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Päijät-Hämeen ILVES on Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n tie-
dotuslehti. Päijät-Hämeen Reservipiiriin kuuluvat sekä Suomen 
Reserviupseeriliiton että Reserviläisliiton alueen paikallisyhdis-
tykset.

Seuraava lehti ilmestyy sähköisessä muodossa maaliskuussa.
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15140 Lahti w    www.phreservi.fi

Päätoimittaja: Jari Salonen, jari@jarisalonen.fi
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Lehden taitto:  Padasjoen Kirjapaino, Padasjoki.

Luet kaksivuotisen puheenjohtajakauteni viimeistä 
Ilvestä. Olen ollut saman kaksivuotiskauden myös 
Ilveksen päätoimittaja. Tämän viimeisen numeron 
kohdalla kävi niin, että jouduin yhdistämään syksyn 
numerot yhdeksi kokonaisuudeksi. Kiitän heti alkuun 
kaikkia, jotka ovat päätoimittajakautenani kirjoitta-
neet tai toimittaneet kuvia Ilvekseen. Oma näkemyk-
seni on, että useamman tekijän summana Ilves on pa-
rempi kuin vain yhden toimijan toteuttamana. Olen 
jo jonkin aikaa sitten käynnistänyt uuden päätoimit-
tajan etsinnän. Vielä ei ole ketään ilmaantunut, mut-
ta onneksi olen saanut jo hieman vihiä mahdollises-
ta työn jatkajasta. Toimin mielelläni uudelle tekijälle 
perehdyttäjänä sekä tarvittaessa avustajana. Saatan 
hyvinkin kirjoittaa aika ajoin myös jonkun jutun tä-
hän hienoon lehteemme. Lehti sinänsä on itseisarvo. 
Olemme lehden ansiosta tukevammin olemassa.

Maanpuolustushenki on vaalimisen arvoinen 
asia. Se on Isänmaan asialla olemista. Maanpuolustus-
henkeä voi pitää yllä monella tavalla. Aate ei millään 
muotoa ole Puolustusvoimien tai Maanpuolustusjär-
jestöjen yksinoikeus. Haluan uskoa, että jokaisella 
suomalaisella on syvällä sisimmässään halu turvata 
Suomen itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus. Kaikki 
suomalaiset eivät silti ole jäseniä jossain maanpuolus-
tusjärjestössä. Tästä huolimatta haluan korostaa, että 
organisoitu maanpuolustustoiminta takaa ja ylläpitää 
maanpuolustushenkeä järjestelmällisellä ja suunni-
telmallisella toiminnallaan. Olen ylpeänä seurannut 
maanpuolustussisarten ja -veljien ahkerointia eri teh-
tävissään. Mukana toiminnassa on niin järjestötyötä 
tekeviä kuin ammuntoihin sekä muihin käytännön 
harjoituksiin erikoistuneita tekijöitä. Kaikkein pa-
nos on ainutkertainen ja korvaamaton. Kiitän omasta 
puolestani kaikkia toimijoita täydestä sydämestäni. 
Suureksi ilokseni voin kirjoittaa, että kiitoksen an-
saitsevien henkilöiden luetteleminen tämän kirjoi-

tuksen yhteydes-
sä on mahdoton 
tehtävä. Kuluneen 
kaksivuotiskauden 
aikana sain tutus-
tua niin moneen 
aktiiviseen ja yh-
teistä asiaa edistä-
vään maanpuolus-
tajaan, että heidän 
nimiensä luettelo 
olisi monen sivun 
mittainen. Sinä itse tiedät, kun olet tehnyt hyvää työtä 
Isänmaamme eteen.

Maanpuolustuskenttä uusiutuu esimerkiksi 
Maanpuolustuskoulutuskeskuksen toimintojen uu-
delleenjärjestelyn myötä. Aselain uudistus toi ja tuo 
tullessaan lisää byrokratiaa reserviläisten ammun-
taharrastukseen. Näihin muutoksiin sopeudutaan ja 
jatkamme Isänmaan asialla eteenpäin. Edessämme 
tulevaisuudessa odottaa toivottavasti liittojen yhtei-
nen suurtapahtuma vuonna 2022 Lahdessa. Päijät-
Hämeen Reservipiiri hakee tuota suurtapahtumaa 
Lahteen. Kun saamme järjestämisvastuun, niin silloin 
riittää monelle töitä.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita sekä maan-
puolustustyön kanssasisaria ja -veljiä mahtavasta 
kaksivuotiskaudesta. Jatkan piirin tehtävissä varapu-
heenjohtajana, joten olen jatkossakin aktiivisesti toi-
minnassa mukana.

Rekrytoi sinäkin joka vuosi vähintään yksi henki-
lö mukaan maanpuolustustyöhön. Pyydä hänet liitty-
mään omaan yhdistykseesi ja näin vahvistat omaa toi-
mintaanne. Jokainen jäsen tuo järjestöillemme sekä 
aatteellemme lisää painoarvoa ja voimaa. Asiamme 
on yhteinen. Se on Isänmaan asia.

Rauhallista Joulun aikaa kaikille!

ISÄNMAAN ASIALLA
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Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen Maanpuolustusyh-
distykset pitivät yhteisen 20-vuotisjuhlan syyskuussa 
Lahdessa. Juhla järjestettiin lauantaina 7.9.2019 Hen-
nalan entisen varuskunnan perinteisessä sotilaskodis-
sa eli nykyisessä Lahden Wanhassa Sodessa. 

Molempien yhdistysten juuret ovat Hämeen lää-
nin Maanpuolustusyhdistyksessä. Se perustettiin 
alueellisen maanpuolustuskurssin läänissä käynei-
den yhdyssiteeksi vuonna 1967. Yhdistys jakautui 
lääniuudistuksen jälkeen kolmeksi maakunnalliseksi 
yhdistykseksi vuonna 1999. Hämeen läänin yhdistys 
jatkoi toimintaansa uudella nimellä Päijät-Hämeen 
Maanpuolustusyhdistys, ja kahteen muuhun maa-
kuntaan perustettiin uudet yhdistykset. Myös Pirkka-
Hämeen Maanpuolustusyhdistys juhli tänä vuonna 
20 toimintavuottaan. 

