoituksiin, mutta aikaa varusmiespalveluksesta on jo tovi. Tässä yhteydessä heille tarjotaan tiivistetty tietoisku
mahdollisuuksista
toimia vapaaehtoisessa
maanpuolustuskentässä.
Kutsuttuja saapui 20.
Aamulla tervehdyssanat ja

tiedotuksen aloitti Päijät-Hämeen Aluetoimiston päällikkö evl Juho
Raulo. Nuorten miesten kiinnostus kohosi
kun Maakuntakomppanian päällikkö ylil Tommi
Tenhu valotti osallistujia
MAAK:in toimista. Piiripäällikkö Hannu Tukian

evl Kimmo Hartikainen
maj Juha Sillman
maj Juha Karjalainen
muskapt Juha Ketola
ylil Pasi Nikkari
Keijo Alander
Jukka-Pekka Laine
Heikki Nikkinen
Juhani Saario
Hopeinen ansiomitali Timo-Pekka Uotila
Koivisto Heikki, vääpeli, Hollola, Lyytikkä Kau- RUL pram
ko, kersantti, Lahti, Sau- Jarmo Järvelä
ra Leo, alikersantti, Lahti Jon Kopra
Ari Mesivaara
Pronssinen ansiomitali Juha Taimisto
Kuoppala Veijo, vääpeli,
Nastola, Larjanne Arto, Jalkaväen ansioristi
sotilasmestari, Orimat- Sami Leppänen
tila, Rossi Matti, ylikersantti, Nastola, Salminen Lahden RUK hopeiPekka, pioneeri, Mäkelä, nen mitali
Toivonen Hannu, aliker- Kati Aaltonen
santti, Orimattila, Uusi- Miikka Hurmalainen
tupa Raimo, alikersantti, Heimo Lahtinen
Uusikylä
Kultainen ansiomitali
Alén Hannu, eversti,
Lahti, Raulo Juha, everstiluutnantti, Lahti, Mesivaara Sakari, sotilasmestari, Järvelä Pyykkö
Vesa, alikersantti, Lahti

Mika Hannula
ikään katsomatta ja painotti työtätekevien huomiointia.
Päätöstervehdykseksi hän lausui: ”Muodostakoot reserviupseerit
kansamme selkärangan,
joka ulospäin ei paljon
näy, mutta jonka lujuuden saa tuntea jokainen,
joka maamme puolustuskuntoisuutta koettaa heikentää.”
Puhe sai runsaat aplodit ja kuulijat keskustelivat sen sisällöstä. Huomioiden yhteydessä kunniapuheenjohtaja
maj
Risto Vuorisalo lahjoitti kerholle hänen arvostamansa Suomi-konepistoolin tuleville upseereille muistoksi.
JUHA TARNANEN

Onnistunut Vänrikki- ja Kersanttipäivä
Hälvälässä
Reservin pienentyessä jää
alueellamme tuhansia
nuoria vänrikkejä ja kersantteja ilman sa-sijoitusta, kun heidän suunnitellut sodanajanjoukkonsa vain lakkautetaan.
Nämä päivät on tarkoitettu heille, joita ei ole
aiemmin kutsuttu ker-

Reserviläisliiton Rul-mitalisteja
huomionosoitukset 6.12. RUL ham

esittämä video MPKY:n
toimista kiinnosti myös.
Piirin toiminnan esittelyn jälkeen ammuttiin
niin reserviläiskiväärillä
kuin pistoolilla.
Ilma suosi, kun iltapäivällä väännettiin painiksi SPOL-killan rastilla ja harjoiteltiin kiinniottoa sekä lukko-otteita. Päivän kohokohta oli
kun ltn Jukka Laine esitteli oikeiden aseiden ja
miinojen kautta Venäjän
Federaation jalkaväen
aseistusta ja toimintatapoja. JP:n välittämää tietoa ei ole helposti saatavilla ja niinpä kysymyksiä riitti.
Suomalaiseen tapaan
päivä päätettiin saunomalla ja tapahtuma oli ilmeisen onnistunut, kun
juttua riitti iltaan asti.
Päivä järjestetään uudelleen toukokuussa 2010.

