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Kevät 201 7

KOKOU S KU TS U
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 8. maaliskuuta 201 7 klo 1 8.00 alkaen
Kärkölässä kahvila Tähkässä, Kirkkotie 20. Kokouksen aluksi Maakuntahallituksen
puheenjohtaja Jari Salonen pitää esitelmän Hälvälän nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä käsitellään muut hallituksen
esittämät tai jäsenten vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti
ilmoittamat asiat. Lisäksi jaetaan huomionosoitukset.
Kahvitarjoilu ja arvonta.
TE RVE TU L O A!

VAPEPA-toiminta hyvään alkuun
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli VAPEPA
on viranomaisyhteistyötä, jonka tarkoitus
on auttaa etsimään kadonneita, ohjaamaan
liikennettä, evakuoimaan sekä toimimaan
monilla muillakin tavoin viranomaisten
apuna. VAPEPA-toiminta perustuu hälytysryhmiin, jotka koulutetaan ennalta määrättyihin tehtäviin. Hälytysryhmät kootaan
vapaaehtoisista, jotka kuuluvat johonkin
VAPEPA-yhteenliittymän yhdistyksistä.

Reservipiirin
Seppälä.

VAPEPA-vastaava

Olavi

VAPEPA-toiminta on tärkeää työtä, johon
pääsee mukaan ilmoittautumalla VAPEPAvastaavalle. Hälytysryhmään kuuluminen ei
tarkoita automaattisesti sitä, että hälytyksen tullessa on lähdettävä, vaan kukin
päättää lähdöstään mahdollisuuksiensa
mukaan. Ryhmiä on useita sen vuoksi, että
hälytyksen tullessa ainakin yksi ryhmä olisi
kokonaisuudessaan valmis lähtemään.
Tähänkään ei välttämättä aina päästä.
Reserviläisliitto on asettanut jäsenyhdis- Siksi vapaaehtoisia tarvitaan edelleen.
tyksilleen yhdeksi tavoitteeksi VAPEPAtoiminnan organisoimisen. Tämän tavoit- VAPEPA-koulutusta Maanpuolustustalolla
teen saavuttamiseksi yhdistyksemme valitsi
viime vuonna VAPEPA-vastaavaksi Jarmo
Laitisen. Laitisen toimesta koottiin vapaaehtoisjoukko, josta perustettiin kolme
hälytysryhmää. Yhdistykselle hankittiin
radiopuhelimia ja huomioliivejä asianmukaisin
painatuksin
varustettuna.
VAPEPA-ryhmät osallistuivat viime vuonna
kahteen koulutukseen. Tänä vuonna koulutukset ovat jatkuneet ja jatkuvat edelleen.
Kuva: Tuomas Terho
Kouluttajana
toimii
Päijät-Hämeen
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Suomen satavuotisjuhlavuosi on monella
tavalla merkittävä ja meitä suomalaisia
yhdistävä aika. Vuoteen liittyy kaikenlaista
toimintaa ja tapahtumia, ja näiden
tapahtumien keskiössä ovat sotiemme
veteraanit. Veteraaneille kerätään rahaa,
neulotaan villasukkia ja luetaan tarinoita.
Mediat ovat julkaisseet satavuotisjuhlavuoden kunniaksi erilaisia teemajulkaisuja
yksittäisistä julkaisuista aina Iltasanomien
suureen 1 00 tarinaa sodasta -juttusarjaan
asti nostaen esille monia sankaritarinoita.
Juhlavuosi on näkyvästi esillä kaikkialla.
Meille lahtelaisille tämä juhlavuosi ja
varsinkin sen alkupuoli ovat erityinen
voimainponnistus. Hiihdon MM-kisat juhlavuositeemallaan aloittavat tapahtumaketjun, johon liittyvät 1 3.3. Talvisodan
rauhan muistopäivän juhlallisuudet Ristinkirkolla, 27.4. Kansallisen veteraanipäivän
valtakunnallinen
pääjuhla
Messukeskuksessa sekä 9.6. Nuku rauhassa
-kokonaisturvallisuustapahtuma
PikkuVesijärven ja sataman alueella. Näihin
tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita, ja
niihin toivotaankin mahdollisimman runsasta osallistumista.
Veteraaneja on enää vähän jäljellä. Nämä
maatamme sitkeästi rakentaneet miehet ja

naiset ovat usein vähäosaisia, pienen
eläkkeen turvin toimeen tulevia vanhuksia,
joilla on paljon erilaisia iän mukanaan
tuomia sairauksia ja vaivoja. Vaikka heille
kerätään vuosittain rahaa valtakunnallisilla
keräyskampanjoilla, rahaa ei ole koskaan
liikaa, tai edes tarpeeksi. Kuntoutukset,
lääkärikäynnit ja perustoimeentulo vaativat
rahallista tukea. Meillä onkin nyt
juhlavuoden kunniaksi hieno tilaisuus
osoittaa tukemme veteraaneille ja ostaa Rkioskeilla sekä verkkokaupassa myytäviä
Vapaa Fri -nauhamerkkejä. Nauhamerkki
maksaa vain viisi euroa, ja sen ostamalla
olet tukemassa veteraanien hyvinvointia.
www.kansallinenveteraanipaiva.fi
veteraanit.fi/tuote/vapaa-fri-nauhamerkki/

