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TuNNuSTAN, eTTä MINuLLeKIN pääkirjoituksen tekeminen on joskus luomisen tus-
kaa. Deadlinet ovat paukkuneet viikkoja sitten, ja pää tuntuu täysin tyhjältä. 

Kirjoittaisinko siitä, miten talvisena lauantaina vierailin Sysmässä talvikurssilla? Hyvät järjestelyt, toimivat 
tilat ja suorituspaikat ja innostuneet ihmiset ovat tehneet tästä tapahtumasta yhden alkuvuoden veto-
nauloista, johon uusikin maanpuolustusharrastaja on helppo houkutella mukaan. Sen lisäksi, että kurssil-
la pääsee helposti tutustumaan maakuntakomppanian väkeen, oppii viikonlopun aikana huikean määrän 
erilaisia kylmissä maasto-olosuhteissa tarvittavia taitoja. 

Pääkirjoituksessahan voisi käsitellä myös alkuvuoden suuria uutisia, lakkautuksia ja säästöjä, mutta niis-
tä kirjoitti jo Mika. 

Vai ottaisinko sittenkin esiin tulevat tapahtumat ja tavoitteet? Tämä on varmasti vuosi, jolloin jokaiselle 
maakuntakomppaniaan kuuluvalle riittää tekemistä. Kaikkien osaamista ja osallistumista tarvitaan. Tapah-
tumia ja koulutuksia on paljon, yksi näytön paikka ulospäin ovat varmasti Sotilas-5-ottelun maailmanmes-
taruuskilpailut. Myös viestinnän puolella olisi paljon haasteita ja tekemistä tälle vuodelle. Varmistin-lehti 
on edelleen tärkeässä roolissa yhteisen asian eteenpäin viemisessä, eikä vähiten nyt muutoksien keskel-
lä. Tarpeellinen ja monia mahdollisuuksia tarjoava projekti olisi myös komppanian verkkosivujen uudis-
taminen –olisihan tärkeää, että meistä löytyisi googlaamalla oikeaa ja ajantasaista tietoa. 

entä kertoisinko siitä, miten olen viimeiset puoli vuotta opetellut uimaan? Se olisi ehkä hauskempaa 
kuultavaa ja sisältäisi kannustavan opetuksen -vaikeuksien kautta voittoon. ennen olen pysynyt pinnalla 
perussammakkoa räpiköimällä, leuka ylhäällä ja niskat jumissa. Oikean tekniikan harjoittelu onkin vaati-
nut hieman enemmän kuin muutaman altaanmitan. Helppoahan se olisi, kun ei tarvitsisi hengittää ja ve-
tää vettä sisään juuri silloin, kun pitäisi puhaltaa ulos. Joskus usko on ollut lopussa monen epäonnistu-
neen volttikäännöksen ja nenähuuhtelun jälkeen, vaiheessa kun vain kelluu holtittomasti vedessä. Ja sit-
ten. Ykskaks huomaakin, että joku asia sujuu. Pystyin uimaan kroolia ensin kymmenen metriä. Sitten 25. 
Tulee tunne, että kaikki vaiva onkin kannattanut, että on päässyt yhden askelen eteenpäin.  

Voin myös elää sen kanssa, että perhosesta ei koskaan tule parasta lajiani.

Kaarina

näytön paikkoja

[päätoimitus]
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8.2.2012 JuLKAISTIIN hallituksen päätös puolustusvoimauudistuksesta. Täällä Päijät-
Hämeessä uudistus merkitsee sitä, että Hämeen Rykmentti ja Sotilaslääketieteen keskus lakkau-
tetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Puolustusvoimat ei kokonaan poistu Lahdesta. Kaupun-
kiin jää Panssariprikaatiin kuuluva aluetoimisto.

Isoista muutoksista huolimatta sotilaallisen maanpuolustuksemme perusperiaatteet pysyvät 
muuttumattomina eli yleinen asevelvollisuus säilyy ja koko maata valmistaudutaan puolusta-
maan. Paikallispuolustusta kehitetään ja sen tavoitteisiin kuuluu entistä paremmin mahdollistaa 
paikallisen aktiivisen reservin toiminta sekä hyödyntää vapaaehtoiskentän osaamista. Paikallis-
joukoilla tulee olemaan tärkeä rooli, kun palvelukelpoisille ja sitoutumishaluisille reserviläisille 
luodaan koko asevelvollisuusajan kestävää urapolkua. Suomen puolustuskyky on tulevaisuudes-
sakin ensisijaisesti maanpuolustustahtoisen ja osaavan reservin varassa.

Päijät-Hämeeseen perustetaan paikallispataljoona, jonka keihäänkärjen muodostaa Päijät-Hä-
meen Maakuntakomppania. uudistettu taistelutapa ulottuu myös paikallisjoukkojen ja näin ol-
len myös maakuntakomppanian toimintaan. Tähän liittyen maakuntakomppanian kokoonpanoa, 
varustamista ja toimintatapoja kehitetään. Nämä asiat huomioidaan jo tämän vuoden harjoituk-
sissa.

uudistuksen kaikkia muutoksia maakuntajoukkoihin en tässä yhteydessä kykene vielä kertomaan, 
koska yksityiskohtainen suunnittelu on vasta käynnistynyt. Käytössä olevien suunnittelutietojen 
perusteella uskallan arvioida, että Lahden aluetoimisto ja MPK:n Päijät-Hämeen koulutus- ja tu-
kiyksikkö jatkavat maakuntajoukkotoimintaa vähintään samalla tasolla kuin aikaisemminkin. 