Reservipiirin ansioristit
Hopeinen ansioristi
kapt Matti Vesikko, ylil Mika Vesikko, ylil Raimo
Koskinen, ylik Mikko Sippola, ylik Jarmo Mäkinen, kapt Tapio Alanko
Pronssinen ansioristi
ltn Keijo Aho, vänr Jari Saarinen, vääp Kari Komi

Ylennetyt 6.12.2009
Majuriksi:
Anttonen Jukka, Haljoki
Jarmo, Koistinen Arto,
Lehtinen Jorma, Vuorelma Heikki

Ylikersantiksi:
Ali-Pietilä Ilpo, Arminen
Tuomas, Kanervo Karri,
Kortiainen Ossi, Liimatainen Petteri, Marjanen
Ville-Veikko, Närvänen
Kapteeniksi:
Vesa, Pellinen Kari, PeHonkasalo Harri, Koski- rälä Ossi, Pitkänen LauLammi Erkki, Peltonie- ri, Vasarainen Jere
mi Juha
Kersantiksi:
Yliluutnantiksi:
Haavisto Juhani, HeikErjansalo Marko, Hyvö- kanen Timo, Hulkkonen Pekka, Kamaja Jari nen Pasi, Hyttinen KimKarhu Teemu, Korpinen mo, Kilpinen Jyrki, Kiri
Antti, Laine Seppo, Pie- Jarkko, Kuoppa Jaakko,
tilä Arto, Riihijärvi Ilkka Laitinen Ari, Lehtinen
Mikko, Lindqvist Pentti,
Luutnantiksi:
Malmberg Arto, NeuvoHietamäki Juha, Hu- nen Pauli, NurminenTisu Timo, Hämäläinen mo, Peltomaa Arto, PuoMarkku, Kauhanen Lau- liväli Joni, Päivinen Niko
ri, Kero Joona, Lampi- Saarinen Esa, Suominen
nen Vesa, Luukkanen Harri, Toivonen Marko,
Ville, Niskanen Petri, Virtanen Vesa
Ojanen Petri, Rajaniemi
Ari, Salonen Timo, Sill- Alikersantiksi:
fors Mikael
Heikkilä Sami, Lindstam Markku, LjungLuutnantiksi Merivoi- kvist Henri, Löfberg Jamissa:
ni, Marttinen Tomi, NäNiinivuori Marja-Liisa
veri Petri
Vänrikiksi:
Heinänen Jan

Korpraaliksi:
Kokko Harri, Koski Veli
Kotaniemi Jari, Kuisma
Ylivääpeliksi:
Heimo, Kuisma Mika,
Paajanen Kari
Kärkkäinen Emilia, Lahtinen Jari, Linna Jukka,
Vääpeliksi:
Piira Reijo, Pulkkinen
Humalisto Hannu, Ny- Tero, Taari Harri, Teräkänen Vesa
väinen Sauli, Ylä-Käpölä
Petri, Yrjänä Juhana
JUHA TARNANEN
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Heinolan kunniavartio innosti mukaan talvisodan hengessä

Kunniavartio saapuu paikalle lumipuvuissaan.
Heinolan Reserviläisten
syyskokous pidettiin ravintola Tukkijätkän kabinetissa. Kunniavartiovastaava Martti Tähkänen
kysyi: ”Kuka lähtee kaveriksi Pitäjänkirkolle?”. Johon allekirjoittanut vastasi: ”Minä lähden”. Asia
kirjattiin ylös ja kokous
jatkui.
Kahvitauon aikana muutamat jäsenistä kertoivat

halukkuudestaan osallistua kunniavartioon, koska eivät ole siinä tehtävässä juuri olleet. Esitin
heti urheiluvastaava Sami Pajuselle, että järjestäisimme isomman kunniavartion Pitäjänkirkolle
talvisodassa kaatuneiden
muistoksi.
Ehdotus sai kannatusta. Seuraavana päivänä
esitin asian puheenjohta-

jallemme Olavi Seppälälle
ja tässä vaiheessa olin jo
saanut vapaaehtoiset kerättyä kokoon.
Sami oli selvittänyt viranomaisten kannan asiaan, joka oli myönteinen.
Seuraavaksi tuli mieleen
pukeutuminen ja päätimme yhdessä talvisodan henkeen sopien käyttää lumipukuja. Olavi otti tehtäväkseen huolehtia