Päijät-Hämeen Maanpuolustusyhdistys joutui li-
säämään nimeensä sanan ”alueen”, mutta on suoraan 
alenevassa polvessa Hämeen läänin yhdistyksen toi-
minnan jatkaja, kuten Juha Sihvonen kirjoittaa Päijät-
Hämeen Alueen Maanpuolustusyhdistys 1999-2019 
-historiikissa, jota hän esitteli juhlassa. 

Juhlassa pidettyjen puheenuorojen yhteisenä 
piirteenä oli toteamus, että maanpuolustustyö ei ole 
vain sotilaallista, vaan myös monipuolista eri siviili-
sektorien työtä turvallisuuden, varautumisen ja huol-

20 vuotta Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen 
Maanpuolustusyhdistysten toimintaa

tovarmuuden hyväksi. Avauspuheenvuoron pitäneen 
Kanta-Hämeen yhdistyksen puheenjohtajan Risto 
Pekolan mukaan Suomi on tällaisessa syvässä yhteis-
työssä eturivin valtio. 

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka painotti juh-
lapuheessaan yhdessä tekemisen merkitystä sisäisen 
turvallisuuden rakentamisessa. Toimivan ja hyvin-
voivan yhteisön perusta on Kohvakan mukaan yhdes-
sä rakennetussa turvallisuuden tunteessa. 

Juhlapuheita oli kaksi. Omassa juhlapuheessaan 
kenttäpiispa Pekka Särkiö käsitteli kriisinkestävyyttä 
yleisen asevelvollisuuden, veteraanien perinnön ja 
henkisen kriisinkestävyyden kautta. Vaikka yleisen 
asevelvollisuuden kannatus on laskenut, ja esille on 
nostettu vaihtoehtoisia malleja, valtaosa kansalaisis-
ta pitää nykyistä mallia edelleen parhaana. Samalla 
suomalaisten asenne puolustusvoimiinsa on kaikkein 
myönteisintä Euroopassa, sanoi Särkiö.

Särkiö muistutti, että Suomessa vallitsee yhteis-
vastuun ja heikoista huolehtimisen perinne, mikä 
tarkoittaa pyrkimystä pitää kaikki kiinni yhteiskun-
nassa ja kohtuullisessa elämässä. Se parantaa osal-
taan yhteiskunnan sietokykyä kriisitilanteissa. Jos 
taas näkökulmana on ulosmitata yhteistä hyvinvoin-
tia, on voimavarat tuota pikaa syöty loppuun, sanoi 
Särkiö.
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Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen nos-
ti puheessaan esiin uusia uhkia, kuten Lahden kau-
pungin tietoverkkoihin tänä vuonna kohdistuneet 
kyberhyökkäykset. Uudenlaisten uhkien torjumi-
seen valmistautuminen edellyttää hyvää yhteistyötä 
yhteiskunnan eri toimijatahojen välillä, korosti Ti-
monen.

Lopetuspuheenvuorossaan Päijät-Hämeen yh-
distyksen puheenjohtaja Antti Prepula nosti esiin 
maailman nopean muuttumisen. Maakunnallisten 
yhdistysten perustamisvaiheessa kaksikymmentä 
vuotta sitten tietokoneet ja netti olivat vasta tulos-
sa. Vaikka aika ja välineet muuttuvat, maanpuolus-
tusyhdistysten perustyö eli kokonaisturvallisuudes-
ta huolehtiminen ja siitä tiedon jakaminen pysyy, 
Prepula painotti. 

Juhlan ohjelmaa ryyditti pianisti, musiikki-
neuvos Seppo Hovin ja laulaja Hannu Lehtosen 
upea kattaus musiikin eri vuosikymmeniltä Hurtti-
Ukosta Äänisen aaltojen kautta Hopeiseen kuuhun. 

Jäsenten ansiokas ja aktiivinen maanpuolustus-
toiminta huomioitiin juhlassa mitalein ja pienoisli-
puin. Maanpuolustusmitalin kultaisella soljella sai 
Seppo Huldèn Kärkölästä. Hopeisella soljella mita-
lin sai Valtteri Simola Hollolasta. Pronssisella soljel-
la mitalin saivat Tuija Nummela Kärkölästä ja Juha 
Sihvonen Lahdesta.

Kanta-Hämeestä yhdistyksen standaarin saivat 
riihimäkeläiset lImo Luhtinen ja Kari Jyrkinen,

Marjatta ja Eino Kollin säätiölle luovutettiin 
Päijät-Hämeen Alueen Maanpuolustusyhdistyksen 
standaari toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Päijät-Hämeen yhdistyksessä on jäseniä nykyi-
sin runsaat 170, joista noin kolmannes naisia. Kan-
ta-Hämeen yhdistyksen jäsenmäärä on samoissa 
luvuissa. 

Teksti Juha Sihvonen. 
Kuvat Keijo Skippari.
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Radioamatöörivetoinen radioasematoi-
minta oli MPK-harjoituksen kohteena en-
simmäistä kertaa syyskuun lopulla. HF/
VHF/UHF-radioasemakurssi oli osa Lahti 
19 -kotiseutuharjoitusta Hollolan Hälvä-
lässä ja ympäristössä 27-29.9.2019. 

Radioasemakurssilla perustettiin kaksi radioamatöö-
riasemaa puolustusvoimain harjoitusalueelle Hollolan 
Hälvälään. Asemilla oltiin harjoitusmielessä radioyh-
teydessä muun muassa Lahden Mustankallionmäen 
väestönsuojassa toimineeseen amatööriasemaan ja 
kymmenkuntaan muuhun radioamatööriasemaan 
Lahdessa, Lahden ympäristössä ja muualla Suomessa. 
Radioamatööriyhteyksiä saatiin myös Keski-Euroop-
paan ja Pohjoismaihin.

Radioasemat perustettiin sovelletuissa kenttäolo-
suhteissa niin, että radiotekninen kalusto rakennet-

Lahti 19 -harjoitus:

RADIOASEMATOIMINTAA
HARJOITELTIIN  HÄLVÄLÄSSÄ

tiin sisätiloihin kurssiparakkiin, ja antennit viritettiin 
ympäröivään metsämaastoon. Lähetin- ja vastaan-
otinkalusto oli radioamatöörien omaa, samoin osa 
antennikalustosta. 

