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Kuten edellisessä 
Varmistinlehden nu-
merossa todettiin, 
Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen orga-

nisaatio muuttuu 1.1.2011. Uudessa 
organisaatiossa maa jakautuu seitse-
mään maanpuolustuspiiriin sekä ilma 
-ja meripuolustuspiireihin, jotka ja-
kautuvat edelleen koulutus- ja tukiyk-
siköihin (KOTU). 

Hämeessä uudistus merkitsee Kanta-
Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hä-
meen maanpuolustuspiirien yhdistä-
mistä Hämeen maanpuolustuspiiriksi, 
ja kolmen maakunnallisen koulutus ja 
tukiyksikön muodostamista entisten 
piirien tilalle. Koska kukaan nykyisen 
organisaation henkilöistä ei hakenut 
Hämeen maanpuolustuspiirin piiripii-
ripäällikön tehtävää, hallitus käynnisti 
hakuprosessin. 

Useiden pätevien hakijoiden joukos-
ta Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen hallitus valitsi 24.8.2010 teke-
mällään päätöksellä 1.1.2011 alkaen 
Hämeen maanpuolustuspiirin piiri-
päälliköksi ja samalla Kanta-Hämeen 
koulutus- ja tukiyksikön päälliköksi 
everstiluutnantti evp Jukka Tonterin  
5 vuoden määräajaksi. Jukka Tonte-
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ri on 54 vuotta vanha ja palvellut 11 
vuotta Panssariprikaatissa ja viimeiset 
17 vuotta Hämeenlinnan alueen esi-
kunnissa henkilöstö- ja koulutusalan 
tehtävissä. Jukka Tonterin perheeseen 
kuuluu vaimo ja kaksi lasta, ja hän 
asuu Hattulassa. Hän esittäytyy tar-
kemmin lähempänä vuodenvaihdetta 
ilmestyvässä Varmistimessa yhdessä 
PäijätHämeen koulutus ja tukiyksikön 
päällikön kanssa.

Maanpuolustuspiirin koulutussih-
teeriksi valittiin jo aiemmin tehdyllä 
päätöksellä Anne Seulanto. Hämeen 
maanpuolustuspiirin toimisto tulee 
sijaitsemaan Suomen kasarmilla ny-
kyisen Kanta-Hämeen maanpuolus-
tuspiirin tiloissa. 

Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan kou-
lutus ja tukiyksiköiden päälliköiden 
hakuprosessi on meneillään. Heidän 
valinnastaan Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen hallitus tekee päätök-
sen 12.10.2010 pidettävässä koko-
uksessa. Koulutus- ja tukiyksiköihin 
valitaan lisäksi suoritepalkkaisia kou-
lutuspäälliköitä tarpeen mukaan. 
Koulutuspäällikkönä Päijät-Hämeessä 
jatkaa edelleen evl, evp Markku Kes-
kinen. Sen sijaan arvokasta työtä kurs-
sien hyväksi tehneiden koulutussih-

teereiden tehtävät Päijät-Hämeessä ja 
Pirkanmaalla lakkautetaan.

Maanpuolustuspiirin ja koulutus ja 
tukiyksiköiden tehtävät tarkentuvat
Tulevan maanpuolustuspiirin yksityis-
kohtaisia tehtäviä on suunnittelemassa 
työryhmä. Todennäköistä kuitenkin 
on, että tulevan maanpuolustuspii-
rin päällikön keskeisenä tehtävänä on 
koota ja sovittaa yhteen maakuntien 
koulutustapahtumat sekä koulutuk-
sen sisältö. Keskeisenä tehtävänä on 
myös yhteydenpito puolustusvoimiin, 
alueen viranomaisiin sekä järjestöihin 
koulutuksen suunnittelussa ja järjestä-
misessä. 

Sen jälkeen, kun koulutuksen vuo-
sisuunnitelmat, tukisuunnitelmat ja 
yhteistoimintasopimukset on tehty 
piiripäällikön johdolla, käytännön 
koulutus toteutunee maakunnittain 
niin kuin tähänkin asti niiden jouk-
koosastojen tukemana, jotka vuosi-
suunnitelmassa on sovittu. Näin ollen 
uskon, että yksittäisen toimijan ase-
maan ja tehtäviin organisaatiomuutos 
ei käytännössä, ehkä nykyisen kaltai-
sia sihteeripalveluja lukuun ottamatta, 
tule vaikuttamaan. 

Piiripäällikkö   Hannu Tukia

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
organisaatiouudistus etenee

Yhteen hiileen puhaltamista

Mennyt kesä helli 
meitä lämmöllään 
oikein kunnolla. 
Kuumuus ei kui-
tenkaan saanut 
tainnutettua vä-
keämme, kuten 
lehden jutuista 

käy ilmi. Yhteisen hyvän eteen on taas 
jaksettu ponnistella. Maanpuolustus-

tahto on yhä korkealla ellei jopa nou-
sussa.

Ensi vuonna MPK:n puolella puhal-
televat uudet tuulet organisaatiomuu-
tosten myötä. Maakuntakomppania 
puolestaan jatkaa ahkeraa harjoitte-
lua. Toiminta on ollut monipuolista 
ja haasteellista. Komppanian väki on 
erinomaisella toiminnallaan saavutta-

nut loistavia tuloksia.

Tästä on jälleen hyvä jatkaa eteenpäin 
kohti uusia kursseja ja haasteita. Syksy 
menee varmasti ohi nopeaan tahtiin 
ja itsenäisyyspäivä kolkuttelee jo pian 
ovella.