Päijät-Hämeen Maakuntakomppaniasta on kehittynyt suorituskykyinen yksikkö, jonka maine on 
myös maavoimien johdon tiedossa. Luotan täysin siihen, että edelleenkin seuraavien vuosien ai-
kana olette valmiit antamaan panoksenne isänmaamme puolustamiseksi ja maakuntakomppa-
niamme pystyy vastaamaan puolustusvoimauudistuksen asettamiin haasteisiin.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta kevättä.

Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti
Kimmo Hartikainen

[aluetoimisto]
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[henkilöstöpäällikkö]

”Lahden Hämeen Rykmentti lakkautetaan vuoden 
2014 lopussa, sen toiminnot yhdistetään osaksi laa-
jempia kokonaisuuksia logistiikan ja sotilasmusiikki-
alan uudistuessa. urheilukoulun toiminnot siirretään 
Kajaaniin ja Santahaminaan. Tiloista ja alueesta luo-
vutaan.”

Melkoinen pysäytys. Yksi niistä ”missä olit kun kuu-
lit siitä” - hetkistä.

Kuuntelin tiedotustilaisuutta auton radiosta työmat-
kalla. Taistelutovereiden viestejä ja soittoja tuli pu-
helimeen, kommentit ropisivat sosiaalisessa medias-
sa. Kysymyksiä tulvi: miten käy ystävien työpaikko-
jen, eikö Päijät-Hämeen reserviläistoiminta ole ollut 
tarpeeksi tapetilla, miten käy maanpuolustushengen, 
loppuiko toiminta tähän? Miten tähän tultiin?
eräs kollegani sanoi kerran hyvin: totuus on faktaa. 
Puolustusvoimat ajautui markkinatalouteen. Toimin-
ta joudutaan sopeuttamaan rahoituksen voimak-
kaaseen supistamiseen. Sama on saatava aikaan vä-
hemmällä koska tehtävästä, joukkotuotannosta jo-
ka mahdollistaa liittoutumattoman alueellisen puo-
lustuksen, ei tingitä. Verkottuminen yhteistyötahoi-
hin on hyödynnettävä tehokkaammin.

Verkottuminen on avainasia toiminnassamme. Viranomaisyhteistyön kehittäminen eteenpäin hyvien yhteistyö-
kumppanien ja ystävien kanssa pitää jatkua entistä kovemmalla sykkeellä, yhdessä toimimme vahvemmin.  Vapaa-
ehtoisessa maanpuolustuskentässä aktivoituminen tuo meille osaamisen tehdä asiat oikein kriisitilanteissa, yhdes-
sä opimme enemmän. Maanpuolustus- ja varautumistahtoa yhteiskunnassa ja yrityksissä pitää tukea ja vahvistaa 
molemminsuuntaisesti, yhdessä saamme enemmän. Kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön kautta toimintamme 
saa uusia haasteita ja osaamisemme lisäksi näkökulmamme monipuolistuvat, yhdessä ymmärrämme paremmin. 
Verkottumiseen meillä on työkaluja ja siinä olemme jo hyviä. Ja hienointa on, että haluamme olla siinä parhaita.

Kysymys ei ole miten tähän tultiin, vaan miten tästä mennään eteenpäin?

Vastaus löytyy, kun katsot peiliin.

Mika Heinonen

EtEEnpäin tiUkaSSakin 
paikaSSa

yHtEiStyöLLä 
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SySMän
Sysmän talvikurssilla harjoiteltiin toimintaa kylmässä ja pimeässä. Hyvin 

järjestetyn kurssin osallistujamäärä on kasvanut joka vuosi.

”Maalaismiesten joukkue” ei pelkää tempaista hullutuksia. Sysmäläiset osal-
listuivat 24 tunnin hiihtoon, ja edessä on vielä utin kaukopartiohiihto. 

VERi Ei VapiSE pakkaSELLakaan
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TäYDeLLINeN TALVIKeLI –puut notkuvat lun-
ta ja sopiva pakkanen punaa posket. Ilmassa leijuu nuotion 
savuinen tuoksu. Olosuhteet MPK:n ja Päijät-Hämeen maa-
kuntakomppanian talvikurssille Sysmässä olivat loistavat, ja 
viikonlopun kestävään talviseen rutistukseen olikin ilmoit-
tautunut kolmisenkymmentä reserviläistä. 

Pelkkää idylliä ei kurssilla ehtinyt ihailla, olihan tavoitteena 
opetella tärkeitä taitoja talvessa selviämiseen. 
-Kurssissa on kyse siitä, että opitaan selviytymään kylmässä ja 
pimeässä sortumatta virheisiin esimerkiksi pukeutumisessa. 
Tarkoitus on oppia käyttämään jaettua SA-varustusta oikeilla 
tavoilla ja harjoitella majoittumista joskus epämääräisissäkin 
olosuhteissa, kuvailee kurssin johtaja Seppo Vahto. 