Puolustusvoimilta saatiin käyttöön teleskooppi-
masto ja siirrettävä voimalayksikkö, jonka toiminta 
testattiin harjoituksessa. Kurssiohjelmaan kuului ka-
luston käyttöä ja radioyhteyksien harjoittelua. 

Harjoituksen lähtötilanne oli sellainen, jossa mat-
kapuhelinverkko, internet ja satelliittiyhteydet eivät 
ole käytettävissä, sähköä on saatavissa rajatusti, eivät-
kä viranomaisverkot toimi. Tavoitteena oli kokeilla 
radioamatööriyhteyksiä poikkeusoloissa tarvittavan 
viranomais- ja muun viestinnän kannalta.     

Kurssi kesti kaksi päivää lauantaista sunnuntai-
hin. Osallistujamäärä oli kurssin johto ja sovittujen 
vasta-asemien henkilöstö mukaan lukien 14 henkilöä, 
joista valtaosa oli radioamatöörejä. Kurssin johtaja oli 
Esko Sutela Lahdesta. Kurssin sisältö tehtiin Hämeen 

Radioasemakurssi toimii: yhteyskokeilua ja opetusta. Oikealla kurssin johtaja Esko Sutela.



6
Päijät-Hämeen

I L V E S

radioharrastajat ry:n ja Päijät-
Hämeen Viestikillan yhteistyö-
nä.

Kurssilla järjestettiin vapaa-
ehtoinen UKK-kävelytesti, jossa 
oli mahdollista todeta yksinker-
taisella menetelmällä fyysisen 
kunnon taso kävelemällä kaksi 
kilometriä sykemittari mukana. 

Radioasemakurssi oli osa 
valtakunnallista MPK:n pilotti-
harjoitusta, jossa testattiin Suo-
messa ensimmäistä kertaa kol-
mannen sektorin valmiuksia ja 
käytäntöjä poikkeusolojen toi-
minnassa. Sen aikana järjestet-
tiin yhteensä 14 eri alojen kurs-
sia muonituksesta etsintään. 
Osanottajamäärä oli yhteensä 
noin 250 henkilöä. 

Lahti 19 -harjoituksen jär-
jesti MPK:n Hämeen piiri. Har-
joituksen johtaja oli piiripääl-
likkö Matti Eskola. Vastaava 
kotiseutuharjoitus on tarkoitus 
pitää myös ensi vuonna. 

Juha Sihvonen

Yläkuva: Sähkövirran tuotta-
mista harjoiteltiin kannettavalla 
sähkövoimakoneella. 

Kahden radioamatööriaseman 
kalustoa.

Keskellä: Amatööri- ja turvaka-
lustoa esittelyssä: näitä tarvi-
taan lanka-antennin virittelyssä 
puihin. 
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Maavoimien komentaja, kenraali Petri Hulkko totesi 
avajaispuheessaan Suomen Reservin ampumamesta-
ruuskilpailuissa Hälvälän Ampumaurheilukeskuksessa 
24.8.2019, että Puolustusvoimat ei ole halukas luopu-
maan Hollolan Hälvälän harjoitusalueesta, vaan haluaa 
herättää uuden keskustelun siitä, voitaisiinko periaate-
päätös alueen alasajosta perua. Puolustusvoimien kan-
nalta Hälvälän harjoitusalue on erittäin tarpeellinen ja 
että se on myös valtakunnan ”ykkösampumarata”.

Tarve uuteen harkintaan on kenraalin mukaan 
tullut maamme muuttuneen turvallisuustilanteen ta-
kia. Kun päätös aikoinaan tehtiin, ei näköpiirissä ollut 
nykyisen kaltaista turvallisuusympäristön muutos-
ta, eli Ukrainan ja Krimin tapahtumia. Hän painotti 
Maavoimien nyt myös haluavan kehittää paikallis-
puolustusta. Puolustusvoimille on äärimmäisen tär-
keää, että meillä on hallussa isojen maakuntakeskus-
ten lähellä omia alueita, joita voidaan hyödyntää, kun 
joukkoja lähdetään kouluttamaan ja perustamaan. 
Edelleen, kun kerran luovut ampumaradasta, uutta et 
saa. Hän uskoo myös asukkaiden kanssa voitavan löy-
tää yhteisymmärrys ampumaradan käytön rajoituk-

sista. Maakunnassa aiottu korvaava alue, Padasjoki ei 
ole kehittynyt, siellä toiminta on erittäin vähäistä ja 
alue on syrjässä.

Juuri käytyjen haulikon MM-Cup kisojen pe-
rusteella, komentaja muistutti, että Hälvälä on mer-
kittävä myös ampumaurheilun kannalta. Hälvälä on 
valtakunnallisesti kaikkein merkittävin ampumaur-
heilukeskus, vain täällä voidaan maassamme järjestää 
tiettyjä maailmanluokan kilpailuja.

Voimassa olevan ministeriön periaatepäätöksen 
mukaan Puolustusvoimat on siis sitoutunut luopu-
maan Hälvälän ampumaradasta vuoteen 2035 men-
nessä ja ammunnat on määrä lopettaa jo aiemmin.

Komentaja Hulkon mukaan, olisi kaikille osa-
puolille selkeämpää, että kun päätöstä nyt lähde-
tään rustaamaan, se tehtäisiin nopeassa aikataulussa, 
muutaman seuraavan vuoden aikana. Asiaa viedään 
eteenpäin kuunnellen Hollolan ja Päijät-Hämeen 
maakuntaliiton päättäjiä. Asiassa toivotaan yhteistä 
tahtotilaa huomioida myös oman maakunnan alueel-
linen maanpuolustus.

Teksti ja kuvat: Juha Tarnanen

Hälvälästä ei pidä muuttuneessa 
tilanteessa luopua
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Viime vuonna totesin marssin jälkeen että ei ikinä 
enää, ja niinpä sitten päädyin tänäkin vuonna vajaan 
47000 marssijan joukkoon. Kaiketi tapahtumassa on 
jotain erinomaisen koukuttavaa, kun heinäkuun kol-
mannen viikon ajaksi kokoontui Hollannin Nijmege-
nin lähiympäristön festivaaliviikolle jälleen noin mil-
joona ihmistä! Itse marssiin, joka järjestettiin jo 103. 
kerran, osallistui reilut 44700 henkilöä, joista neljän 
päivän jälkeen maaliin saapui hyväksytysti 41235 kä-
velijää.