Sanna Lahtinen
päätoimittaja
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Aluetoimisto

Päijät-Hä-
meen Alue-
to i m i sto n 
k o l m a s 
t o i m i n t a -
vuosi on 
käänt y ny t 
jo syksyyn. 

Kutsunnat ovat paraillaan meneillään 
samoin kuin syksyn kertausharjoituk-
set. Mukana on myös kouluttajia Maa-
kuntakomppaniasta.
 
Maakuntakomppania on jatkanut 
tänä vuonna sotilaallisten taitojensa 

harjoittamista ja opettelua. Kuluvana 
vuonna on aloitettu myös virka-apu-
kyvyn luominen. 

Yksikkö sai ansaittua kiitosta ja huo-
miota vastatessaan sotilaspainien 
MM-kisojen turvallisuudesta. Todella 
ammattitaitoisesti  ja tyylikkäästi hoi-
dettu tehtävä! 

Yhteistoiminta muiden viranomais-
ten kanssa on sotilaallisten taitojen 
hiomisen lisäksi joukkonne keskeisiä 
koulutusteemoja myös jatkossa. 

Jatkakaa myös aikaisemminkin mai-
nitsemani ” Human Interoperabilityn” 
luomista.  

Kiitän jo tässä vaiheessa vuotta Teitä 
kaikkia maakuntakomppanian henki-
löitä menneestä vuodesta, vaikka jäl-
jellä onkin vielä haastavia koulutusti-
laisuuksia.

Hyvää ja turvallista syksyä kaikille.

Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti
Juho Raulo

P a r h a i m m a t 
kiitokset teil-
le maakunta-
k o m p p a n i a n 
t o i m i n n a s s a 
oleville henki-
löille ja yhteis-
t y ö k u m p p a -
neille erittäin 

onnistuneesta kesän toiminnasta. 
Palo-Taruksen molemmat harjoituk-
set, kansainväliset kilpailut, Kesäyön 
marssi, Sotilaiden painin maailman-
mestaruuskilpailut ja monet muut 
tapahtumat pitivät meidät liikkeessä 
myös kesällä. 

Sotilaiden painikilpailujen turvalli-
suustehtävissä komppaniamme hen-
kilöstöllä oli merkittävä rooli, jossa 
onnistuimme kiitettävästi. Harjoitus 
tekee mestarin. Ennen tehtävää tehdyt 
harjoitukset näkyivät selkeästi johta-
misessa, viestiliikenteessä, toiminnas-
sa ja huollossa. Lähes kaikki etukäteen 
harjoitellut case-tilanteet toteutuivat 
kilpailujen aikana. Onneksi vakavam-

milta asioilta vältyttiin. Tehtävän aika-
nakin osallistuva joukkomme kehittyi 
valtavasti ja löydettiin uusia työkaluja 
muun muassa johtamiseen. Kilpailu-
jen jälkeiset palautetilaisuudet olivat 
tarpeellisia ja rakentavia, niistä am-
mennetaan hyötyä koko komppani-
alle. Onnistumisesta huolimatta on 
toiminnassamme vielä paljon kehitet-
tävää, mutta harjoittelun ja toiminnan 
suunta on meillä oikea. 

Valmiusosaston harjoitukseen kutsut-
tiin ne ihmiset, jotka ovat asenteellaan 
ja toiminnallaan ansainneet paikkansa 
harjoitusjoukossa. Tämä joukko auraa 
latua komppaniamme kärjessä. Voim-
me jo tässä vaiheessa olla ylpeitä näis-
tä henkilöistä ja heidän panoksestaan 
komppaniamme suorituskyvyn pa-
rantamisessa ja kehittämisessä.

Jokaisella on mahdollisuus hakeutua 
vaativampaan koulutukseen, jossa 
henkilökohtaiset rajat saattavat tulla 
tutuksi. Ole siis itse aktiivinen, ku-
kaan ei tule sinua sohvalta hakemaan 

mukaan. Hakeudu itse!

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2010 osallis-
tumme jälleen Hämeen Rykmentin 
osana itsenäisyyspäivän katselmuk-
seen ja paraatiin. Tästä tulee lähempä-
nä tarkemmat ohjeet.

Perinteinen vuoden päätöstilaisuus 
pidetään 3.12.2010 kello 18.00 - 22.00 
Hämeen Rykmentissä Sotilasmusiik-
kikoulun kentällä sekä Mannerheim-
auditoriossa. Nämä tilaisuudet ovat 
sellaisia, joihin kaikki sitoutuneet 
osallistuvat.

Syyskuun rekrytoinnissa mukaan 
joukkoomme tuli paljon uusia henki-
löitä. Tervetuloa komppaniaan. Olkaa 
aktiivisia ja osallistukaa harjoituksiin.

Rauhallista ja turvallista syksyä !

Päijät-Hämeen Maakunta-
komppanian 
Päällikkö
Yliluutnantti Tommi Tenhu

Ensimmäinen tehtävä suoritettu
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Käki-harjoitus testasi valmiusosaston suorituskyvyn

Myöhään sunnuntai-iltapäivällä au-
ditorio Hämeen Rykmentissä täyttyy 
punaposkisista taistelijoista. Käki-
harjoitus on päättymässä ja toimin-
nantäyteinen viikonloppu on vienyt 
kaikilta patterit tyhjiin –puheensori-
na on hiljaista ja kasvoilla näkyy väsy-
neen onnellisia ilmeitä. 