asiasta. Seuraavaksi otin
yhteyttä Eino Hyväriin ja
hän järjesti Veteraaniliput
kantajineen.
Olavi oli yhteydessä
Maanpuolustusnaisiin ja
sai Kristiina Mattilan seppeleen laskuun mukaan.
Sitten sattumalta kerroin tapahtumasta Matti Heimanille (Heinolan
res.upseerit) ja hän piti ideaa tosi hyvänä ja kysyi, voivatko hekin osallistua tähän meidän vartioon, jotta saataisiin isolla
porukalla näyttävämpi tapahtuma.
Seuraavaksi muistimme kirkonmenojen olevan yhtä aikaa, joten varasimme audienssin kirkkoherralta ja hänen myötämielisellä suhtautumisellaan saimme reilun
siirtymäajan Kirkonkylästä kaupunkiin.
Tällä tapahtumalla oli
tarkoitus osoittaa, että kunnioitus Veteraaneja kohtaan on suuri ja että uhrinne eivät olleet

turhia. Itsenäisessä Suomessa on yhä hyvä asua
ja kasvattaa tulevia polvia, siitä suuri kiitos Teille Veteraanit.
Tällä hetkellä eletään
taantumaa ja influenssaa
podetaan, mutta nykyihmisen olisi hyvä muistaa,
että, tässä maassa on ollut paljon vaikeampiakin
hetkiä. Niistä on selvitty
ja selvitään tästäkin. Nyt
tarvittaisiin taas sitä
talvisodan henkeä ja kansa puhaltamaan yhteen
hiileen.
Kiitos kaikille osallistujille, viranomaisille, Kiltaveli Timo Vennolle ja Hämeen Rykmentille pu-

vuista, Kiltaveli Marko
Patrakalle hyvistä neuvoista sekä kirkkoherra
Simo-Pekka Rantalalle ja
seurakunnan työntekijöille tapahtuman järjestelyistä.
KAI PYNNÖNEN
Heinolan
Reserviläiset ry
Tiedottaja /
1. varapuheenjohtaja
Heinolan Reserviläiset
ry
yhteyshenkilöt:
Pekka Räihä,
Kai Pynnönen,
Olavi Seppälä

Reser vin ampumapäivä
Reservin ampumapäivä järjestetään
Hälvälässä lauantaina 30.1.2010
Ilmoittaudu ajoissa MPKY:n
Päijät-Hämeen sivuilla:
www.maanpuolustuskoulutus.fi/portal/index.asp.

TULOKSIA
RESUL:n palvelusammunnan SM 2009
Lahti, Hälvälä 25.7.2009
KOKONAISKILPAILUN TULOKSET
PA1
1.Vääp Komulainen Jani
98
2.Jääk Haapa-Aho Ari
95
3. Jääk Patrakka Marko
95
4.Ltn Virtanen Samppa
94
5. Vääp Eskeli Hannu
97
6. Kers Lehtonen Jukka
93
7. Vänr Siltanen Jarmo
97
8.Alik Porras Kai
97
9.Korp Palomäki Veikko
98
-Alik Sipilä Lauri
95
11.Kers Heikkilä Matti
97
12. Alik Nylund Jussi
95
13. Kers Astikainen Samppa 95
- Niemi Pekka
94
15. Jääk Lehtinen Mika
93
16. Ltn Häll Krister
97
17. Ylil Heinonen Santeri
90
18. Ylil Liehu Saku
94
19. Ylik Molander Tapio
94
20. Ylik Lähdesmäki Juha
92
- Vääp Muhonen Ahti
85
22. Alik Juottonen Juhana
88
23. Maj Ranta Raimo
91
24. Vänr Pölönen Pauli
93
- Ps-jääk Koivula Pasi
97
26. Pion Lamminniemi Jani 82
27. Alik Silvasti Timo
92
28. Korp Järndahl Stefan
91
29. Kers Ehtonen Markku 90
- Alik Laine Jouni
87
31. Komi Kari
95
32. Kers Tomperi Sakari
89
- Jääk Jääskeläinen Matti 93
- Jääk Koskenkorva Kimmo 85
35. Kers Seppälä Olli
90
- Jääk Harju Jari
93
37. Kers Juutinen Ari
93
- Korp Mäkinen Rauno 84
39. Alik Saari Jussi
92
40. Korp Backlund Anders 92
41. Kers Raninen Mika
95
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PA2
165
163
163
158
165
149
139
163
154
146
148
152
159
147
151
144
163
145
141
140
135
142
115
139
129
145
151
112
122
120
116
140
132
124
123
109
141
126
112
128
146

