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Lahden evp-jäsenet olivat puheenjohtansa Matti Satosaaren johdolla järjestelyvastuussa kun EVP-
yhdistys kokoontui runsaslukuisena Lahteen. Oli ilo nähdä vanhojen kavereiden tapaamisia ja 
uusiakin kasvoja oli joukossa. Uudet  sulautuivat joukkoon koska hekin olivat tunnettuja vaikka 
tässä miljöössä uusia. Majoitus ja 
kokous oli järjestetty Scandic hotelliin 
joka hoiti järjestelyt mallikkaasti, 
majoitus oli lämmin ja ruoka 
maukasta. Tulipa mieleen ne entiset 
päivystäjämerkinnät euokalan kirjaan 
”Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi, 
järjestys hyvä”.   Erinomaisen 
lupsakkaan  
bussikuljettaja Rainer Pelkosen 
kyyditseminä menimme Hennalaan ja 
siellä perinteikkäälle Upseerikerholle. 
Kuten jäsenistö tietää, niin 
kerhotoiminta on työnantajan toimesta 
ajettu alas lähes koko maassa. 
Lahdessa tilanne on pelastettu. 
Ravintoloitsijat Virpi Kesonen ja Ilkka 
Koskinen ostivat Upseerikerhon 
rakennuksen. He jatkavat  
historiallisessa miljöössä 
ravintolatoimintaa jota ovat siinä jo 
vuosia tehneet. Perinteen säilymisen 
kannalta merkittävää on myös  se että 
kaikki historialliset esineet ovat 
kerhorakennuksessa esillä. Sinne on 
siirretty myös muutamia esineitä 
lakkautetulta Lahden päällystökerholta. 
   Evl evp Seppo Toivonen ihastelee saamaansa  
    ”Porin Prikaatin historiaa ”  jonka hänelle  
   luovutti yhdistyksen varapuheenjohtaja Esa Barsk.                                    
Asiansa tunteva Lahti-opas evl evp Seppo Toivonen piti mielenkiintoisen esitelmän Hennalan 
historiasta ja erikoisesti kansalaissodan tapahtumista. Niistä joista Hennalla on useiden mieliin 
piirtynyt.  

 
Makoisten kahvien jälkeen siirryimme 
jälleen Rainer Pelkosen bussilla 
Sotilaslääketieteen Museolle. Siellä 
Toivonen toimi osaavana ja tunnelmaa 
luovana oppaana.  
Kuvassa vasemmalla Jaakko Paloposki 
Säkylästä muisteli ensimmäistä 
hammaslääkäkärikäyntiään. Potilastuolia 
kokeilemassa Toivo Hartikainen 
Kouvolasta 
 
 
 
 

 



 
Harri Kolila Vesivehmaalta, 
Risto Paijo Turusta Matti 
Satosalmi Lhdesta ja Pertti 
Heikkilä Tampereelta ovat  
Lahden alueen Mannerheim 
ritarien kuvataulun äärellä.  
 
 

                                     
Vasemmalla oppaana toiminut evl evp 
Seppo Toivonen esittelee Sotilaslääketieteen 
Museon esineistöä 
Alla Aki Karvonen Kirkkonummelta 
ihmettelemässä toimistopöydän konekantaa. 
 

 
 
 
Esa Barks 
Rovaniemeltä ja 
Harri Kolila 
Lahdesta tutkivat 
lentäjien testeissä  
-20 luvulla 
käytettyä 
stereonäkykyvyn 
testauslaitetta Seppo 
Toivasen 
opastuksella.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teimme pikaisen käynnin vieressä entisessä Sotilasmusiikkimuseossa. Kun Hennalassa oli kaikki 
kaupan niin Apulantayhtye oli kärppänä paikalla ja osti museon. Siinä toimii nyt Apulandian nimeä 
kantava yhtyeen museo, kahvila ja harjoituskämppä.. 
 
Museokierrosten jälkeen oli aika palata majoitukseen  valmistautumaan illalliselle. Hyvin junailtu 
kuljetuspalvelu pelasi ja olimme jälleen Lahden Upseerikerhon perinteitä huokuvassa miljöössä. 
Saimme nauttia maittavan illallisen.  

 
 
 
 
Vapaata sanaa viljelivät niin oppaamme 
Seppo Toivonen kuin kunniajäsenemme 
Raimo Toveri (vasemmalla) ja aina 
sanavalmis Jaakko Paloposki (oikealla).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otavan sarvi ei ollut lähelläkään puolta yötä kun maltoimme lopettaa vilkkaan seuranpidon ja 
siirtyä majoitukseen. 
 

Sunnuntaiaamu valkeni ankeaan säähän mutta 

kokousyleisö oli runsaslukuisesti pirteänä ottamaan 

kantaa yhdistyksen toimintaan.  

 

Ennen kokouksen alkua matkavastaava hallituksen jäsen 

Petti Heikkilä 8 vloi kaas) tsauksen tulevan vuoden 

matkoihin ja tapahtumiin. 

Samalla kun hän kannusti osallistumaan niin hän korosti 

myös sitä, yhdistys tukee kaikkia tilaisuuksiaan 

maksamalla osan osanottokustannuksista. Näin 

realisoituu hyöty maksetusta jäsenmaksusta. Näitä 

tapahtumia ovat risteily Tallinnaan  22. – 23.5.2017  ja  

jäsenristeily Tallinnaan 2.-3.10. Risteilyn ohjelma kuten toukokuussa. Kesäpäivät vietään 

Seinäjoella ja majoitus hotelli Cumuluksessa 26.-27.8.  

Päällystöliiton evp-yhdistys ry tarjoaa yhteistyökumppaneidensa Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry:n (MTLH) kanssa sekä RAY:n tuella mahdollisuutta hakeutua TYÖT TAKANA -

lomalle. Lomapaikkana on Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirralla. Loma – aika on 17. – 

22.9.2017. Kaikkien tapahtumien ohjelmat ja ilmoittautumistiedot löytyvä Päällystölehdistä ja 

yhdistyksen kotisivuilta. 

 

 

 

 



Vuosikokouksen avasi yhdistyksen 

varapuheenjohtaja Esa Barsk.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 

Satosalmi (kuvassa vasemmalla) ja 

sihteereiksi Harri Kolila ja Juha Valve 

(kuvassa oikealla). 

 

Kokouksessa asialista oli tavanomainen ja 

sen käsittely sujui reippaasti. 

Henkilövalinnat olivat hyvin valmisteltuja ja 

niistäkään ei tarvinnut äänestää. Harri 

Kolilan juoheat junailut siivittivät 

kokouksen kulkua. Tietotekniikka on Harrin hallussa ja niinpä pöytäkirjan tarkastajat saivat 

pöytäkirjan tarkastettavakseen kokouskahvien aikana.  

Tarkasta taloudenpidosta johtuen vuoden tulos oli positiivinen. Ja niinpä jäsenmaksu säilyy 

entisellään. Hallituksen puheenjohtajan jatkaa Markku Virtanen. Erovuoroiset varsinaiset jäsenet 

valittiin uudelleen ja varajäsenistä Ari Tiainen vaihtui Aki Harjuun. 

Hallitukseen kuuluvat, varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 

Esa Barsk    Aake Mäkinen 

Kuja Kakko    Lauri Sund 

Harri Kolila    Pertti Heikkilä 

Markku Dufva   Aarre Toivonen 
Aki Karvonen   Aki Harju 
Martti Lång    Markku Niemelä 
 

 

Vuoden 2017 hallitus varajäsenineen ilman puheenjohtajaa. 