Syyskuun Käki-harjoitus oli pääsykoe 
komppanian kärkeen eli valmiusosas-
toon. Fyysisten ja henkisten ominai-
suuksien lisäksi kiinnitettiin huomiota 
johtamistaitoon ja paineen alla toimi-
miseen –erityisen tärkeää oli se, miten 
tehtävistä selviydyttiin joukkona, ei-
vätkä niinkään yksilösuoritukset. 

Uutta harjoituksessa oli se, että siir-
tymät paikasta toiseen olivat pidem-
piä ja matkoihin joutui oikeasti käyt-
tämään aikaa. Tuttujen Hennalan ja 
Hälvälän lisäksi toimintaa oli kaikissa 
Päijät-Hämeen kunnissa. Sen lisäksi, 
että uudet paikat toivat lisähaastetta 
toimintaan, oli myös motivoivampaa 
toimia muualla kuin kovin tutuissa lä-
hiympäristöissä. 

Virka-avusta kohti vaativampia teh-
täviä
Harjoitus oli fyysisesti ja henkisesti 
raskas, Komppanian parhaimmisto 
joutui ponnistelemaan arvokkaiden 
Käki-tunnuksien eteen yön pimeim-
piä tunteja myöten. 

Toiminta alkoi perjantaina erilaisilla 
rauhanajan virka-aputehtävillä. Po-
liisia autettiin henkilön etsinnässä, ja 
yksi itsemurhakandidaatti kiskottiin 
yön pimetessä ulos pakokaasuisesta 
autosta. 

Lauantain kuluessa olosuhteet alkoivat 
vähitellen muuttua kohti poikkeusolo-
ja ja tehtävät vaikeutua. Päivän aikana 
suoritettiin kohteensuojaustehtävä ja 
jahdattiin kansalliselle turvallisuudel-
le vaarallisia henkilöitä pitkin pohjois-
ta Päijät-Hämettä. Ilta ja yö jatkuivat 
pimeissä ja sateisissa merkeissä. 

Joukot siirtyivät illan kuluessa Ta-
rusjärvelle, jossa suoritettiin etsintä- 
ja tuhoamistehtävä. Tällä kertaa sää 
oli hyökkääjien puolella –metsässä 
piilevät ansat vältettiin ja päästiin sa-
teen turvin sujuvasti etenemään kohti 
odottavaa vastaosastoa. Rannan tun-
tumassa käytyjen tulitaistelujen jäl-

keen tehtävä päättyi kohteena olevan 
rakennuksen valtaukseen ja tutkimi-
seen. 

Sunnuntai koetteli fyysisiä rajoja
Sunnuntai painottui fyysisen suoritus-
kyvyn testaamiseen. Aamu alkoi pit-
kän ja rankan yön jälkeen reippaalla 
taistelu-uinnilla halki usvaisen Kastar-
lammen. Uinnin jälkeen laskeuduttiin 
hyppylähdöillä tornista ja suoritettiin 
kovapanosammunnat. Viimeiset me-
hut osastosta puristettiin Messilän 
rinteeseen ja Hennalan esteradalle. 

Auditoriossa kukaan ei enää jaksanut 
pitää tai kuunnella pitkiä puheita. Ko-
konaisuutena hyvin sujunut harjoitus 
ja hienot suoritukset palkittiin todis-
tuksilla ja Käki-tunnuksin. Pallo on 
nyt siirretty seuraaville joukkoon ha-
luaville –perinne jatkuu ensi vuonna 
vastaavalla, entistä vaativammalla har-
joituksella, jossa uudet kokelaat pää-
sevät testaamaan rajojaan ja pääsyään 
joukkoon. 

- Mitä te vielä täällä teette? päättää 
Kimmo Korhonen tilaisuuden. 

Kaikkensa antanut joukko alkaa sa-
man tien rauhallisesti tehdä lähtöä 
kohti ansaittua lepoa. 

Kaarina Honkalammi • Kuva Mika Heinonen

Syyskuun Käki-harjoituksessa mitat-
tiin valmiusosaston fyysistä ja henkis-
tä suorituskykyä.
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Polite, professional, perfect

Särmät sotilaspoliisit tekivät vaiku-
tuksen kisavieraisiin ja yleisöön
Sotilaiden painin MM-kilpailuissa 
lepokin oli tilastollisen tarkkaa

Eihän niitä voi olla huomaamatta. 
Päijät-Hämeen Maakuntakomppani-
an sotilaspoliisit ovat ovella vastassa 
Lahden suurhalliin tulijoita, ja itsekin 
tarkastan vaistomaisesti kulkukortti-
ni, että se roikkuu esillä tarkan katseen 
alla. 

Elokuun puolivälissä käydyt Sotilai-
den painin MM-kilpailut olivat näytön 
paikka maakuntakomppanialle, kun 
koulutettu ja hyvin harjoitellut turval-
lisuushenkilöstö pääsi tositoimiin. 

- Oli alusta asti selvää, että maakun-

takomppania osallistuu kilpailujen 
järjestämiseen, kertoo kilpailujen joh-
taja, everstiluutnantti Reima Kuutsa. 
Tällainenhan kuuluu komppanian so-
dan ajan tehtäviin, hän valottaa pestin 
taustaa. 

