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KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen syyskokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta 2016 klo 18.00 alkaen
Maanpuolustustalolla, Seponkatu 7, Lahti. Kokouksen aluksi Tuulo Lehtinen pitää

esitelmän Sotilaspojista. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, tehdään
henkilövalinnat, päätetään jäsenmaksun suuruus sekä käsitellään muut hallituksen

esittämät tai jäsenten vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti
ilmoittamat asiat. Lisäksi jaetaan huomionosoitukset.

Kahvitarjoilu ja arvonta.

TERVETULOA!
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PISTOOLIAMMUNTA
KASVATTAA SUOSIOTAAN

Pistooliammunnan suosio kasvaa. Ampu
matapahtumat ovat houkutelleet uusia har
rastajia lajin pariin.

Yhdistyksemme järjesti tänä vuonna kaikille
jäsenilleen suunnatun avoimen pistooli
ampumatapahtuman kaksi kertaa. Ensim
mäinen tapahtuma pidettiin keväällä 10.5.
ja toinen syksyllä 25.8. Tapahtuma järjes
tettiin Hälvälän ampumaradalla. Kevään
tapahtumaan oli kutsuttu mukaan myös
Lahden maanpuolustusnaiset ry. Siihen
osallistui 10 ampujaa. Syksyn tapahtumaan
osallistui 15 ampujaa.

Pistooliampumatapahtumista tulee yhdis
tyksellemme kyselyitä kasvavaan tahtiin.
Myös tapahtumiin osallistujat ovat vaihtu
neet ja uusia jäseniä on saatu mukaan.
Suurin osa osallistujista on kiinnostunut
oman aseen hankkimisesta ja haluaa aloit
taa ampumaharrastuspäiväkirjan pitämi
sen. Yhdistys haluaa olla tukemassa har
rastuksen aloittamista. Tämän vuoksi

tapahtumiin on lainattu PäijätHämeen
Reservipiirin omistamia viittä 9 mm:n
pistoolia, joilla on päässyt harjoittelemaan.

Tapahtumat aloitetaan lyhyellä pistoolin
käsittelykoulutuksella sekä ampumaturvalli
suuskoulutuksella. Tämän lisäksi tapahtu
massa on mukana useita kokeneita
ampujia, jotka valvovat suorituksen turvalli
suutta ja opastavat tarvittaessa aseen
käsittelyssä, tähtäämisessä ja ampuma
tekniikassa. Tapahtumaan voi tulla, vaikka
ei tiedä pistooliampumisesta mitään.
Koulutus antaa hyvän peruskäsityksen
lajista.

Kuva: Tuomas Terho



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Osallistuin syyskuun alussa Rovaniemellä
Rollo16harjoitukseen, joka oli Puolustus
voimien tilaama vapaaehtoinen harjoitus eli
"VEH". Toteuttajana oli MPK:n Ilmapuolus
tuspiirin pohjoinen alue. Harjoituksessa
koulutettiin lentoteknisiä joukkoja ja tuki
kohdan suojausosaston joukkoja.

Puolustusvoimien tilaama koulutus suunni
tellaan ja järjestetään MPK:n vapaaehtois
ten kouluttajien voimin. Ennen varsinaista
kurssia järjestetään suunnitteluharjoitus,
jossa kokoonnutaan kouluttajien ja kurssin
johtajien sekä tilaajan edustajien kanssa
suunnittelemaan kurssin sisältö ja aika
taulutus. Samalla laaditaan tukipyyntö,
jossa määritellään koulutuksen kalusto ja
henkilöstötarpeet. Koulutus on suunnattu
sijoitetulle reserville, jonka Puolustusvoimat
valitsee ja kutsuu harjoitukseen.

Koska koulutus on vapaaehtoinen, sille on
luonteenomaista, että kurssilaisia kutsu
taan enemmän, kuin kurssille on suun
niteltu opetuspaikkoja. Pitkä kokemus on
opettanut, mikä on suhdeprosentti kutsut
tujen ja saapuneiden välillä eri aselajeissa.
Kurssi on vapaaehtoinen myös kouluttajille,
mutta yleensä kouluttajat tulevat paikalle
sovitusti. On harvinaista, että kokonainen
koulutusrasti jää ilman kouluttajia. Näin

kuitenkin kävi Rollossa. Suojauksen taiste
luensiapurasti oli jäänyt kokonaan ilman
suunniteltuja kouluttajia, koska kaikki viisi
jättivät saapumatta paikalle. Niinpä apua
pyydettiin lentotekniikan kouluttajilta.

Minä olin yhtenä vapaaehtoisena toteutta
massa taisteluensiapurastia. Olin koulutta
nut ensiapurastia lentotekniikan kurssi
laisille, joten ajattelin, että rastin pito sujuu
rutiinilla. Yllätys olikin melkoinen, kun rasti
sisälsikin ns. toiminnallisen osuuden,
"räkäpäitä", savukranaatteja ja haavoit
tuneiden evakuoimista vihollisen tulen alla.
Jouduin siis opettelemaan kyseiset aiheet
hyvin lyhyellä varoajalla, käytännössä
samalla, kun koulutin niitä itse.