PA3 PA4
97 87
99 88
95 91
93 84
94 72
98 85
99 89
89 74
91 80
96 86
94 82
98 75
97 68
94 84
94 80
94 79
88 67
92 76
91 80
94 73
96 83
96 71
96 93
96 65
94 73
86 74
85 56
94 86
93 77
95 80
93 76
80 68
88 64
92 76
91 72
91 83
92 49
90 75
94 76
95 58
85 46

pist yht.
447
445
444
429
428
425
424
423
423
423
421
420
419
419
418
414
408
407
406
399
399
397
395
393
393
387
384
383
382
382
380
377
377
377
376
376
375
375
374
373
372

- Pion Hintikka Sami
90
43. Alik Laitinen Kari
74
- Ylil Wuokko Kari
89
45. Ylil Rasi Mauri
91
46. Kers Munnila Jussi
96
47. Jääk Hynninen Jouni
86
48. Alik Katajainen Mika
96
49. Alik Saura Juhani
86
50. Hietala Matti
91
51. Yliv Jaakkola Ari
93
52. Tkm Tarvainen Timo
71
- Alik Purolinna Tapani 95
54. Ylik Piispa Veijo
89
55. Jääk Ylönen Jarno
84
56. Alik Pekkala Sauli
74
57. Jääk Viinikainen Lasse 88
58. Tapiomaa Arto
78
59. Alik Mustonen Antti
82
60. Vääp Reponen Ari-Matti 88
61. Kers Pernu Nina
97
62. Alik Rantanen Jani
98
63. Ylil Pulkki Arto
94
64. Vänr Rautio Veijo
93
65. Korp Salovaara Mika
98
66. Alik Perälampi Jussi
92
67. Kers Sihvo Kari
91
68. Korp Nieminen Markku 88
69. Ratsum Korpisalo Iiro 93
70. Salovaara Pilvi
94
71. Korp Anttila Jari
EI
72. Ylil Utti Veijo
84
73. Alik Mäkelä Mikko
EI
74. Ylik Niemistö Niko
EI
75. Korhonen Kari
96
76. Lök Risto
EI
77. Kivijärvi Rauno
EI
78. Häll Henry
EI
- Pajunen Sami
EI
80. Vääp Tirkkonen Hannu 82
81. Korp Nurminen Marko 0
82. Alik Ukkonen Pentti
87

TERRI -jotos 2009
135
135
104
107
106
112
126
133
129
74
120
78
94
102
76
71
82
92
103
163
151
154
152
142
140
140
133
114
103
EI
98
EI
EI
76
EI
EI
EI
EI
72
0
33

90
96
93
93
93
88
87
94
75
92
88
86
84
85
90
88
84
67
51
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
93
EI
97
93
EI
91
93
87
89
EI
94
EI

57
66
85
79
65
73
48
35
48
82
60
80
68
57
83
67
63
40
26
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
90
EI
84
80
EI
71
68
70
68
EI
56
EI

372
371
371
370
360
359
357
348
343
341
339
339
335
328
323
314
307
281
268
260
249
248
245
240
232
231
221
207
197
183
182
181
173
172
162
161
157
157
154
150
120