Tehtäväänsä varten maakuntakomp-
panian henkilöstö on kouluttautunut 
ja harjoitellut aktiivisesti koko kulu-
neen vuoden. Pari viimeistä päivää 
ennen kilpailujen varsinaista alkua 
tehtiin tiedustelua, tutustuttiin kilpai-
lupaikkoihin ja hiottiin suunnitelmat 
valmiiksi. Kilpailujen päästyä vauhtiin 
näkyvin osa turvallisuustoimintaa oli-
vat varmasti sotilaspoliisit varuskun-
nassa ja suurhallilla, eikä ryhdikäs toi-
minta jäänyt huomaamatta myöskään 
painiyleisöltä. 

- Kyllä noita armeijan kavereita sai-
si olla muissakin tapahtumissa, kun 
näyttää niin särmältä, kuulen selkäni 
takaa painikatsomossa. 

Puhutko elekieltä?
Perjantaiaamuna pääsen lähes sotilas-
poliisisaattueessa kyselemään tunnel-
mia suurhallilta. Painimatot loistavat 
vielä tyhjyyttään, ja ensimmäisiä har-
joittelijoita vasta odotetaan paikalle. 
Juha Mustonen arvioi, että kisajär-
jestelyt ovat onnistuneet hyvin. Hän 
kertoo, että selvitettäviä tilanteita, lä-
hinnä opastamista ja neuvomista, on 
syntynyt siksi, että paikalla on paljon 
väkeä eri kulttuureista, ja joukossa on 
monia erilaisia toimintatapoja. Lisäksi 
vastassa on saattanut olla kielimuuri, 
koska monien maiden edustajat eivät 
puhu englantia. Silti hyvä henki on 

Kaarina Honkalammi • Kuvat Jarmo Siira
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säilynyt ja asiat ovat hoituneet. Elekie-
lellä on selvitty monesta tilanteesta, ja 
aina joku porukasta on osannut muu-
taman sanan sopivaa kieltä.  

Tilannekeskuksen lämmin tunnel-
ma
Hennalan varuskunnassa tunnelma 
on vähintäänkin vilkas. Urheilijoita 
eri maiden verkkareissa käyskente-
lee joka puolella. Aliupseerikoulun 
parvekkeilla liehuu tuulessa erilaisia 
urheiluvaatteita. Tilannekeskuksessa 
tunnelma on kuitenkin rauhallinen, ja 
ilmasto vähintäänkin trooppisen kuu-
ma. 

Kimmo Korhonen toteaa, että paini-
kilpailut ovat olleet hyvä tilaisuus hioa 
tilannekeskustoiminta kuntoon, kun 
toimintaa on saanut pyörittää pidem-
män aikaa. Tässä tehtävässä muun mu-
assa lepo on ollut tilastollisen tarkkaa 
–Korhonen ja Ilkka Manninen esitte-
levät excel-taulukkoa, josta näkyvät 
tiedot komppanian vahvuuksista ja le-
poajoista. 

- Tätä täytyy vielä muuttaa niin, että 
systeemi huomioi levon kahdelta 
edeltävältä vuorokaudelta, Manninen, 
taulukon suunnittelija, sanoo. 

Omistautumisesta tehtävään kertovat 
kuitenkin suurhallilta bongatut lepo-
vuorolaiset. 

- Ei täältä malta pysyä poissa, tunnus-
taa Mika Heinonen.

Korhonen toteaa, että kilpailujen lop-
puvaiheessa, kun porukkaa jouduttiin 
kuormittamaan enemmän, käytettiin 
lepovuorotkin tehokkaammin nimen-
omaan lepäämiseen. 

Varuskunnassa turvallisuustehtävät 
olivat enimmäkseen opastamista ja 
valvontaa. Urheilijat olivat saattaneet 
eksyä pois sallituilta alueilta tai ereh-
tyä sotilaskodin aukioloajoista. Myös 
yksi aiheeton palohälytys tapahtui kil-
pailujen aikana, missä saatiin hyvä esi-
merkki komppanian osaamisesta. 

- Se meni kuin elokuvissa, kuvailee 
Kimmo Korhonen. Harjoittelu kan-
natti, ja osattiin toimia täysin oikein.
 
Myös hauskoja tilanteita tuli vastaan. 
Varuskunnassa vieraili kuvallisen kul-
kuluvan kanssa itse Sylvester Stallone. 
Maailmantähden, jolla oli ihan oikeat-
kin paperit,  kulkulupa paljastui myö-
hemmin kisatoimiston vitsiksi. 

Onnistunut oikea tehtävä
Maakuntakomppania on saanut toi-
minnastaan painikilpailuissa pelkäs-
tään positiivista palautetta. 

- Sitä voisi kuvailla sanoilla onnistu-

nut oikea tehtävä, toteaa Korhonen 
viitaten siihen, että kyseessä oli komp-
panian ensimmäinen isompi tehtävä, 
joka ei ollut harjoitus. 

Hyvästä suorituksesta kertoo myös 
saatu palaute. 

- Yhdysvaltain joukkueesta oli kuvail-
tu toimintaa sanoilla ”polite, profes-
sional, perfect”. Lisäksi maavoimien 
komentaja Ilkka Aspara oli tiedustel-
lut, ”mitä miehiä nämä sotilaspoliisit 
ovat”, kuvailee Korhonen. Myös kil-
pailujen päättäjäistilaisuudessa komp-
panian toiminnan huomioi Kansain-
välisen Sotilasurheiluliiton CISM:n 
edustaja, kenraali Jacques Renaud. 
 
Vaikka tehtävä ei sisältänytkään yksit-
täisiä dramaattisia tapahtumia, sanoo 
Kimmo Korhonen kuitenkin yllätty-
neensä toiminnan määrästä. 