Lisäksi viikonlopun aikana tutuksi tuli muun muassa ahkion 
käsittely, hiihtäminen ja maastoruoan laittaminen. 

osallistujamäärät kasvussa

Talvinen toiminta veti mukaan kiitettävästi uusia kiinnostu-
neita, olihan osallistujista noin puolet ensikertalaisia.  Koke-
neempi, pitkälti Sysmän joukkueeseen kuuluvista koostuva 
puoli toimikin kurssilla enemmän kouluttajatehtävissä. Kurs-
silaiset oli jaettu partioihin, joissa lisäksi taistelijaparien tuli 
kontrolloida toisiaan kylmän vaikutuksista ja huolehtia esi-
merkiksi riittävästä juomisesta.

- Osallistujamäärän ansiosta on pystytty laajentamaan kou-
lutettavia aiheita, kertoo Vahto. 

Yksi tärkeimpiä koulutettavia asioita on viestiliikenne, johon 
oikeastaan koko harjoitus perustuu. Partioita ohjailtiin sano-
malaitteella välitettävien koordinaattien perusteella rastilta 
toiselle. Rasteilla päästiin talvitaitojen lisäksi harjoittelemaan 
hengästyttävää määrää sotilaallisia taitoja kuten ammuntaa, 
tela- ja kylkimiinojen, viuhkapanosten ja singon käsittelyä.  
Seppo Vahto kertoo, ettei yölläkään pelkästään nukuta, sil-
loin harjoitellaan toimintaa vihollisen panssaroitua kärkeä 
vastaan. Tähän liittyy tietysti myös telttojen naamioiminen 
ja häivyttäminen pimeänäkölaitteista. 

Yksi kurssin ensikertalaisista on sysmäläinen Kari Louhivuori, 
joka on lähtenyt mukaan tuttunsa Tonin houkuttelemana. 
- Tähän mennessä on ehditty sinkorastille ja tähän haulik-
koammuntaan, ja tietysti hiihtämään on päässyt, hän kertoo. 
Louhivuorelle asiat ovat tuttuja lähinnä omalta varusmiesajal-
ta Vekaranjärveltä, suunnitelmissa on kuitenkin ollut jo pi-
dempään liittyä maakuntakomppaniaan. 
- Tähän asti kaikki on mennyt hyvin, meillä on ollut mukava 
porukka tässä, hän nyökyttelee. 

toimintaa pilke silmäkulmassa

Sysmässä talvikurssi järjestetään nyt jo kolmatta kertaa. Hy-
vät järjestelyt ja toimivat olosuhteet laavuineen, temppura-
toineen ja kotineen ovat houkuttimena monelle uudellekin 
tulokkaalle. Sysmän joukkueen mutkaton ja iloinen henki ei-
vät voi jäädä huomaamatta.

- ei tämä joukkue paljon ero muista, onhan tämä tällainen 
maalaismiesten joukkue, hymyilee joukkueenjohtaja Vahto. 
Toki Sysmän joukkueeseen on saatu väkeä kaupungistakin ja 
mukana on myös aktiivisia naisharrastajia. Joukkueen viikot-
taista toimintaa ovat uintivuorot Vierumäellä –aktiivisuudes-
ta kertoo se, että uimaan ajetaan kohtuullisen pitkän mat-
kan takaa säännöllisesti. Lisäksi Sysmän sisäampumaradalla 
on mahdollista käydä harjoittamassa ampumataitoja. 
- No Jussilan Sari sen keksi! Huudahtaa Vahto kysyttäessä 
joukkueen hullutusten, joista viimeisimpänä esimerkkinä 24 
tunnin hiihto, alkulähdettä. 
erilaiset rajoja koettelevat tempaukset kertovat joukkueen 
hyvästä hengestä ja pilkkeestä silmäkulmassa. Hiihtoa on vielä 
tiedossa lisääkin, kun sysmäläiset ovat piakkoin lähdössä ut-
tiin kaukopartiohiihtoon. Alustavissa suunnitelmissa on myös 
osallistua kesäkuussa 30 kilometrin pituiselle, jalkaväkiryk-
mentti 22:n perinnemarssille Nuoramoisista Heinolaan.

Teksti Kaarina Honkalammi
Kuvat Kaarina Honkalammi ja Sari Jussila

Kari  Louhivuori oli talvikurssin ensikertalainen. Liittyminen 
maakuntakomppaniaan on ollut suunnitelmissa jo aiemmin. 

[komppaniassa tapahtuu]

Vierumäellä 24 tunnin hiihtoon osallistunut Ilves-partio ei pelkää haasteita 
-suksi luisti jälleen hyvin ja positiivista huomiota saatiin. 
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Sisälogistiikan
kiinnostavin

työnantaja.

Tule meille

töihin!