Suomalaisten osallistuminen toteutettiin jälleen 
MPK kurssina. Suomesta saatiin liikkeelle noin 100 
henkilön joukko, joista 7 joutui keskeyttämään. Suu-
rin osa Suomalaisista marssijoista eteni individuaa-
leina ja joukkueita muodostivat vain kadetit ja pari 
muuta osastoa. Tänä vuonna MPK:n toiminnanjoh-
taja Pertti Laatikainen kävi tutustumassa marssiviik-
koon ja oli myös reittien varrella henkilökohtaisesti 
kannustamassa meitä! Toivottavasti käynnillä tulee 
olemaan positiivisia vaikutuksia myös jatkossa?

Marssiviikon sää oli optimaalinen. Alkuviikolla 
satoi vähän, ja yöt olivat alle 10 asteisia. Tästä päivä-
lämmöt nousivat tasaisesti, ja torstaina ylitettiin jo 
helleraja, mutta olosuhteet olivat silti vielä perjan-
tainakin siedettäviä. Säätilan suhteen oli muutenkin 
onnea, koska viikkoa myöhemmin saapui lähes koko 

Toinen kerta
  toden sanoo

Nijmegen  

  2019

Eurooppaa kurittanut megahelle, josta Hollannissa-
kin mitattiin viikon puolivälissä jopa + 40.5 asteen 
päivälämpötiloja.

Sunnuntain matkapäivä sujui viimevuoden ta-
paan. Helsinki-Vantaalta suoralla Finnairin lennolla 
Amsterdamiin, Schipholin kentältä junalla Nijmege-
niin, jonka rautatieasemalta oli bussikuljetus viime-
vuonna tutuksi tulleelle Heumensoordin sotilasleiril-
le. Tämän vuotinen vahvuus siellä oli 7500 hlö. joista 
marssijoita viitisen tuhatta. Maanantaisen valmistau-
tumispäivän ohjelmaan kuului tankkauksen ja levon 
lisäksi myös kaupungilla käynti. Iltapäivän aikana piti 
vielä järjestellä marssivarusteet valmiiksi aikaista aa-
mulähtöä varten. 

Ensimmäisen marssipäivän eli tiistaiaamun liik-
keellelähtöaika oli 04.30. Tässä vaiheessa marssijoi-
den rannekenauhat skannattiin liikkeelle lähteneiksi. 
Iltapäivällä vastaavasti piti muistaa käydä toimitsija-
teltalla viimeistään kello seitsemäntoista leimautta-
massa itsensä palanneeksi reitiltä. Aikainen lähtö ja 
aamun viileys olikin hyväksi avuksi jokaisena päivä-
nä, lyhentäen oleellisesti iltapäivän lämmintä osuutta. 

Aloituspäivänä kuljettiin myötäpäivään, pohjoi-
nen 45 kilometrinen Elstin reitti. Alkumatkalla Nij-
megenin keskustassa oli vielä runsaasti yön yli juh-
lineita, lähinnä nuoria, kannustamassa meitä pitkän 
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urakan aloittajia. Päivän edetessä olivat erityises-
ti kylien keskustat täynnä juhlijoita ja kannustajia. 
Mukavan energialisän sai kadunvarsilla tarjotuista 
kurkuista, vaahtokarkeista, suolatikuista ja monista 
hedelmistä. Lisänä vielä ne ylävitoset joita läpsimällä 
tunnelmaa kohotettiin puolin ja toisin. 

Keskiviikkoaamuna oli vuorossa 39 kilometrinen 
läntinen Vijchenin reitti. Festivaaliviikon mukaan-
sa tempaava tunnelma nousi erityisesti keskiviikos-
ta alkaen, siivittämään ja keventämään matkantekoa 
loppuviikkoa kohti. Reitin varrelle järjestetyillä huol-
topisteillä, yhteispohjoismainen palvelu toimi tänä 
vuonna kuin rasvattuna. Ei enää haettu ryhmäkoh-
taisia juomakanistereita ja ruoka-annoksia hankalasti 
erikseen, vaan kaikki marssijat saivat omat annoksen-
sa sujuvasti jonottaen palvelutiskiltä, kansallisuudesta 
riippumatta.

Torstaina kuljettiin 40 kilometrinen 7 kukkulan 
kaakkoinen Groesbeekin reitti.  Aamuaurinko alkoi 
lämmittää jo klo 8:sta alkaen ja Iltapäivästä tuli puoli-
pilvisyydestä huolimatta helteinen. Päiväosuudella oli 
tien varsilla jonkin verran suojaavaa vanhaa puustoa, 
joka vähän helpotti matkantekoa. Tänä vuonna oli 
aikaa poiketa myös matkan varrella olevalla Kanada-
laisten sotilashautausmaalla. 1944 tapahtumia kävi-
kin kunnioittamassa sotilasosastoja ihan jonoksi asti.

Päätöspäivä perjantaina oli lähtöaika jo 03.30. 
Päivän aikana kuljettiin eteläinen Guijkin 40 kilomet-
rinen reitti. Lisäksi maalin jälkeen vielä Nijmegenin 
keskustassa viisikilometrinen Via Gladiola. Aamun 
aikana huomattiin erityisesti raskaanliikenteen au-

Kannustaa 
voi monelta 
suunnalta?

Eksoottisia liikennemerkkejä.

Kontrollikortti.
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toilijoiden kunnostautuminen moottoriteiden ylityk-
sissä. Saimme kaiken malliset paineilmatorvet raiku-
maan kilpaa aamuliikenteessä, kun ylikulkusilloilta 
heilutettiin tervehdyksiä autoilijoille. Oikein hauska 
maan (tai kansainvälinenkin)-tapa! Perjantaiohjel-
maan kuului myös kanavan ylitys Saksalaisten pio-
neerien rakentamaa moottoriponttoonisiltaa pitkin. 
Jokilaivaliikennekin oli siis osan päivää keskeytyk-
sissä marssitapahtuman takia.Lämpöä ja hulabaloota 
riitti mukavasti koko päivälle. Lyhyin tauoin ja pitkin 
askelin tuli edettyä lopulta maaliin asti. Maalissa ran-
nekenauha leimattiin viimeisen kerran ja onnistuneen 
marssin merkiksi jaettiin suoritusvuosien mukainen 
”Vierdaagsekruis”risti. 