- Odotin, että toimintaa olisi ollut ehkä 
vähemmän, kun yleensä harjoituksis-
sa tilanteita tehdään tahallaan paljon. 
Nyt oli pientä ja isoa tapahtumaa yhtä 
aikaa, tuli yllättäviäkin tukipyyntöjä, ja 
välillä oltiin oikomassa liikennemerk-
kejä. Etenkin kisojen lopulla koko po-
rukka oli käytössä, hän kertoo. 



8 Varmistin 3 • 2010

Aloitimme harjoituksen Tarusjärvel-
lä sunnuntaina 4.7.2010 kymmenen 
henkilön vahvuudella. Perustimme 
harjoituksen johtopaikan JoPa-kont-
tiin ensisijaisena tehtävänä pysäköin-
tipaikan valvonta ja avustaminen py-
säköinnin ohjauksessa. Alun perin 
isäntien toivomuksena oli Maakun-
takomppanian keskittyminen käsket-
tyyn tehtävään huomaamattomasti.

Paloauto poikineen ja outo esine
Sunnuntai-illan käskynjaossa tultiin 
kuitenkin aika nopeasti siihen johto-
päätökseen, että Tarusjärven maise-
missa punaisilla paloautoilla on paljon 
lajikumppaneita paikalla, eikä mars-
siosastojen johtoautojen erottaminen 
ole kovinkaan yksinkertaista. 

Ilmoittauduimme kaikilla kolmella 
vihreällä Puolustusvoimien ajoneu-
volla apuun, ja maanantain ohjelma 
olikin sitten meidän osastomme osalta 
välittömästi lyöty lukkoon. Ne taisteli-
jat, jotka eivät toimineet johtoautois-
sa, ohjasivat valtatiellä tai pysäköinti-
alueella liikennettä. Kiirettä piti koko 
päivän niin, ettei edes huolto pysynyt 
mukana. 

Maanantai-ilta toi mukanaan vielä 

yhden, etukäteen suunnittelematto-
man ohjelmanumeron, kun leiriläis-
ten majoitusalueelta löytyi telttakepin 
alta tunnistamaton esine. Avunpyyntö 
meiltä johti välittömään yhteydenot-
toon Hämeen Rykmenttiin, ja nope-
asti esine tunnistettiin vaarattomaksi 
harjoituskranaatiksi. Isänniltä saimme 
varauksettoman kiitoksen ripeistä ja 
tehokkaista toimenpiteistä tapauksen 
hoitamisessa. Tiistai olikin enimmäl-
tä osalta perustehtävän hoitamista. 
Miesten kierrättäminen Hälvälän ja 
Tarusjärven välillä piti motivaatiota 
yllä.

Vieraat ja juhlat valvonnassa
Keskiviikkona koitti vierailupäivä, jol-
loin meitä tarvittiin taas toden teolla. 
Noin 5000 leiriläistä sai vieraita suun-
nilleen saman verran, ja henkilökulje-
tukset hoidettiin Padasjoen keskustan 
ja leirialueen välillä linja-autokulje-
tuksin. Päivä meni suunnitelmien mu-
kaan yllätyksittä.

Torstai oli hyvin pitkälle tiistain toi-
sintoa ja valmistautumista perjantain 
leirijuhlaan. Juhlien pääesiintyjänä oli 
Fintelligens, ja meidän osaksemme jäi 
huolehtia siitä, ettei juhliin saavu lu-
vattomia vieraita. Tehostettu partioin-

ti ja valvonta aloitettiin 18:00 päättyen 
22:00. Perustimme kulunvalvontapai-
kan Lepolantien y-risteykseen teh-
tävänä rajoittaa asiatonta liikennettä 
alueella. Alfapartio valvoi samalla Ta-
rusjärven pohjoispuolista rantapol-
kua. Bravopartio perusti kulunvalvon-
tapaikan Kantokorven tienristeyksen 
maastoon. Aluepartio valvoi Metsä-
kankaalle vievää tieuraa. Muutamia 
nuorison ja paikallisten mökkiläisten 
edustajia lukuun ottamatta  asiakkaita 
ei partioillamme juurikaan ollut. 

Suurin haaste oli valvottavan alueen 
suuruus, leirialueen halki kulkevan 
yleisen tien tehokkaan, mutta asia-
kasystävällisen valvonnan järjestämi-
nen. Ilta päättyi hienoon ilotulitukseen 
puolilta öin valitettavin seurauksin. 
Ilotulitepata kaatui kesken tilaisuuden 
ampuen osan ilotulitteista katsojien 
joukkoon. Tapaturmasta selvittiin on-
neksi lievin vammoin, jotka järjestävä 
organisaatio pystyi hoitamaan välittö-
mästi paikan päällä.

Leirin lopputulos
Lauantaina koitti leirin viimeinen 
päivä, jolloin avustimme leiriläisiä 
pysäköintialueen hallitussa tyhjentä-
misessä sekä ajoneuvojen ohjaukses-

Paloautot, liikenne ja leiriläiset pysyivät kurissa 
Palotaruksessa Tarusjärvellä
Ari Kahrola • Kuvat Jarmo Siira
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sa kokoontumisalueelle. Kun illalla 
omatkin varusteet oli palautettu asian-
mukaisesti, oli varmaankin jokaisella 
tyytyväinen mieli hyvin suoritetusta 
työstä. Vaikka harjoitus poikkesi mer-
kittävästi normaaleista harjoituksis-
tamme, oli siinä uusina elementteinä 
harjoituksen pituus, todelliset etäisyy-
det toimivien joukkojen välillä, sekä  
luonnon aiheuttamat haasteet, kuten 
varsin helteiset kelit ja hyttysarmadat, 
jotka iskivät kimppuun aina sopivan 
kohteen tarjoutuessa. 