Hyvää juhlavuotta kaikille!
Tuomas Terho
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PILKKIKISOJA VIETETTIIN
AURINKOISESSA SÄÄSSÄ
Perinteisiä reserviläisten ja rauhanturvaajien yhteisiä pilkkikisoja vietettiin tänä
vuonna hieman totuttua aikaisemmin, jo
helmikuun puolella. Viime vuosina talvet
ovat olleet arvaamattomia, ja vuonna 201 4
kisat
jouduttiin
perumaan
heikon
jäätilanteen vuoksi. Nyt aikainen ajankohta
oli sopiva myös hiihdon MM-kisojen
kannalta. Keli oli koko viikon harmaa ja
loskainen, mutta kisapäiväksi sattui mitä
parhain kevätsää auringonpaisteineen ja
pikku pakkasineen. Sen sijaan kalat olivat
tällä kertaa hieman nirsommalla tuulella, ja
vain paatuneimmat kalamiehet saivat
mainittavia saaliita.
Pilkkikisat ovat virkistävä tapa viettää aikaa
yhdessä, rentoutua ja rauhoittua hetkeksi
arjen kiireestä ja nauttia kalastamisen
tuottamasta
pienestä
jännityksestä.
Kolmituntisen kisan päätteeksi on mukava
kerääntyä grillikatoksen suojiin nauttimaan
makkarasta, kahvista ja pullasta samalla,
kun saaliita punnitaan ja tuloksia lasketaan.
Vuoroaan
odotellessa
vaihdetaan
kuulumisia ja parannetaan maailmaa.
Kilpailuissa kaikki saaliille päässeet
palkitaan tavara- ja makeispalkinnoilla
tulosjärjestyksessä. Myös saaliitta jääneet

saavat lohdutuspalkintoja. Pienimmän
kalan saanut saa kotiin vietäväksi
kiertopalkinnon,
johon
kaiverretaan
voittajan nimi ja vuosiluku. Tänä vuonna
palkinto joutui kauaksi kotoaan, kun
heinolalainen Esa Salonen vei voiton 1 3
gramman kalalla.

Tulokset
1 . Lauri Latvakangas (1 457 g)
2. Antero Simola (952 g)
3. Eero Tähkänen (630 g)
4. Raimo Savumaa (606 g)
5. Esa Salonen (378 g)
6. Olli Mielonen (234 g)
7. Seppo Ruotsalainen (211 g)
8. Risto Salminen (1 34 g)
9. Juhani Saura (67 g)
Pienin kala: Esa Salonen (1 3 g)
Suurin kala: Eero Tähkänen (1 48 g)
Lohdutuspalkintosijat:
Irene Puistola, Tuomas Terho ja Hannu
Hietamaa

TULEVAA TOIMINTAA
8.3.
1 3.3.
23.3.
9.4.
27.4.
6.-7.5.
7.5.
9.5.
1 3.5.
4.6.
9.6.
1 0.6.

Vuosikokous Kärkölässä
Talvisodan päättymisen muistopäivä Ristinkirkolla
Piirin kevätkokous Orimattilassa
Lihaskuntotesti Tokia-kuntosalilla
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla Lahdessa
VAPEPA-etsintäkurssi
Lihaskuntotesti Tokia-kuntosalilla
Pistoolikoulutustapahtuma Hälvälässä
Cooper-testi Pikku-Vesijärvellä
Lihaskuntotesti Tokia-kuntosalilla
Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuustapahtuma Pikku-Vesijärvellä
Cooper-testi Pikku-Vesijärvellä

Lisätietoja ja lisää tapahtumia löydät yhdistyksen ja piirin nettisivuilta,
Facebookista tai kysymällä sähköpostitse suoraan puheenjohtajalta,
puheenjohtaja@lres.fi

11 .3.
1 8.3.-9.4.
25.3.
1 3.4.-1 9.4.
21 .4.-23.4.
1 0.6.

Koulutus- ja ampumapäivä Hälvälässä
Kiväärinpatruunoiden latauskurssi
Viestivälinekurssi Hälvälässä
Viestiperustekurssi Maanpuolustustalolla
Kevät HÄLVÄ 201 7 harjoitusviikonloppu
Perinneasekurssi Vesivehmaalla

Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.mpk.fi
LAHDEN RESERVILÄISET RY
Joutjoentie 41
15170 Lahti

PUHEENJOHTAJA
Tuomas Terho
044-2899 632

INTERNET JA SÄHKÖPOSTI
www.lres.fi
etunimi.sukunimi@lres.fi