Äyritie 8 C, 01510 Vantaa    Torikatu 3B, 15110 Lahti    020 778 9792    info@alfaroc.fi

 alfaroc.fi

MAAKuNTAKOMPPANIAN joukkueen Ilves-
partiona olimme hiihtämässä 24 tunnin hiihtoa Vierumäen 
urheiluopistolla 3-4 helmikuuta. Kunniakirjassa lukee hienos-
ti, että olet ylittänyt itsesi. Hiihtomäärällisesti ei meistä ke-
nestäkään liene tuntunut, että ylitimme itsemme, mutta kyl-
lähän pakkanen tietysti oman haasteensa toi. 

Hiihdon ajaksi majoituimme puolijoukkuetelttaan urhei-
luopiston Kuplahallin kylkeen.  Saimme runsaasti huomio-
ta osaksemme jo majoitustelttamme vuoksi. ulkopuolelta 
kuului kommentteja, että mahtaako tuolla olla lämpöä edes 
plussan puolella. Jotkut epäilivät telttaamme saunaksi, kun 
piipusta nousi savua. Muutama utelias jopa uskalsi kurkis-
taa telttaan sisälle.

Hiihtovarustuksemme oli sitten toinen keskustelun aihe. Val-
koiset leveät sukset eivät tietenkään mahtuneet ajettuun la-
tu-uraan, vaan jouduimme rämpimään luistelubaanalla par-
haamme mukaan. Haastetta oli jalkalihaksille pitää sukset lin-
jassa kovaksi ajetulla luistelupohjalla. Lumipuvut päällä täy-
dellä tyylillä vedimme kukin sillä taidolla ja tyylillä jonka ajan 
kanssa olemme oppineet. 

Kanssahiihtäjiltä tuli hyviä kommentteja. Annoimme kuulem-
ma kivasti tasoitusta kun olimme valinneet haastavat varus-
teet. Lumipuku herätti hilpeyttä, että onko talvisota sytty-
nyt. Toisaalta suurin osa kommenteista oli hyvinkin positiivi-
sia. Meidät huomattiin, meitä kiiteltiin mukanaolosta ja hyväs-
tä tavasta hiihdellä sivulla, poissa nopeampien tieltä. Mukaan 
lähtömme tarkoitus oli alun perinkin tuoda Maak:in poruk-
kaa lähemmäksi ja tunnetuksi, ei suinkaan suunnaton hiihto-
menestys kisassa. 

Tavoite saavutettu, koska puhetta riitti vielä urheiluopiston 

saunan lauteilla seuraavallakin viikolla. Lisäksi me kaikki hiih-
täjät saimme hyvää pohjustusta Kaukopartiota varten ja yh-
dessä olohan se miltei tärkein juttu oli. Jokainen muisti huol-
taa itsensä, että riitti energiaa koko vuorokaudeksi. Mikäli 
jonkun energiat olivat hiipumassa, komensi Aki tiukasti: ”syö-
mään”. Hiihtovaatteet kuivuivat teltan naruilla ja makuupus-
seissa unet maittoivat, aina kun siihen hetki saatiin aikaa. 
Haastava rytmi hiihtää vuorotellen, jatkuvana kiertona pi-
ti huolen, että tauko oli aina n. 3 tuntia ja taas mentiin. Välil-
lä jo pohdimme, että pitää hiihtää hitaammin, että tauot ve-
nyisivät pidemmiksi. 

Varusteemme pelasivat hyvin. Huopakumisaappaissa ei var-
paita palellut, kun muisti kuivatella syylingit välillä. Lumipuku 
piti tuulta ja kypärähuppu lämmitti päässä. Käsineiden käyt-
tö vaihteli hiihtäjittäin. Osa hiihti kädet paljaana, osa käytti 
karvavuorisia paksuja rukkasia, jokainen oman verenkierton-
sa mukaan. erkin voitelemat sukset toimivat hyvin olosuh-
teisiin nähden. Luistoa olisi välillä toivonut lisää, mutta eihän 
kovalla pakkasella luista kenenkään sukset. Suurkiitos koko 
porukan puolesta erkille, kukaan meistä ei olisi osannut suk-
sia paremmin huoltaa.

Tulevaa vuotta varten on pohdittava tarkemmin, kerkeääkö 
joku hiihtoporukan ulkopuolinen hoitamaan markkinointia 
erikseen. Meillä hiihtäjillä ei riittänyt suunnattomasti ruutia 
enää vuorokauden edetessä pitää markkinointia yllä. Toki ai-
na teltan ulkopuolella pääsimme vastaamaan uteliaisiin kysy-
myksiin ja esiinnyimme kyllä eduksemme, siitä Sepon ja Jar-
mon tiukka kuri piti huolen. Ilves-partiossa hiihtivät: Seppo 
Vahto, erkki Vilja, Jukka Saario, Markku Riukka, Antti Pahalah-
ti, Jarmo Parikka, Aki Naumi ja Sari Jussila

Teksti ja kuvat Sari Jussila

[komppaniassa tapahtuu]
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Sisälogistiikan
kiinnostavin

työnantaja.

Tule meille

töihin!
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uuDISTuNeeLLA LAuNeeN Prismalla oli vils-
kettä, kun Päijät-Hämeen Pelastuslaitos, poliisi ja puolustus-
voimat olivat saapuneet jakamaan tietoa arjen sankaruudes-
ta valtakunnallisena 112-päivänä. Helmikuun 11. päivänä vie-
tettävän tapahtuman tavoitteena on saattaa ihmisten tietoi-
suuteen arjen apuvälineitä ja tekoja, joilla jokainen voi omal-
ta osaltaan huolehtia arjen turvallisuudesta.