Harjoituksen pituus käytettävissä ole-
vien joukkojen määrä huomioiden an-
toi myös arvokasta kokemusta siitä, 
millaisella miehityksellä kykenisim-
me tällaisia tehtäviä hoitamaan pitem-
piä ajanjaksoja. Palotaruksen aikana 
muutaman asian tärkeys korostui  eri-
tyisesti: viestiliikennetaulukot ja -kuri, 
toiminnan etukäteen tapahtuva suun-
nittelu ja eri organisaatioiden välinen, 
reaaliaikainen kommunikointi.

Kokonaisuudessaan Palotarus oli ai-
emmista harjoituksista poikkeava, 
mutta hyvä oppimiskokemus. 

TIEDOKSI KOKO PÄIJÄT-
HÄMEEN MAAKUNTAKOMPPANIAN 

HENKILÖSTÖLLE!!!

Kuntotesteissä (cooper, lihaskuntotesti, marssit ja 
suunnistus) sekä ammunnoissa on käynyt ensim-

mäisen sopimuskauden aikana suurin osa 
taistelijoista. On kuitenkin vielä runsaasti

 henkilöitä, joilla ei ole yhtään  em. suorituksia.

Päällikön käskystä ilmoitetaan, että aikaa testien 
suorittamiseen on enää vuoden 2010 loppuun! 
Henkilö, jolla ei ole yhtään suoritusmerkintää 

31.12.2010 mennessä, tullaan sijoittamaan pois 
Päijät-Hämeen Maakuntakomppaniasta.

Seuraava lihaskuntotesti 7.11.2010 klo 16 
Hämeen Rykmentin pallosalissa.

Suunnistusrata on edelleen koko henkilöstön 
käytössä Hälvälässä. Karttoja ja ohjeita radasta 

saa päivystäjältä.

Lisätietoja asiasta ja omien suoritusten tarkistus:

Aku Aho
testauspäällikkö PHMAAKK

aku.aho@maakuntakomppania.fi
p. 040-0885409

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!!!
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Monen saapumiserän väkeä
Harjoituksessa oli mukana niin koke-
neita konkareita Päijät-Hämeen Maa-
kuntakomppanian alkuajoilta kuin 
uusia kasvoja kevään rekrytointitilai-
suudesta. Yhteistä kaikille oli kuiten-
kin se, että harjoituksissa edettiin sa-
malla motivaatiolla ja innostuksella 
paahtavasta helteestä välittämättä.

Ampumista ja laskeutumista
Hälvälän osuudessa keskityttiin tais-
telijoiden perustaitoihin, varsinkin 
kovapanosammunnat olivat merkit-
tävässä roolissa. Jokainen vapaaeh-
toisessa harjoituksessa (VEH) ollut 
ampui palvelusammunnat rynnäkkö-
kiväärillä ja pistoolilla. Tulokset kir-
jattiin samoin tein Milfit-ohjelmaan, 
joka saatiin komppanian käyttöön ke-
väällä. Viikon aikana aloitettiin myös 
laskeutumiskoulutus, ja moni saikin 
peruslaskeutumiskoulutusohjelman 
melkein suoritettua.

Yöaikaan ei ollut erillisiä harjoituksia, 

ainoastaan perusvartiointi, joka tosin 
johti siviiliväestön järjestämänä erilai-
siin soveltaviin tilanteisiin myös Häl-
välän suunnalla. Vartiopäällikköön 
otettiin yhteyttä useampaankin ker-
taan.

Esittelyvideo
Tiistaiaamuna kersantti Korhonen 
(kuvaaja) ja alikersantti Hirvonen 
(äänimies) saapuivat Joensuusta ju-
nalla harjoitukseen. Korpraali Siira-
kin tunsi olonsa kotoisaksi, kun ei 

Palotarus - Hälvälä

ollut enää harjoituksen ainoa pitkä-
tukka. Pikaisen varustamisen ja lou-
naan jälkeen valmiusosaston soturit 
käskettiin komppanian esittelyvideon 
tekemiseen, ja kuvaukset aloitettiin ti-
lanneradalla. Keskiviikkona kuvausten 
pääpainopiste oli Hennalassa. Laskeu-
tuminen täydessä taisteluvarustukses-
sa aliupseerikoulunkatolta keräsi pai-
kalle yleisöksi kantahenkilökuntaa ja 
varusmiehiä. 

Kuvausten aikana äksiisi tuli tutuksi, 

Sillä välin kun Tarusjärvellä toteu-
tettiin syvän rauhan ajan tehtävää, 
harjoiteltiin Hälvälässä kriisiaikojen 
taitoja.

Kimmo Korhonen ja Jarmo Siira • kuvat Jarmo Siira
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sillä jokainen pienikin virhe pyrittiin 
karsimaan pois valmiista materiaalis-
ta. Lopulta vaarallinen henkilö oli kul-
jettetu ulos aliupseerikoulusta raudoi-
tettuna. 

Raakamateriaalia kuvattiin melkoinen 
määrä ja aika näyttää millaisen esitte-
lyvideopätkän saamme yksikölle teh-
tyä. Komppanian johdon odotukset 
ovat korkealla.