1) 67 Erna-projekti 3598, 2) 68 HRU:n Pioneeriosasto 2410, 3) 40 Kyrön seudun reserviupseerit 2392,
4) 51 Stadin sissit 2379, 5) 56 Toijalan seudun reserviupseerikerho 2065, 6) 27 Imatran Reserviupseerikerho 2049, 7) 57 Tuli ja Liike 1 1975, 8) 29 JARU2 1961, 9) 34 KALA 1895, 10) 26 Ilmajoen RES
1856, 11) 28 Itä-Helsingin Reserviupseerit 1 1833,
12) 45 Olan mäyrät 1814, 13) 24 Huhti 1768, 14) 60
Varsta 1726, 15) 37 KK-321 1719, 16) 64 Väkkärä
1712, 17) 21 Fletares 1636, 18) 23 HISKI 1604, 19)
48 Rapala 1577, 20) 55 Teltta Force 1528, 21) 66 Yökiitäjät 1498, 22) 61 VMOJ 1 1473, 23) 31 Junkkarit 1450, 24) 41 LVRU 1434, 25) 32 Jurvan Kylmyys
1416, 26) 38 Kokko 1414, 27) 44 Nilsiän Reserviläiset 1 1408, 28) 30 Jatimatic 1389, 29) 35 Kalterijääkärit 1372, 30) 52 Susiluolan Leijonat 1311, 31) 42
Mustat Rakuunat 1303, 33) 22 Herajokelaiset 1298,
34) 49 Rynchesteri 1297, 35) 25 Hyvä Yritys 1279,
36) 36 Kauha 1275, 37) 65 Vääpelijuntta 1236, 38)
62 VMOJ 2 1179, 39) 33 Järvenpään Reserviläiset 1
1155, 40) 54 Team Armfelt 1154, 41) 46 Pystykorva
1092, 42) 58 Tuli ja liike 2 1055, 43) 47 Raasin sissit 1033, 44) 43 Natsa Partio 996, 45) 53 TAMRU 1
993, 46) 20 Askel 960, 47) 50 Räme 910

Reservipiirin kenttäammunta
tulokset
Kenttäammunta 10+10
1)Hannu Eskeli 142 p. Lres, 2)Marko Patrakka 82p.
Lres, 3)Juhani Saura 79p. Lres
Naiset
1.Kati Aaltonen 78 pi. Lruk
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PÄIJÄT-HÄMEEN VARTIJAT -KIRJAA JÄLLEEN SAATAVILLA
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 uusin-

tapainos
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 ti-

lata puhelimitse toimistosihteeri
Tuija
Helmiseltä, puhelin
0299446203. Historiikin hinta on 30 euroa.

Päijät-Hämeen ILVES No 4/2009, 51. vuosikerta.
Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n tiedotuslehti, joka lähetetään
kaikille jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille. Päijät-Hämeen Reservipiiriin kuuluvat sekä
Suomen Reserviupseeriliiton että Reserviläisliiton alueen paikallisyhdistykset.
Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa 2010. Aineisto on toimitettava 1.2. mennessä.
Toimituksen osoite: Päijät-Hämeen Reservipiiri, Päijänteenkatu 5 A, 15140 Lahti
www.asapen.net/respiiri
Päätoimittaja: Saara Larkio,
slarkio@gmail.com, 040 7380598
Puheenjohtaja: Juha Tarnanen,
kultatyo@tarnanen.inet.fi, 0400 554313
Piirisihteeri: Juha Nuoritalo,
juha.nuoritalo@phnet.fi, 050 3522185
Talouspäällikkö: Hannu Nieminen,
hanski.nieminen@mbnet.fi
Ampumavastaava: Marko Patrakka,
markopatrakka@phnet.fi
Liikuntavastaava: Vesa Pyykkö,
vesa.pyykko@pp1.inet.fi
Painopaikka / lehden taitto: Padasjoen
Kirjapaino, Padasjoki.

JOULUTULET 10.12
Joulutulia on järjestetty
ympäri Päijät-Hämeen
Reservipiirin aluetta.
Padasjoen Reserviläiset järjestivät perinteiset Joulutulet tällä kertaa kirkonkylällä Kullasvuoren maastossa.
Ohjelmassa oli kenttä-

475,-

hartaus
kirkkoherra Tapio Mattilan johdolla. Tunnelmallinen
nuotiotuli toi valoa ja
mahdollisti makkaranpaiston. Jouluglögi ja
tuore Padasjoen Leipomon pulla maistui ulkoilmassa.

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