Esittelypisteillä riitti 
kokeiltavaa ja hyviä neuvoja

Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksella oli tilaisuudessa esillä eri-
laisia pelastuslaitoksen työasuja sekä pelastustoimintaan ja 
paloturvallisuuteen liittyvää materiaalia. Lapset sovittivat in-
nokkaina palomiehen savusukellusvarustusta. Palotarkastaja 
Teemu Tuominen esitteli paloturvallisia kynttilöitä, alkusam-
mutuskalustoa ja erilaisia palovaroittimia. 
- Palovaroittimien paristojen säännöllinen tarkistaminen on 
tärkeä osa ennaltaehkäisevää toimintaa tulipalojen estämi-
seksi ja ihmishenkien pelastamiseksi, kertoo Tuominen.

ensihoitopisteessä pelastuslaitoksella oli simuloituna elvy-
tetty potilas. Omat elvytystaidot pääsivät koetukselle elvy-
tysnuken avustuksella. ensihoitajana toimiva Arttu Kumpu-
lainen rohkaisi ihmisiä kokeilemaan elvytystä, jotta tosi tilan-
teessa osattaisiin toimia. 
- Peruselvytysohje on 30 painallusta ja kaksi puhallusta. Jos 
on epävarma, miten suhde puhallusten ja painallusten välillä 
menee, niin sitten mieluummin pelkästään painetaan, Kum-
pulainen ohjeistaa.
Hän toteaa myös, että pelastusajoneuvossa toimiminen ei 
tätä nykyä ole enää pelkkää kuljettamista, vaan hyvin pitkälti 
myös hoitoa. Ajoneuvoihin tulee uutta kehittyneempää ka-
lustoa, jotta ensiavusta saadaan tehokkaampaa.

Toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden parantamisek-

si käsittelevän Päijät-Hämeen Turvallisuussuunnitelman pro-
jektipäällikkö Kristiina Mattila tutustutti ihmisiä paloturval-
lisuutta lisääviin apuvälineisiin. Samalla hän muistutti ihmisiä 
erilaisista turvavälineistä, joiden käyttöä pyritään lisäämään. 
Hyvänä esimerkkinä vanhuksille tarkoitetut lonkkasuojat, 
jotka turvaavat vanhuksen kaatuessa lonkkamurtumilta.

poliisin työllistyminen
ja rykmentin lakkautus pinnalla

Poliisit lähestyivät perheen pienimpiä jakamalla hienoja koot-
tavia poliisiautoja ja tehtäväkirjoja kouluikäisille. Osastolta 
jaettiin hyödyllistä tietoa poliisikouluun hakeutumisesta. 
- Hakijoiden määrä poliisikouluun on pysynyt ennallaan, mut-
ta aloituspaikkojen määrää on vähennetty reilusti. Valitetta-
vasti tällä hetkellä tilanne työllistymisen suhteen on mel-
ko huono, mutta tulevaisuudessa tilanteen pitäisi korjaan-
tua suurien ikäryhmien eläköityessä, kertoi vanhempi kons-
taapeli Pia Katajala.

Luonnollisesti maakuntakomppanian osalta päivän puhutuin 
aihe oli ikävä uutinen Hämeen Rykmentin lakkauttamisesta. 
Ihmisten huoli varuskunnasta oli todellinen ja puhutti mo-
nia. Ikävästä uutisesta huolimatta vauhtia ja hurjia tilantei-
ta sisältävä maakuntakomppanian esittelyvideo keräsi kiin-
nostuneita. Myös Ruotuväki- ja Varmistin -lehdet olivat ha-
luttuja. Maakuntakomppanian henkilöstö kertoi tehtävistään, 
joista yksi tärkeä tehtävä on muille viranomaisille annetta-
va virka-apu.

Päivä keräsi paljon kiinnostuneita ja toi varmasti vaihtelua 
Prisman asiakkaille perinteiseen kauppareissuun verrattuna.

Teksti ja kuvat Sanna Lahtinen  

tURVaLLiSUUS EnnEn kaikkEa

[komppaniassa tapahtuu]
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[perhetapahtumia]

aMpUMaan 
Vaikka SoRMEt 
kiinni MEtaL-
Liin jäätyy

[mukaan toimintaan]

uusia maanpuolustustajia 
on taas syntynyt useaan 
perheeseen. Varmistin 
onnittelee! 

Lännenpää Lauri
tyttö 21.12.11
49,5cm
3530g

Matilainen Timo
tyttö 21.1.12
48cm
3335g

Juha Mustonen
Poika 8.12.2011

[yhdistysasiaa]

VARMISTIN ry:n kokouksessa valittiin:

Johtokunnan puheenjohtajaksi
Hannu Tukia

Johtokunnan jäseniksi
Juhani Saario
Olli Koivisto
Mika Heinonen
Kimmo Korhonen
Heikki Koskinen
Jussi Ollikainen
Tommi Tenhu

ON Se VAAN MuKAVA viettää viikonloppua kaltais-
tensa seurassa. Sopivasti ”hulluja” löytyy siis muitakin kuin alle-
kirjoittanut. Tällaisina päivinä tuntuu uskomattomilta ne puheet 
ettei suomalainen mies enää kykene mihinkään, ei jaksa liikkua ja 
pelkää kylmää. 