Kuvauspartion äänimies kiinnostui 
siinä määrin maakuntajoukoista, että 
jätti Pohjois-Karjalan aluetoimistoon 
hakemuksen maakuntajoukkoihin 
heti kotiuduttuaan.

Johtamishaasteita
Tarusjärven harjoituksessa komppa-
nialla oli johtamisessa uusia haasteita, 
johtamispaikkoja oli kaksi: Henna-
lan tilannekeskus ja Tarusjärven joh-
tamispaikka. Sinällään kuvio ei ollut 
uusi, haasteet tulivatkin lähinnä siitä 
miten noin joukkueen vahvuinen har-
joitusosasto kykenee pyörittämään 
kahta kiinteä johtamispaikkaa. 

Jälkikäteen on helppo sanoa että hyvin. 
Toinen haaste oli harjoitukseen tule-
vat ja menevät taistelijat. Tarusjärven 
osa toteutettiin MPK:n kurssina, kun 
taas Hälvälä VEH-pohjaisena. Mainit-
takoon, että ainostaan yksi taistelija 
oli rivissä koko harjoituksen kaikki-
en seitsemän päivän jokaisen tunnin, 
kun sekä MPK:n kurssi ja VEH laske-

taan yhteen: Jukka Saario. Päällikkö 
yliluutnantti Tommi Tenhu palkitsi 
soturin eräpuukolla PHMAAKK -kai-
verruksin.

Talkootöitä
Harjoituksen viimeisenä päivänä teh-
tävänä oli vielä kunnostustöitä Hälvä-
län laskeutumistornilla.

Talkooväki kerättiin peruskurssin 

suorittaneista, kokeneista laskeutujis-
ta. Kauaa ei töitä ehditty paiskia, kun 
paikalle saapui Päijät-Hämeen pelas-
tuslaitokselta ryhmä palomiehiä. Oli 
silkaa sattumaa, että heidän vuoronsa 
tornilla oli juuri sattumalta alkamassa. 
Pikaisen palaverin jälkeen päätettiin 
työ tehdä yhdessä loppuun. Hommat 
sujuivatkin entistä ripeämmin lisävoi-
min ja palolaitoksen kalusteiden avul-
la.
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Kesäyönmarssilla

Päijät- Hämeen Maakuntakomp-
pania osallistui tänä vuonna Kesä-
yönmarssille 14 hengen joukkueella. 
Matkan pituus oli 40 km.

Tapahtuma järjestettiin jo 13. kerran 
Vantaan Hakunilassa 11.6.2010.
Mukana tapahtumassa oli kansalai-
suuksia ympäri maailman. Kaiken 
kaikkiaan marssijoita tällä kertaa mu-
kana 1092. Edellisistä vuosista poike-
ten järjestettiin marssi yksipäiväisenä, 
tai ehkä osuvampaa sanoa yksiöisenä, 
sillä maaliin saavuttiin vasta aamun 
pikkutunneilla. Tällä kertaa oli myös 
valittavana marssin pituus 10, 20, 30 
ja 40 kilometrin väliltä.

Päijät-Hämeen maakuntakomppanian 
joukkueessa marssivat urheasti Vesa 
Pyykkö, Ari-Pekka Riipinen, Erkki 
Vilja, Teemu Blomster, Petri Ruusu-
nen, Arto Tapiomaa, Esa Toivonen, 
Tuomo Virta, Henri Kiviniemi, Antti 
Kuusinen, Keijo Ruolahti, Jukka Saa-
rio, Sami Välilä ja Janne Halme.

Maakuntakomppaniamme etuosas-
to saapui perjantaina puolenpäivän 
jälkeen Vantaan Hakunilaan selvittä-

mään majoituskuvioita ja lämmittä-
mään telttoja. Sää oli hapekas ja kos-
tea, ja kosteampaa oli luvattu tulevalle 
yölle. Pikku hiljaa alkoi marssijoitam-
me ilmestyä majoitusalueelle, ja mars-
sia edeltävät huoltotoimet pääsivät al-
kuun. ”Kaikki teippaa jalat tai ei lähde 
marssille”, kuului käsky.

Kello alkoi lähestyä ilta seitsemää ja 
miehet olivat valmiina reput pakat-
tuina 10 kg lisäpainot mukanaan. Hä-
meen Rykmentistä kuitatut sadeviitat 
vedettiin ylle ja lähdettiin kohti läh-

töaluetta, urheilukeskuksen kenttää. 
Pieni sade vilvoitti marssijoitamme 
lähtöä odottaessa. Osa meistä tiesi, 
mitä oli tulossa, ja toiset odottivat in-
noissaan tulevaa miettien omaa jaksa-
mistaan. Yhteistä kaikille oli päättäväi-
nen ilme kasvoilla.

Kello 19 alkoi marssimme kohti en-
simmäistä taukoa. Tai näin itse ajatte-
lin. Alkumatkasta pujottelimme kapei-
ta sateen kastamia väyliä nopeimpien 
kirmatessa ohi penkan puolelta. Hios-
tavasta ja kosteasta säästä huolimatta 
matka taittui mukavasti, ja vielä tässä 
vaiheessa huuli lensi mukavasti. Kuin 
yllättäen saapui ensimmäinen huol-
topiste, jossa oli tarjolla mehua, vettä 
ja urheilujuomaa.  Ohitimme pisteen 
nopeasti sillä, matkaa oli vielä paljon. 
”Viisi kilometriä takana, enää 35 jäl-
jellä!”