Maalintulon jälkeen kävelin vielä viime vuonna 
väliin jääneen Via Gladiola-osuuden. Tulipahan to-
distettua että sitä juhlaa toden totta riitti loppuun asti! 
Tällä viimeisellä viiden kilometrin matkalla, huumaa-
van juhlinnan keskellä on tapana palkita marssijoita 
miekkaliljakimpuilla. Perinne on saanut alkunsa Roo-
malaisajalta jolloin gladiaattoreita kukitettiin miekka-
liljoilla heidän marssiessa kohti taistelua. Näkyi niitä 
ilmestyneen minunkin reppuuni. 

Tänä vuonna päätin olla käyttämättä marssivii-
kon aikana mitään ylimääräisiä ravinteita. Ei magne-
siumia ei ylimääräistä suolaa tms.  Myös jalat jäivät 
kahden kompressiosukkaparin varaan ilman teippejä. 
Alkuvuoden harjoittelu taisi toimia hyvänä pohjana, 
koska säästyin kokonaan krampeilta ja rakoilta, niin 
että lauantaina Amsterdamin kujilla oli ilo kävellä ke-
vein askelin paluulentoa odotellessa. 

Teksti ja kuvat: Arto Tapiomaa

Melkein kotona?

Numerotiedot

Vihdoin maalissa! 
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Joulutulet on reserviläistoiminnan joulun tun-
nelman tuoja. Perinne on laajalle levinnyt ja Päijät-
Hämeen Reservipiirin alueella tunnelmoidaan ennen 
joulua lukuisilla joulutulilla.

Tämän joulun tunnelmakuvat tulevat Orimatti-
lasta. Orimattilassa järjestettiin Orimattilan reservi-
läisten, Reserviupseerien ja Maanpuolustusnaisten 
yhteinen tapahtuma Ämmäntöyrään ampumaradalta 
12.12.2019

Kuvista on aistittavissa joulun sanoma ja yhdessä-
olon mieltä ylentävä tunnelma. Yhdessä kuvista Ori-
mattilan Reserviläisten puheenjohtaja Arto Tapiomaa 
avaa joulutulitilaisuutta.

Rauhallista Joulua kaikille maanpuolustajille!
Kuvat: Heikki Pajuvesa

JOULUTULIEN TUNNELMIA
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Kolmen vuoden välein järjestettävä liittojen suur-
tapahtuma liittokokousviikonloppu pidettiin 
15.-17.11.2019 Turussa Radisson Blu Marina Pa-
lace-hotellissa. Suomen Reserviupseeriliiton, Re-
serviläisliiton, Maanpuolustusnaisten liiton, Maan-
puolustuskiltojen liiton ja Reserviläisurheiluliiton 
yhteinen kokoustapahtuma oli saanut nimekseen 
”Aurajoen varrella”. Viikonlopun tapahtumiin osal-
listui vajaat 500 vierasta ja järjestäjien edustajaa.

Suomen Reserviupseeriton liittokokouksessa 
keskeisenä tapahtuma oli uuden puheenjohtajan va-
linta. Liittoa vuodesta 2014 lähtien johtanut Mikko 
Halkilahti oli jo hyvissä ajoin ilmoittanut, ettei ole 
enää käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin vuon-
na 2020 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Liiton sään-
töjen mukaan puheenjohtajaa valittaessa tulevat 
kysymykseen ne suostumuksensa tehtävään anta-
neet henkilöt, jotka jäsenyhdistys tai henkilöjäsen 
ovat ilmoittaneet liittohallitukselle kahta kuukautta 
ennen liittokokousta. Määräaikaan mennessä yh-
distyksiltä tuli viisi ehdokasesitystä puheenjohtaja-
kisaan: Leila Kaleva, Veli-Matti Kesälahti, Tuomas 
Kuusivaara, Aaro Mäkelä sekä Petri Ranta. Kahden 

AURAJOEN VARRELLA 15.-17.11.2019
käydyn äänestyskierroksen jälkeen Aaro Mäkelä 
Helsingistä tuli valituksi Suomen Reserviupseeri-
liiton uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2020 alus-
ta lukien. Myös muut liitot suorittivat sääntöjensä 
mukaisia henkilövalintoja kokouksissaan.

Viikonlopun ohjelmaan sisältyi lauantaina liit-
tojen yhteinen iltajuhla. Sunnuntaina Turun tuo-
miokirkossa järjestettiin yhteinen jumalanpalvelus, 
jonka jälkeen lippulinna marssi Turun tuomiokir-
kolta takaisin kokouspaikalle. Liittokokousviikon-
loppu huipentui Turun VPK:n talolla vietettyyn ar-
vokkaaseen maanpuolustusjuhlaan.

Päijät-Hämeen Reservipiiri ry on asettanut 
tavoitteeksi, että seuraava liittojen vastaava suur-
tapahtuma järjestettäisiin Päijät-Hämeessä ja Lah-
dessa vuonna 2022. Asian valmistelu on jo käyn-
nistetty ja mm. Turussa asia nostettiin esille eri 
yhteyksissä alueemme edustajien toimesta. Liitot 
päättävät seuraavan kokouspaikan kevään 2020 ai-
kana.

teksti ja kuva: Jukka Anttonen

Komea ja juhlava lippulinna ylittämässä Aurajoen siltaa.
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5.12.2019   Ylennettiin ja Palkittiin
Hämeen aluetoimisto oli kutsunut 5.12.2019 Lahden 
Upseerikerholle mittavan joukon reservissä ylennet-
täviä maanpuolustajia. Samaan tilaisuuteen oli kutsut-
tu myös valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen 
sekä Päijät-Hämeen Reservipiirin huomion kohteeksi 
valikoituneita henkilöitä.