Helmikuisena lauantaina Hälvälään oli kokoontunut edustava 
joukko maakunnan reserviläisiä harjoittelemaan sotilaan ehkä tär-
keintä perustaitoa ammuntaa. Perjantai iltana ja yönä Hollolassa 
mitattiin miehekkäät -28 astetta lämmintä. Olin varma että kysei-
nen lämpötila olisi suurin syyllinen kutsuttujen ampujien katoon 
harjoituksessa. Voiko mies olla enempää väärässä. Vaikka lauantai 
aamuna oli vielä pakkasta lähes -20 astetta alkoi reserviläisten ta-
sainen virta saapua harjoitukseen jo klo 7:stä  alkaen. Väkeä tuli 
ovista ja ikkunoista, 80% kutsutuista tuli kuin tulikin paikalle. Voi-
ko mies olla enempää väärässä… Tässä kohtaa onkin syytä pyy-
tää anteeksi omia pahoja ajatuksiani kylmää pelkäävistä suoma-
laisista reserviläisistä. Tästä edes en enää koskaan epäile asevel-
jieni sitoutumista asiaansa.

Harjoitus sujui suunnitellulla tavalla, kylmä ei aiheuttanut suurem-
pia ongelmia ja kurssilaiset olivat positiivisella mielellä mukana ko-
ko pitkän päivän. Jos ja kun kehittämistä ampumapäivän tiimoilta 
etsitään, yksi asia nousi itselleni mieleen (tosin pienellä huumoril-
la höystettynä). Kirveen käyttöä olisi syytä harjoitella ennen tal-
viharjoituksia ettei kukaan itseään loukkaisi…

Teksti Aku Aho Kuva arkistokuva

Voimankäyttö 2 24.-25.3.2012
Voimankäyttö 3 11.-13.5.2012
epäsuoran tulen viikonloppu 14.-15.4.2012
Ampumailta 24.5.2012
Komppanian perustaistelumenetelmät 
24.-27.5.2012
Palomiesten taitokilpailu Lahdessa 19.5.2012
Kevään mittaan järjestetään myös coopereita ja 
lihaskuntotestejä -ahkerasti mukaan!

tULEVia tapaHtUMia:

[palkittuja]

edellisen lehden palkituista puuttui:

Vuoden ampumakouluttajana vuosijuhlassa palkittiin
Tomi Helminen
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[teema]

HeLMIKuuN LOPuSSA Puolustusvoimista on ty-
kännyt 956 henkilöä – Facebookissa. Tammikuussa avatussa 
profiilissa on tehty avauksia muun muassa varusmiespalve-
lukseen ja rauhanturvatehtäviin liittyvistä hauista, valokuva-
näyttelystä, liikenneturvakampanjasta sekä tietysti puolus-
tusvoimauudistuksesta. Sosiaaliseen mediaan –joka on muu-
takin kuin Facebook – Puolustusvoimat pääsi virallisesti nä-
kyville, kun joulukuussa julkaistiin sosiaalisen median strate-
gia. Facebookin lisäksi Puolustusvoimat näkyy verkossa myös 
Twitterissä sekä omalla Youtube-kanavalla. Sosiaalisen me-
dian välineillä, tuotteilla ja palveluilla on tavoitteena kehit-
tää tiedonhankintaa ja kommunikointia ja tukea uutta tapaa 
tehdä työtä ja oppia. Hyvällä verkottumisella voidaan tehos-
taa arkityötä ja asiakaspalvelua sekä saada aikaan myös kus-
tannussäästöjä. 

Hyvää fiilistä saa jakaa

Sosiaalisen median strategian liitteenä julkaistiin some-oh-
jeet varusmiehille ja reserviläisille sekä omalle henkilöstöl-
le. Ohjeet ovat yksinkertaiset nyrkkisäännöt, joita täydenne-
tään konkreettisilla esimerkeillä. Pääsääntö on melko helppo 
muistaa – omista tunnelmista ja yleisellä tasolla tekemises-
tä voi kertoa, mutta kaikenlaisen paikkatiedon ja sotilaallis-
ten tehtävien kuvaaminen ei ole sallittua. Maalaisjärki ja ylei-
set kohteliaisuussäännöt vievät pitkälle myös Facebookissa. 
Kaverin nimeä tai kuvia ei ole suotavaa levitellä omine lupi-
neen maailmalle. 
Hakusana ”maakuntakomppania” paljastaa, että myös muu-
tamat komppaniat ovat perustaneet Facebookiin oman ryh-
mänsä. 