Tarinan opetus? Vapaaehtoinen työ vaatii
aina sitoutumista, ja lupaukset on hyvä
pitää. Sama pätee yhdistyksemme toimin
nassakin. Myös yllättäviä tilanteita voi
sattua, mutta ne ovatkin tämän toiminnan
suola.

Hyvää syksyä!

Tuomas Terho

L R E S
J ä s e n t i e d o t e 2

S y k s y 2 0 1 6

2

K
uv

a:
Tu

om
as

Te
rh

o



3L R E S
J ä s e n t i e d o t e 2

S y k s y 2 0 1 6

VIERAILU TIKKAKOSKELLE

Yhdistyksemme teki tutustumisretken
Tikkakoskelle Ilmasotakouluun ja Keski
Suomen Ilmailumuseoon elokuun alussa.
Retki toteutettiin yhteistyössä Tikkakosken
Reserviläiset ry:n kanssa.

Puheenjohtajamme oli tuntenut Tikkakos
ken Reserviläiset ry:n edellisen puheenjoh
tajan Keijo Häkkisen useiden vuosien ajan.
He olivat toimineet kouluttajina samoissa
MPK:n Ilmapuolustuspiirin harjoituksissa
Pirkkalassa. Noin kaksi vuotta sitten, loppu
vuodesta 2014, Häkkinen ehdotti Terholle,
että Lahden Reserviläiset ry tekisi vierailun
Tikkakoskelle. Parhaaksi ajankohdaksi
sopisi loppukesä. Tuolloin asia jäi hautu
maan mm. valtakunnallisten ampumakil
pailujen vuoksi, joissa yhdistyksemme oli
mukana yhtenä järjestelijänä. Hallituksem
me teki kuitenkin päätöksen järjestää
vierailu, ja viime vuoden lopulla aloitettiin
järjestelyt. Ilmasotakoulun kanssa sovittiin
päivämäärä ja tikkakoskelaiset tekivät
tarvittavan tukipyynnön. Aikatauluja hierot
tiin puolin ja toisin, kunnes päästiin kaikkia
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Retkestä tiedotettiin ensin omille jäsenille.
Oli alusta asti selvää, että linjaautoa ei
saada täyteen oman yhdistyksemme jäse
nistä, joten matkaa markkinoitiin myöhem

min myös PäijätHämeen Reservipiirin
muille yhdistyksille, rauhanturvaajille ja
maanpuolustusnaisille. Retkelle osallistui
yhteensä 35 henkilöä.

Retken ohjelmassa oli Ilmasotakoulun
esittely, tutustuminen Hävittäjälentolaivue
41:een ja opastettu kierros KeskiSuomen
Ilmailumuseoon. Museovierailun tarjosi
Tikkakosken Reserviläiset ry. Lounas
syötiin varuskuntaravintola Luonetissa ja
päivällinen Varuskuntakerholla.

Retki oli onnistunut ja sai paljon kiitosta
järjestelyistä. Koneesittelyissä pääsimme
tutustumaan alkeiskoulutuskone Vinkaan ja
suihkuharjoituskone Hawkiin. Hallissa oli
myös nähtävillä yksi F/A18 Hornet moni
toimihävittäjä, jonka paikalla oloa meille ei
ollut pystytty etukäteen takaamaan.
Ainoana miinuksena matkassa oli, että
vierailupäivänä ei ollut lentotoimintaa.
Tämä johtui Ilmasotakoulun henkilökunnan
lomaaikatauluista. Vierailumme ajankoh
daksi oli koulun puolesta suositeltu juuri
tätä ajankohtaa sen vuoksi, että henkilö
kunnalla olisi aikaa palvella vierailijoita.
Saimme siis hyvää palvelua, mutta jäimme
näkemättä tositoimia.
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LAHDEN RESERVILÄISET RY
Joutjoentie 41
15170 Lahti

INTERNET JA SÄHKÖPOSTI
www.lres.fi

etunimi.sukunimi@lres.fi

ÄPUHEENJOHTAJAÄ
Tuomas Terho
0442899 632

30.9.2.10. Naisten maasto ja turvakurssi
1.10.30.10. Jalkamarssi
6.10.9.10. Kurssiviikonloppu Hälvälässä
13.10. Hygieniapassikurssi
23.10. Hätäensiapu
25.10. Radioamatöörikurssi
29.10.6.11. Reserviläisjohtajakurssi II
11.11.13.11. Harjoitustoimiston ja huollon kurssi
18.11.20.11. ja
26.11.27.11. Järjestyksenvalvojan peruskurssi (2 vkl)
3.12. Sähköt poikki  selviydytkö?

Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.mpk.fi

LOPPUVUODEN TOIMINTAA

5.10. Syyskokous
19.10. Piirin syyskokous
18.20.11. Liittokokous Lappeenrannassa
6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
10.12. Kinkkukisa
15.12. Joulutulet
24.12. Jouluaaton kunniavartiot
25.12. Joulupäivän kunniavartiot

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