Pitkin marssireittiä oli huoltopisteitä 
noin viiden kilometrin välein, ja täysi-
en kymppien kohdalla tarjolla oli juo-
man lisäksi mm. hedelmää, korppua ja 
mustikkakeittoa. Muutamaan ottee-
seen myös paikalla olleet soittokunnat 
kannustivat matkaamme marssimusii-
killa nostatten mielialaa. Matka taittui 
hitaasti, mutta edelleen varmasti. 20 

Jukka Saario • kuvat Jukka Saario ja Vesa Pyykkö
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kilometrin kohdalla joutui jo totea-
maan, että rankkaa on. Tällä taukopai-
kalla myös tapahtuman maskotti Jone 
Nikula ohitti meidät seurueineen ke-
vyessä verkkari/lenkkari varustukses-
saan.

Puolen välin jälkeen matkaa haus-
kuuttivat mm. reittivalinta. Reitti 
kulki pientä savipolkua pitkin niityn 
reunaa, joka oli sateen kastamana liu-
kas ja mutainen. Lisäksi sade huuhtoi 
maasta kalkkiviivoin tehtyjä opastei-
ta, ja opastekyltit olivat joutuneet sa-
botaasin kohteeksi. Valppaana ollut 
joukkomme säästyi kuitenkin harhai-
lulta. Viimeisen tauon jälkeen matkaa 
oli jäljellä noin seitsemän kilometriä. 
Ei siis enää mitään!

Joukkomme johtajana toiminut Pyyk-
kö johdatti meidät n. klo 03.00 ta-
kaisin Hakunilan urheilukentälle ja 
kunniakierroksen kautta MAALIIN. 
Onnitteluita satoi joukkueemme jäse-
niltä ,ja kaikki tunsivat itsensä voitta-
jaksi. Raskas urakka oli saatu kunnial-
la päätökseen. Sadekin oli lakannut.

Yön hämärässä reput vietiin telttoihin 
ja maiharit vaihtuivat kevyempiin jal-
kineisiin. Oli huollon aika. Tästä vas-
tasivat Marko Huhtiainen ja Toni Sep-
pälä, jotka olivat meidän marssiessa 
valmistaneet maittavan lihakeiton ja 
tuoneet tarvittavat virvokkeet. Iloinen 
puheensorina ja kokemusten kertaa-
minen alkoi, mutta väsymys alkoi jo 
painaa jokaista. Teltat olivat huollon 
toimesta lämmitetty, ja niin oli mu-
kava nukahtaa omaan makuupussiin 
lämpöisessä teltassa.

Kiitos kaikille marssiin osallistuneille 
ja sitä tukeneille. Suurin kiitos tieten-
kin suuren vaivan nähneelle Pyykölle, 
joka marssitti joukkoamme pitkin ke-
vättä. Kiitos.

Harjoitukseen osallistuneet taistelijat 
Päijät-Hämeen Maakuntakomppani-
asta toimivat harjoituksen kouluttaji-
na. He pääsivät tositoimiin viidessä eri 
koulutusaiheessa.

Ammunnoissa harjoitusjoukko pääsi 
perinteisten rata-ammuntojen lisäksi 
ampumaan toiminnallisia ammuntoja. 
Ammunnat koettiin erittäin mielen-
kiintoisina ja haastavina. Moni huo-
masikin, että henkilökohtaisen aseen 
käsittelyssä on vielä paljon harjoitel-
tavaa. Voimankäyttökoulutuksessa 
joukko pääsi harjoittelemaan fyysisen 
voiman ja voimankäyttövälineiden 
käyttämistä. Lisäksi monipuolisessa 
ohjelmassa oli kahlitsemista käsirau-
doilla sekä tilapäisvälineillä.

Kohteen suojaamisessa harjoiteltiin 
kulunvalvontaa sekä partiointia jalan  
ja ajoneuvolla. Lisäksi joukko pääsi 

tutustumaan turvatarkastukseen.  

Koulutuksen mieleenpainuvin osuus 
oli soveltava vaihde, jossa ryhmät koh-
tasivat erilaisia haastavia tehtäviä par-
tioidessaan. Asutuskeskustaistelu oli 
mukana omana osuutenaan. Siinä kes-
kityttiin yksittäisen taistelijan taitoi-
hin asutulla alueella. Pääaiheina olivat 
henkilökohtaisen aseen käyttö ja liik-
kuminen. Lisäksi aihetta syvennettiin 
ryhmän toiminnalla ja liikkumisella.

Harjoitusjoukko koki harjoituksen 
erittäin mielenkiintoisena ja haastava-
na. Harjoituksen lopussa saadussa pa-
lautteessa kehuttiin monipuolisia kou-
lutusaiheita ja eri osien haastavuutta. 
Myös Päijät-Hämeen Maakunta-
komppanian kouluttajat saivat hyvän 
palautteen koulutussuorituksistaan. 
Kouluttajat kokivat harjoituksen erit-
täin tärkeäksi oman ammattitaidon 
kehittämisen kannalta sekä etenkin 
kouluttajataitojen harjaantumisessa. 

Terveisin harjoituksen kouluttajat  

Maakuntakomppania kouluttaa!

Syyskuun alussa Hämeen Rykmentti 
järjesti kertausharjoituksen  valikoi-
dulle joukolle Lahden ja Hollolan 
alueilla.

Juuso Kosonen