Tilaisuus alkoi perinteisin menoin lippulinnan 
saapumisella Upseerikerhon suurimpaan saliin. Kun 
lippulinna oli otettu vastaan, ilmoitettiin joukko alue-
toimiston päällikölle, everstiluutnantti Hannu Koivis-
tolle. Aluetoimiston päällikkö piti juhlapuheen, joka 
oli erinomaisesti maanpuolustushenkeä ja -tahtoa 
nostattava. Puhe loi juuri sitä juhlallista ja isämaallis-
ta henkeä, jota ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa 
tulee olla.

Puheen jälkeen everstiluutnantti Koivisto ilmoit-
ti Tasavallan presidentin ylentämät reservin upseerit. 
Upseerien jälkeen olivat vuorossa aluetoimiston pääl-

likön itsensä ylentämät aliupseeriston ja miehistön 
edustajat. Jälleen kerran oli ilo havaita, että ilahdutta-
van moni maanpuolustaja oli saapunut paikan päälle 
vastaanottamaan ylennystään. Tilaisuus on sellainen, 
joita ei reserviläiselle kovin montaa kertaa elämän ai-
kana osu kohdalle. 

Ylentämisten jälkeen olivat vuorossa palkitsemi-
set. Päijät-Hämeen Reservipiiristä palkitut kuulutti 
toiminnanjohtaja Marko Patrakka ja huomiot ja-
koi everstiluutnantti Koivisto piirin puheenjohtajis-
ton avustaessa häntä. Seremonioiden jälkeen komea 
kutsuvierasjoukko onnitteli ylennettyjä ja palkittuja. 
Onnittelut ikään kuin alleviivasivat tapahtuman juh-
lallisuutta. Lopuksi tilaisuuden osanottajat nauttivat 
kahvista ja kakusta ja lisäsivät muistoihinsa yhden 
hienon maanpuolustushenkisen tapahtuman.

Kuvat: Marko Patrakka

Komea kunniavierasosasto kunnioitti tapahtumaa läsnäolollaan.
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Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Hannu Koi-
visto puhui ylennettäville ja palkittaville maanpuolus-

tushenkeä ja -tahtoa kohottavasti.

Everstiluutnantti Koivisto jakaa huomioita palkituille avustajinaan piirin puheenjohtaja Salonen sekä piirin varapu-
heenjohtaja Tarnanen.

Lippuvartio toteuttamassa jämäkästi
tehtäväänsä.
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Ylennykset puolustushallinnossa
Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 6. joulu-
kuuta ylentänyt henkilöstöä puolustushallinnossa.

Kontra-amiraaliksi
lippueamiraali Jori Matias Harju (Merivoimat)

Kenraalimajuriksi
prikaatikenraali Jukka Tapio Sonninen (Pääesikunta)

Prikaatikenraaliksi
eversti Jukka Erkki Paavali Jokinen (Karjalan prikaa-
ti)

Everstiksi
everstiluutnantti Torsti Aarne Heikki Astrén (Pääesi-
kunta), everstiluutnantti Pekka Antero Kortelainen 
(Pääesikunta), everstiluutnantti Marko Petteri Kor-
vala (Pääesikunta), everstiluutnantti Juha Ilkka Kylä-
Harakka (1. Logistiikkarykmentti), everstiluutnantti 

Markku Tapio Viitasaari (Maavoimien esikunta), 
everstiluutnantti Petri Kai Eerik Olli (Karjalan 

prikaati), everstiluutnantti Joni Pekka Lippuvartio toteuttamassa jämäkästi
tehtäväänsä.

Komea osasto valmiina ilmoitettavaksi aluetoimisto päällikölle. Ilmassa on silmin havaittavissa juhlan tuntua!

Mahonen (Ilmavoimien esikunta), everstiluutnant-
ti Eero Kalevi Svanberg (Maanpuolustuskorkea-
koulu)

Everstiluutnantiksi
majuri Juha Veikka Karjalainen (Pääesikunta)

Kommodoriksi
komentaja Kai Petteri Kuosmanen (Maanpuolus-
tuskorkeakoulu)

Reservin upseerien ylennykset
Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäi-
vänä 6.12.2019 yhteensä 617 reservin upseeria ja 
erikoisupseeria. 

Kapteeniksi
Puustinen Kai Veini, Orimattila, Salomaa Petteri, 
Lahti, Vesterinen Mikko Sakari, Asikkala

Yliluutnantiksi
Nykänen Vesa Petri Juhani, Hollola, Tukia Petri 
Juhani, Lahti
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Luutnantiksi
Järvinen Tuomas Oskari, Kärkölä, Kantoluoto Ee-
meli Vili Oskari, Lahti, Lokkila Harri Tapani, Asik-
kala, Sinisaari Miikka Johannes, Lahti, Tiihonen 
Nico Mikael Kristian, Lahti

Luutnantiksi (ME)
Rehn Kristian Gustav, Mäntsälä

Reservin aliupseeriston ja miehistön ylennykset
Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat re-
servin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat. Lu-
ettelossa ovat Päijät-Hämeen kuntien ylennykset.

Sotilasmestariksi
Haatainen Sami Herkko, Lahti

Ylivääpeliksi
Ruoppi Janne Antti August, Hartola

Vääpeliksi
Hulkkonen Pasi Tapani, Lahti, Laukka Jani Markus, 
Lahti, Nieminen Ville Juho Mikael, Lahti, Nummi 
Henri Antero, Lahti, Pohjoisaho Seppo Oskari, Lah-
ti

Ylikersantiksi
Karjalainen Arto Tapio, Hollola, Karjalainen Jukka 
Ilari, Lahti, Kostiainen Jarkko Tuomas, Hollola, Lai-
tinen Lassi Jasper, Lahti, Niinimäki Juuso Valdemar, 
Lahti, Paananen Kaj Mikael, Lahti, Purhonen Mika 
Juhani, Hollola, Rautiainen Tuomo Johannes, Lahti, 
Sarkala Joni Christian, Lahti, Seppälä Juuso Jalmar, 
Heinola, Sipi Joona Juhani, Lahti, Tuominen Kalle 
Oskari, Lahti, Valanta Jose Ilmari, Lahti, Virolainen 
Jaakko Juhani, Hollola

