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KädeSSäNNe oLeVA VARMISTIN -lehti on juuri 
saatu sopivasti painosta Turvallisuus ja puolustus 2012 -mes-
suille, joissa te reserviläiset olette maakuntamme  pääroolis-
sa. Komentajana arvioidessani alkuvuoden toimintaanne voin 
perustellusti nostaa teidät vaikuttavuudelta Hämeen rykmen-
tin viidenneksi joukkoyksiköksi. Sitoutuneisuus ja toiminnan 
aktiivisuus ovat valtakunnallista kärkeä. olette ammattitaitoi-
sia ja motivoituneita. Koulutustapahtumia ja näytön paikkoja 
on ollut mittavasti. Tällainen tulos ei synny itsestään vaan vaa-
tii uurastusta ja kaikkien toimijoiden rakentavaa yhteistyötä. 
Kiitän teitä reserviläisiä, maakuntakomppanian päällikkö yli-
luutnantti Timo Matilaista sekä Aluetoimiston ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen henkilöstöä hyvästä ja tuloksekkaas-
ta maanpuolustustyöstä kotiseutumme eteen.

Nyt ja tulevaisuudessa Päijät-Hämeen paikallispuolustus pe-
rustuu alueemme omien reserviläisten varaan. Te edustatte 
pysyvyyttä ja paikallistuntemusta sekä olette hyvin verkottu-
neet yhteiskuntaamme. Sotilaskoulutustanne tukee vahva si-
viilin erityisosaaminen ja elämänkokemus sekä motivaatio, jo-
ka nousee kotiseudun asioiden hoidosta. Kansalaiset tunte-
vat teidät ja luottavat teihin. Arjen kiireiden keskellä on tär-
keää, että myös tulevaisuudessa mielekäs reserviläistoimin-
ta pitää teitä mukanaan ja vahvistaa maanpuolustukseen liit-
tyvää yhteisöllisyyttä.

Vuodesta 2015 alkaen Päijät-Hämeen maanpuolustusasioita 
johtaa ja koordinoi Hämeen aluetoimisto kiinteässä yhteis-
työssä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja reserviläisten 
kanssa. Tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi 
on tehty hyvää ja rakentavaa yhteistyötä. Viestimme on välit-
tynyt uudistuksesta päättäviin johtoportaisiin. Hämeen ryk-
mentin lakkauttamisen jälkeen Hälvälän harjoitusalue ja mah-
dollisesti myös Padasjoki näyttävät säilyvän Puolustusvoimien 
käytössä. Monitahoinen maapuolustustyö edellyttää aluetoi-

mistolle taattavan myös riittäviä sekä sijainniltaan ja käytet-
tävyydeltään sopivia toimi- ja varastotiloja. Kun tilakysymyk-
set saadaan vielä ratkaistua voimme todeta, että perusedel-
lytykset tulevaisuutta varten ovat kunnossa.

Vaikka puolustusvoimauudistus näyttää uhkaavalta, sisältää 
se reserviläisen kannalta myös mahdollisuuksia ja ajan vaati-
maa uudistumista. Maakuntamme kantahenkilökunnan vähe-
tessä, poikkeusoloja varten muodostettavan paikallispataljoo-
nan useimmat avaintehtävät avautuvat kokeneille reserviläi-
sille. Uusi taistelutapakin tuo piristystä toimintaan. Vastaavas-
ti kertausharjoitusten ollessa minimissä vapaaehtoiset harjoi-
tukset ja MPKy:n koulutus korostuvat reservin osaamisen yl-
läpidossa ja sitouttamisessa. Aktiivisille reserviläisille tarjou-
tuu entistä keskeisempi rooli maakuntajoukkojemme koulu-
tuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Positiivisena kehi-
tyksenä voidaan mainita myös suunnitelmat koko asevelvol-
lisuuden kattavasta urapolkujärjestelmästä sekä uusien tie-
tojärjestelmien kehittämisestä palvelemaan reserviläisten ja 
puolustusvoimien tietotarpeita. Tarjolla on hyvää johtajakou-
lutusta siviiliä varten. Vastuuta on siis tarjolla ja tunnen teitä 
siinä määrin, että sitä voi luottavaisesti teille jakaa.

Hyvät maakuntajoukkolaiset! Meille niin tutun Hämäläisten 
laulun loppusäkeiden mukaisesti vastaamme uudistuksen 
haasteisiin. Toivotan teille hyvää loppusyksyä. 

Kun miestä missä tarvitaan,
Maan eestä vaikka kaatumaan,
Niin uljaita on uroita,
On järkeä, on kuntoa,
Kun toimeen tarvitaan.