-Teknisesti Facebookissa kannattaisi tehdä julkinen sivu,  jos-

sa komppanian tiedot ovat julkisesti esillä. Sivulla tulee ol-
la muutama päivittäjä. Ryhmät sopivat tarkoitukseen silloin, 
kun on tarkoitus jakaa tietoa vain tietylle ryhmälle ja jossa 
osallistujan on kuuluttava ryhmään. Facebook suosittelee, 
että ryhmät olisivat mieluiten pienehköjä, ja pienen ryhmän 
keskusteluun se sopii. Suljetussa ryhmässä ylläpitäjä hyväk-
syy jokaisen uuden henkilön ryhmään, toteaa tiedottaja An-
na Leena Lind Pääesikunnan viestintäosastolta.  Hän jatkaa 
vielä, että Facebook ei ole hyvä valinta silloin, jos ajatellaan 
että tieto olisi suojattavaa.

Koska maakuntajoukot ovat Puolustusvoimien virallista toi-
mintaa, ovat avaukset sosiaalisessa mediassa rinnastettavis-
sa muuhun näkyvyyteen vaikkapa Facebookissa. Näistä pitäi-
si aina sopia viestintäosaston kanssa.

Sosiaalinen liima yhdistää myös re-
serviläisiä

Säännöistä ja rajoituksista huolimatta verkkoon kannattaa 
suhtautua uteliaan rohkeasti ja tarttua sen mahdollisuuksiin. 
Onhan ohjeiden ja sosiaalisen median strategian tarkoituk-
sena viedä eteenpäin uutta työtapaa ja -kulttuuria vanhan 
rinnalla. uudesta viestinnän areenasta voi olla paljon hyötyä 
myös reserviläiselle. 

-Facebook on sinällään oiva paikka käydä keskustelua maa-
kuntakomppanian jäsenten ja muiden innostuneiden kesken, 
jakaa tunnelmia ja kuvia tai kertoa tulevista tapahtumista hel-
posti. Se on erinomainen yhteydenpidon väline ja sosiaalinen 
liima, jolla vapaaehtoiset voivat tiivistää välejään silloin kun 
muita tapaamisia ei ole. Se on myös hyvä tapa tuoda esille 
maakuntajoukkoja. Olemme myös huomanneet, että tieto le-

ja muu sosiaalinen media täydentävät vanhoja viestintätapoja

Ohjeistuksella viedään eteenpäin uutta työtapaa ja -kulttuuria 
operaatioturvallisuutta unohtamatta

facEbook
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viää nopeasti 
tätä reittiä, lu-
ettelee Lind. 

Sosiaalisen median tehosta tiedon levittäjänä voisi olla 
esimerkkinä vaikkapa viestintäalan varusmiesten eri-
tyistehtäviä esittelevä rekrytointivideo, joka ladattiin 
YouTubesta yli 1400 kertaa yhden viikonlopun aikana, 
kun sitä aktiivisesti linkitettiin Facebookissa. 

Anna Leena Lind kertoo, että Puolustusvoimat pyr-
kii nyt myös palvelemaan itse esimerkiksi kertomalla 

asevelvollisia koskevista asioista ja ilmiöistä muun muassa Fa-
cebookissa. Toimintaympäristönä sosiaalinen media ei korvaa 
virallista asiointia, vaan on lähtökohtaisesti neuvontaa. uusilla 
viestintäkanavilla on kuitenkin mahdollista tavoittaa parem-
min varusmiesikäisiä ja tehdä Puolustusvoimista hieman hel-
pommin lähestyttävä kuin vain virallisia kanavia pitkin. 

näkyviin maanpuolustus edellä

Sanalla ”maanpuolustus” löytyykin jo hurja määrä osumia 
Facebookista. edustettuina on paljon erilaisia yhdistyksiä, 
joille aktiivinen verkottuminen onkin hyödyllistä.  Voisihan 
myös ajatella, että Päijät-Hämeessä Varmistin-yhdistyksen al-
le verkottuisivat sekä maakuntakomppaniaan kuuluvat, muut 
maanpuolustusaktiivit että toimintaa tukevat tahot. Tietyt pe-
lisäännöt kannattaa yhdistyksissäkin muistaa. 

-Puolustusvoimien ja siten myös maakuntakomppanioiden 
osalta on hyvä pitää kiinni siitä, että  puolustusvoimia ei käy-
tettäisi mainosmaisena referenssinä. Facebook-kielellä Puo-
lustusvoimat ei voi myöskään tykätä asioista, jotka ovat kau-

pallisen toimijan mai-
noksia. Samaa tulee edellyttää maa-
kuntakomppanioilta, valottaa Lind. 

Hän jatkaa, että on ok, että maakuntakomppaniat tykkäävät 
toisistaan ja Puolustusvoimista. Myös Puolustusvoimat voi 
klikata ”tykkään”, jos kyseessä on maakuntakomppanian vi-
rallinen Facebook-sivu.  Myös tukiyhdistyksen näkyessä sosi-
aalisessa mediassa kannattaa homma hoitaa tyylikkäästi. 

-Sitoutuneet kannattajat ymmärtävät, ettei ”Arskan pihvipai-
kan” tai ”Jokelan taksipalvelun” mainos voi olla tukiyhdistyk-
sen pääviesti. Tasapainoiltaessa kaupallisuuden ja taloudellista 
tukea tarjoavien tahojen kanssa pitää ajatella, että pääasian, 
maanpuolustuksen, tulee näkyä ensin, Lind päättää.

Teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi

[info]

Puolustusvoimat
Facebookissa: Puolustusvoimat – Försvarsmakten
YouTubessa:  DefenceForcesFinland
Twitterissä:  @Puolustusvoimat,  
keskustelun häshtägi #puolustusvoimat 
LinkedIn’ssä:  Finnish Defence Forces

Lisätietoa Puolustusvoimista ja sosiaalisesta mediasta: 
anna-leena.lind@mil.fi

facEbook
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TuLI RäTISee MuKAVASTI KODASSA ja 
liekkien lämmin valo leikkii seinillä, jotka ovat täyttyneet eri-
laisista metsästysmuistoista. Kodan seinustalla häärää Seppo 
Vahto, jolla tekemistä riittää. Puhelin tai virve pirahtaa vähän 
väliä, ja lyhyitä ohjeita annetaan suuntaan jos toiseenkin. Sil-
ti on aikaa tarjoilla vieraille kunnon pannukahvia ja Sysmän 
leipomon pullaa. 

Talvikurssin ja Sysmän joukkueen johtajana toimiva Vahto on 
pitkän linjan reserviläisiä, ja ollut mukana maakuntakomppa-
nian toiminnassa alusta asti. 

- Kun sitä oltiin perustamassa, puhuttiin Akin [Naumi] kans-
sa, että mennään mukaan. 
Hän muistelee toisen ensin empineen riittääkö aika komp-
paniassa olemiseen. 
- Sanoin, että kyllä me ehditään. ensimmäisenä syksynä käy-
tiinkin sitten joka viikko Lahdessa, Vahto hymyilee. 

Alkuun harrastaminen oli paljolti voimankäyttöharjoittelua 
Hennalan kamppailusalissa. Sysmästä mukaan saatiin myös 
Sippolan Mikko, jota Vahto kertoo houkutelleensa mukaan 
Pirkanmaan porukoista.  Vahto toteaa ykskantaan, että tahto 
on se asia, joka saa jaksamaan ja innostumaan maanpuolus-
tuksesta ja joukkueen johtajan tehtävistä. 

-Kyllähän jonkun on näitä asioita tehtävä, muutenhan ne jäi-
sivät vähitellen hoitamatta, hän pohtii

Vekaranjärven sissi aina mettässä

ensimmäiset armeijan opit Vahto on käynyt hakemassa va-
rusmiespalveluksesta Vekaranjärveltä, jonne hän astui vuo-
den 1975 ensimmäisen saapumiserän mukana. 
- ei siitä niin paljon enää muista, Lahdesta mentiin junalla 
Kouvolaan ja sieltä kuorma-auton lavalla Vekaralle. Niskaa 
siinä kyllä paleli. Ja siihen aikaa vielä ensimmäisenä aamuna 
paikalle tuli näitä putkasällejä, hän naureskelee. Palveluksen-
sa Vahto suoritti sissikomppaniassa, joten metsäaamuja ker-
tyi runsaasti.

- Vahvuuslaskennassa todettiin aina, että Vahto on mettässä. 
Armeijan jälkeenhän minua kyllä houkuteltiin kesäkessuksi 
tai päällystöopistoon, mutta eihän maatalosta päässyt lähte-
mään, hän kertoo. 

jotostelu ja kilpailut
vievät pitkin maailmaa

Armeijavuosien jälkeen ura reserviläisenä on kehittynyt hil-
jalleen. 
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SE on SE

[henkilö]

- Aluksi odoteltiin kertauskäskyjä, joita ei tullut yhtäkään. Mei-
kä oli varmasti sijoitettu maajussiksi. 

1990-luvulla alkoi viriämään MPK:n toiminta, jossa Vahtokin 
oli mukana. Hän kertoo, että silloin kierreltiin ahkerasti erilai-
sissa jotoksissa ja kilpailuissa. Sittemmin reissuja on tullut lisää 
monenlaisia ulkomaita myöten, edelliskesänä Vahto oli muka-
na maakuntakomppanian partiossa Grenadier-sotilastaitokil-
pailussa Itävallassa. Itävaltaan on tarkoitus lähteä myös tule-
vana kesänä. Joukkueenjohtajana Vahto törmää usein tilantei-
siin, että innosta huolimatta aikaa maanpuolustusharrastuk-
selle on vaikeaa löytää. Itsekin hän toteaa komppanian ja jouk-
kueen asioiden työllistävän joskus paljonkin, kun päivystäjä 
muistaa sähköposteilla ja selvitettävillä asioilla. Tällä hetkel-
lä talouteen kuuluvat myös hevoset, joiden hoito vaatii aikaa. 
Oma ratkaisu ajankäyttöön on kuitenkin yksinkertainen:

- Tekee vain hommat ja lähtee. edestäänhän sen löytää, mi-
tä jättää tekemättä. 

Teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi

Sysmän joukkueen johtaja Seppo Vahto on pitkän 
linjan reserviläinen

taHto

Talvikurssin johtajalla ja riittää tehtävää. Puhelin ja virve pitävät kiireisenä, mutta 
olemus on rauhallinen. Kodassa löytyy aikaa pannukahville ja tarinoinnille.  
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