Kersantiksi
Hokkanen Jouni Taneli, Hartola, Hänninen Jarmo 
Antero, Orimattila, Jalo Pete Johannes, Lahti, Kallio 

Santeri Marius, Lahti, Kähkönen Sebastian Michael, 
Lahti, Laine Janne Olavi, Hollola, Lampimäki Sa-
muli Johannes, Lahti, Linkosalo Olavi Heikinpoika, 
Lahti, Mattila Valtteri Aulis, Lahti, Nokkonen Mik-
ko Sakari, Lahti, Nuuttila Topi Emil, Lahti, Ruponen 
Antti Tuomas, Lahti, Tolvanen Tomi Valtteri, Lahti

Alikersantiksi
Borg Rickard Mertsi, Lahti, Juntunen Teemu Matti, 
Lahti, Kapanen Antti Petteri, Lahti, Kylliäinen Toni 
Kristian, Hollola, Lahtinen Janne Markus, Lahti, 
Rentola Kimmo Elmeri, Orimattila, Siitari Kasperi 
Kristian, Lahti, Tiittanen Erno Rauli, Asikkala, Öst-
man Ilkka Petteri, Lahti

Korpraaliksi
Hokkanen Miika Markus, Lahti, Hujala Juho Matti, 
Hollola, Järvinen Samuli Kristian Arinpoika, Lah-
ti, Kekäläinen Marko Antero, Lahti, Kemppainen 
Ensio Arvi Antero, Orimattila, Kirjonen Sakarias 
Tapani, Lahti, Kupari Ville Eemil Kristian, Lahti, 
Leivo Jussi Juhana, Lahti, Lönnqvist Timo Juhani, 
Lahti, Mantere Pauli Ilmari, Lahti, Nisula Lari Mi-
kael, Hollola, Tokola Markus Olavi, Lahti, Valtonen 
Jarkko Rauno Juhani, Lahti, Virtanen Timo Petteri, 
Lahti

Reserviläisliiton ansiomerkit
Kultainen ansiomitali
Iittala Mikko, Padasjoki, Pesälä Jukka, Lahti, Riukka 
Markku, Asikkala

Hopeinen ansiomitali
Jurkkola Erkki, Hollola, Pulkkinen Marko, Lahti, 
Suvanto Veijo, Orimattila

Pronssinen ansiomitali
Saukko Asko, Lahti, Yli-Seppänen Jukka-Pekka, 
Hollola

kilpailut  •  kilpailut  •  Tuloksia  •  Tuloksia  •  Tuloksia  
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Syyskuun 8. päivä oli sunnuntai ja tuolloin rat-
kottiin Vesivehmaalla Asikkalan reserviläisten 
historian ensimmäinen SRA-mestaruus. Sää suo-
si kilpailijoita ja oli mitä parhain toiminnalliseen 
ammuntaan. Ilma oli sateeton, mutta ei liian läm-
min.

Kilpailussa oli yksi rasti, jossa käytettiin ki-
vääriä, pistoolia ja haulikkoa.

ASIKKALAN RESERVILÄISTEN
ensimmäinen SRA-mestaruus 

Kisaa saatiin haastavuustasoa määrittelemällä 
kiväärillä pystyammunnalla ampumamatkaksi 100 
metriä. 

 Pistooliosioon oli mahdutettu tiukkoja, pakol-
lisia lippaan vaihtoja, joilla saatiin haastetta toimin-
taa. Haulikko tuo aina oman hienon lisänsä kilpai-
lun kulkuun. Haulikon osalta päästiin tähtäämään 
riittävän pitkältä matkalta, sillä osumia tavoiteltiin 
60 metrin päähän asetettuihin kohteisiin.

Ensimmäisen kerran järjestettyyn tapahtumaan 
saatiin kisailijoita paikalle oikein mukava joukko. 
Kuten yleensä, niin tälläkin kertaa saatiin ampujien 
keskinäinen paremmuus ratkottua. Voittaja sai hal-
tuunsa varmasti tavoitellun kiertopalkinnon, joka 
on Suomenarmeijan vanha kenttälapio. Kuten mes-
taruuskilpailussa on tapana, niin tässäkin kisassa 
jaettiin mitalit. Tässä mitalikolmikko.

1. Timo Siika 
2. Seppo Jauhanen
3. Reko Tupala

Teksti: Reko Tupala ja Jari Salonen
Kuvat: Mikko Tommo ja Reko Tupala
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Reservin Ampumamestaruuskisat 2019
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Historian viidennet yhdistetyt Reservin Ampuma-
mestaruuskisat järjestettiin 24. - 25.8.2019 Hälvä-
län ampumaradalla. 

Vuonna 2014 pidettiin Hälvälässä viimeiset 
Reserviläisliiton omat ampumamestaruuskisat.

Puolustusvoimien tahdosta kilpailut laitettiin 
yhteen, koska puolustusvoimat halusi keskittää kil-
pailutoimintaa. Niinpä päätettiin järjestää kilpailut 
yhdessä, eikä kahta samanlaista erikseen. 

Liittojen yhdistettyjä ampumamestaruuskil-
pailuja on järjestetty ennen vuotta 2019 neljä ker-
taa.

Kouvolan Tyrrin ampumaradalla 2015 ja 2016 
sekä Rovaniemen Toramon radalla 2017 ja 2018. 

Riittävän ison ratakapasiteetin omaavia järjes-
täjätahoja on varsin rajallinen määrä koko maassa. 

Tästä syystä kilpailut on pyritty järjestämään 
samalla paikkakunnalla kahtena peräkkäisenä 
vuotena. Lisäksi saman kilpailun järjestäminen 
seuraavana vuonna sujuu todennäköisesti ensim-
mäisen vuoden kilpailusta saadun opin ansiosta 
aina paremmin. Vaikka takavuosina on järjestetty 
kilpailijamäärältään paljon suurempiakin kisoja, 
aiheuttaa nykyisin erityisesti tiukentuneet ympä-
ristöluvat toiminnallisia pullonkauloja mm. lyhen-
tyneinä ampuma-aikoina. 