Hämeen rykmentin komentaja
eversti Risto kolstela

[komentajan tervehdys]
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[aluetoimisto]

the only way is 
forward!

TARTUIT oTSIKKooNI. Ja luet tekstiäni, hyvä! Kädessäsi on jälleen mainio julkaisu korkeatasoisella 
sisällöllä. Vaan ei haittaa, sillä olemmehan siihen jo tottuneet. Varmistin- lehti on erinomainen oMAN maakunta-
joukkomme taidonnäyte. Sen haluavat lukea KAIKKI alokkaasta kenraaliin!

elämme ankeita epävarmuuden aikoja. Maailmantalous sukeltaa syvällä ja ovet yrityksissä ja muillakin työantajil-
la käyvät ulospäin. Sotilaallinen maanpuolustus painii uudistuksensa parissa ja Me kaikki olemme puolustusvoimi-
en ratkaisumallin origossa.

Mitä tapahtuu, kun lähtee joukko- osasto alta? Häipyy turvaverkko, varastointikin aiheuttaa päänvaivaa ja mitenkä-
hän on jatkossa komppanian toimintaedellytysten laita? Voitko pahoin, miten itse jaksan? Miten selviän tästä eteen 
vai selviänkö? Haetaanko apuja toreilta ja turuilta?  osallistutaan ehkä mielenilmaukseen? Tai ajoneuvojen ”tööt-
ti”- paraatiin, jossa protestoimme rykmenttimme lakkauttamista vastaan? Lähdetkö mukaan? Minä en.

Päätökset on tehty ja julkaistu. Sinulla ja minullakin on riittävästi aikaa sopeuttaa oma elämä, tulevat työtehtä-
vät ja organisaation toiminta uuden tilanteen edellyttämälle tasolle. Siis käytännössä jopa hankkia täysin uusi työ-
paikka tai sijoitus, joka voi olla jossakin aivan muualla. Tai uudistaa toimintatapaa ja – malleja. Aikaa on, kunhan 
toimeen vain tartutaan ja on tartuttukin. Komppanianne päällikön yliluutnantti Timo Matilaisen johdolla selviät-
te mistä vain. Myös rakennemuutoksesta. Timo on työssään ja päällikön roolissaan toiminut esimerkillisesti, jos-
ta hänelle sydämellinen kiitos.

Tapaan viikoittain uteliaita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita ja samalla huolissaan sotilaallisen maanpuolustuksen 
lähiajan kehityksestä. He kysyvät, mitä olen rakenneuudistuksesta itse mieltä? Sitä olen mieltä, että puolustusvoi-
mien ratkaisumalli on erittäin hyvä asia. 

Heinosen Mika totesi lehdessänne aiemmin, että Puolustusvoimat ajautui markkinatalouteen ja siksi toimintaa 
joudutaan sopeuttamaan rahoituksen supistuessa voimakkaasti. Juurikin näin. Siis sopeudumme uuteen tilantee-
seen, vaihtoehtoja ei ole.

Polku valitsi minut, sanoi intiaani. Sitä polkua kannattaa ja pitää kulkea eteen. Menneeseen ei ole paluuta. 

päijät-Hämeen asevelvollisuuspäällikkö
majuri kari karmala
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[varapäällikkö]

MAAKUNTAKoMPPANIASSA oLeVIeN reserviläisten sotilaskoulutustaustat ovat 
hyvin erilaiset jo varusmiesajoilta, joukossa on mukana niin ilmavalvontamiestä, laskuvarjojääkäriä 
kuin pioneeria, melkeinpä kaikki puolustusvoimien nykyiset koulutushaarat ovat edustettuina. osal-
le taistelijoista sissiteltta oli vuonna 2009 täysin uusi kokemus, toisille taas voimankäyttövälineet oli-
vat täysin vieraita.

Jatkuvan nousujohteisen koulutuksen avulla on päästy eteenpäin. Jokainen taistelija on päässyt nuk-
kumaan telttaan ja saanut ainakin alkeiskoulutuksen voimankäytöstä. osa on hakenut tuoreinta tie-
toa vuoden kestäviltä täydennyskursseilta. Mutta riittääkö tämä?