”Ampumamestaruuskilpailussa on jokaisella 
reserviläis- ja reserviupseeripiireillä käytössään jo-
kaiseen lajiin yhteinen, kuuden osallistujan kiintiö. 
Vähintään kahden kilpailijan tulee kussakin lajissa 
edustaa jompaakumpaa piiriä, mikäli tämä on käy-
tännössä mahdollista. Lisäksi piirit voivat ilmoit-

taa kilpailijoita varapaikoille, joita täytetään, mikäli 
kaikki eivät käytä täysimääräisiä kiintiöitään.” (lai-
naus kilpailukutsusta)

Kilpailuun osallistui 180 ampujaa ja suorituk-
sia kertyi kolmesta pistooli- ja viidestä kiväärilajista 
yhteensä 480 kpl. 

Kisan ensimmäiset ammunnat alkoivat lauan-
taina klo 09.00 pistoolin 25 m ja kiväärin 50 m ma-
kuu 1. erillä.

Viralliset avajaiset pidettiin 11:00. Kilpailun 
avauspuheen piti kilpailun suojelija, maavoimien 
komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko. Avaus-
puheessa kenraaliluutnantti Hulkko toi esiin Puo-
lustusvoimien selkeän näkemyksen Hälvälän ampu-
maratojen ja harjoitusalueen säilyttämistarpeesta.

Lauantain avajaistilaisuudessa vieraili myös 
Panssariprikaatin komentaja eversti Tero Ylitalo.

Kutsuvieraista saapui paikalle Reserviläisliiton 
toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviupseeriliiton 
toiminnanjohtaja Janne Kosonen, RUL II varapu-
heenjohtaja Veli-Matti Kesälahti ja Lahden kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén. 
Tutustumiskierroksella kutsuvieraille kerrottiin yk-
sityiskohtaista tietoa ratojen toiminnasta ja eri am-
pumalajeista.

Päivän aikana jouduttiin joissain lajeissa aika-
taulusyistä melko tiukoille, jotta ehdittiin ampua 
viimeiset erät ennen klo 18.00.  Yhtä aikaa 300m 
radalla pidetty RESUL:n 300 metrin kiväärikilpailu 
aiheutti lisäpainetta pienoiskiväärin tuloslaskennal-
le, minkä takia kivääripalkintojen jako jouduttiin 
siirtämään sunnuntaille. Muilta osiltaan kaksipäi-
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väinen kilpailu sujui varsin hyvin. Myös sää suosi 
tapahtumaa koko viikonlopun ajan.

Kisoissa syntyi toistakymmentä uutta ennätystä, 
joista tosin puolet johtui uuden lajin, (pienoiskivää-
rin 2 x 30 ls, H70 >) mukaantulosta lajiluetteloon. 

Yleismestaruus meni Kymenlaaksoon. Paras 
pistooliampuja löytyi Keski-Suomesta. Paras kivää-
riampuja palkinto meni vastaavasti Satakuntaan.

Päijät-Hämeen reservipiirin jäsenyhdistykset 
kantoivat vastuun eri lajien läpiviemisestä. Toimit-
sijat sitoutuivat kiitettävästi tehtäviinsä.  Toimitsija-
rekrytoinnissa oli ennakkoon tiedostettu vaikeuksia 
ainakin ammunnanjohtajien osalta. Tehtävät saatiin 
kuitenkin täytettyä ja ne tulivat hoidetuiksi. Täs-
sä kohdassa täytyy erityisesti kiittää piirin toimin-
nanjohtajaa venymisestä moneen rooliin! Ulospäin 

näkymätön työ saa 
harvoin kiitosta.

Kilpailu su-
jui saatujen am-
pujapalautteiden 
perusteella varsin 
hyvin, mutta ai-
nahan jää myös 
parantamisen va-
raa. Vuonna 2020 
osaamme järjestää 
kisan entistäkin 
sujuvammin.

Kiitos kaikille 
kilpailun sujuvaan 
ja turvalliseen lä-
pivientiin vaikutta-
neille!

Kilpailunjohtaja 
Arto Tapiomaa
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Kilpailutulokset
Kilpailutulokset julkaistaan myös piirin nettisivuilla, osoitteessa phreservi.fi/kilpailutulokset. 
Tällöin ne ovat melko tuoreeltaan luettavissa, eikä tarvitse odotella Ilveksen tuloa. Kansallisten ja 
kansainvälisten kilpailutapahtumien tuloksia otetaan edelleen myös Ilveksen sivuille, samoin ku-
via tapahtumista.  Tulokset pyydetään toimittamaan nettivastaava Miikka Hurmalaiselle, miikka.
hurmalainen ät phreservi.fi

HAUK SAI HUOMIOTA
Hälvälän Ampumaurheilukeskus sai Reserviupseeriliiton myöntämän 14.12.2019 huo-
mionosoituksen. Reserviupseeriliitto palkitsi HAUKin Vuoden Maanpuolustustekona.

Huomio ja tunnustus on yksi merkki siitä, että hankkeen alulle panneiden ja sitä eteenpäin vieneiden 
toimijoiden työ on kantanut kansallista huomiota saavuttavaa hedelmää. Saatu tunnustus on omiaan 
antamaan toimijoille voimia jatkaa arvokasta maanpuolustustyötään. Huomion arvoa nostaa omalta 
osaltaan se, että se tulee yhdeltä HAUKin palveluita käyttävältä taholta, Reserviupseeriliitolta. Usko 
siihen, että asioita on tehty oikein, saa vahvistusta. Tästä on hyvä jatkaa toimintojen kehittämistä ja 
toivottavasti laajentamista.

Tärkeitä sivuja
www.phreservi.fi

Reserviupseeriliitto
www.rul.fi

Reserviläisliitto
www.reservilaisliitto.fi
Reserviläisurheiluliitto

www.resul.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
www.mpk.fi

Puolustusvoimat
www.mil.fi

MP-myymälä:
www.maanpuolustusyhtio.fi

www.phreservi.fi

Piiri tiedottaa toiminnastaan 
pääasiassa näillä sivuilla. 

Hyödynnämme myös 
jonkin verran 

Etelä-Suomen Sanomien 
järjestötoimintapalstaa. 

Lisäksi piirin jäsenkerhot 
tiedottavat piirin toiminnasta.