Vastaus on kaikille selvä. optimitilanteessa yksikkö olisi kuten vanhan ajan sissikomppania: ”kaikki 
miehet osaavat kaikkien miesten tehtävät”. Nykytilanteessa osa aktiivisimmista Päijät-Hämeen maa-
kuntakomppanian taistelijoista on käynyt tarjolla olevan koulutusketjun kokonaisuudessaan läpi. Näi-
den soturien tulee kouluttaa muita, varsinkin uusia tulokkaita mukaan joukkoon ja ohjata heitä oi-
keille kursseille ottamalla uusista miehistä koppi. Pelkästään maakuntakomppaniaan kuuluminen ei 
tee kenestäkään parempaa reserviläistä, ainoa tie on osallistua koulutukseen ja harjoituksiin aktiivi-
sesti. osin jo kuluneet fraasit ”ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki” ja ”stressitilanteessa ih-
minen on koulutuksensa armoilla” pitävät yhä paikkansa.

Joukkueiden ja ryhmien johtajat ovat avainroolissa koulu-
tukseen ja harjoituksiin osallistumisessa. Asettakaa ta-

voitteita itsellenne, ryhmällenne ja joukkueelle. Työn 
voi aloittaa siitä, että ryhmätasolla hoidetaan varus-
teiden vaihto kuosista M91 kuosiin M05 marraskuun 
loppuun mennessä. ei muuta kuin soitto varusvaras-
tolle ja sopimaan aika varusvaihdolle.

päijät-Hämeen maakuntakomppanian
 Varapäällikkö
  Yliluutnantti (res) kimmo korhonen

ketjua
vahvistamaan
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Sotilas-5-ottelun turvallisuutta ja järjestystä valvottiin 
kovalla ammattitaidolla. Hyvä ennakkosuunnittelu ja 

toimiva viestiliikenne takasivat että oikeassa paikassa 
oltiin oikeaan aikaan. 

LAHdeN MAAUIMALAN ALLAS lepää vielä 
peilityynenä aamuauringossa taustallaan hyppyrimäet. Altaan 
reunalla päivystää varusmiesten osasto ja paikalla tehdään 
järjestelyjä seuraavan päivän esteuintikilpailua varten. Soti-
las-5-ottelusta kertovat allasta reunustavat bannerit ja altaa-
seen kiinnitetyt esteet. 

Sotilas-5-ottelun MM –kilpailut työllistävät myös 39 –päisen 
kertausharjoitusjoukon Päijät-Hämeen maakuntakomppani-
asta. Kisaviikon ajaksi joukkoa on jaettu siten, että puolivä-
lissä väki vaihtuu ja ainoastaan johtajat ovat harjoituksessa 
koko viikon.  

- Maakuntakomppanian tehtävä on huolehtia yleisestä järjes-
tyksestä ja turvallisuudesta, tiivistää Lauri Lännenpää samalla 
kun laskeudumme vielä hyvin rauhalliseen maauimalaan. 

- Joukkueenjohtajan rooliin kuuluu suunnittelua ja valvontaa, 
ja tietysti tarvittaessa osallistutaan tehtävien suorittamiseen, 
hän kertoo omasta osuudestaan. 

tehtävät monipuolisia ja vaativiakin

Kilpailuissa jokaisella tapahtumapaikalla on ryhmä sotilas-
poliiseja maakuntakomppaniasta. Lisäksi turvallisuudesta on 
huolehtimassa vartioston johtamia varusmiessotilaspoliise-

ilmettÄ ja tummia laseja
sÄRmÄÄ
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ilmettÄ ja tummia laseja

[komppaniassa tapahtuu]

ja. edellispäivänä Hälvälässä on käyty ammuntakilpailu ja par-
haillaan Hennalassa on käynnistymässä esterata. Viikon aikana 
ehditään kisata lisäksi esteuinti, käsikranaatin heitto ja maas-
tojuoksu. Uintia ja ammuntaa lukuun ottamatta kaikki tapah-
tumat ovat Hennalan varuskunnassa. Lisäksi viikkoon mah-
tuvat avajais- ja päättäjäistilaisuudet sekä iltaisin järjestettä-
vät puistokonsertit Upseerikerhon edustalla, joiden kaikkien 
turvallisuudesta ja järjestyksestä on huolehdittava. 

Lännenpää arvioi, ettei mitään yllättäviä turvallisuustilanteita 
ole toistaiseksi tullut vastaan. Joukko on jo melko kokenut-
ta toimittuaan vastaavissa tehtävissä vuoden 2010 sotilaiden 
painin MM-kilpailuissa. Tätä tapahtumaa varten on myös ol-
lut oma harjoituksensa hieman pienemmällä porukalla. Näis-
sä kilpailuissa maakuntakomppanialla on ensimmäistä kertaa 
käytössään viranomaiskenttäjohtamis-järjestelmä (VIKe).

Helpolla joukko ei silti pääse, viikko sisältää pitkiä työvuo-
roja ja melko vaativaakin toimintaa. Avajaispäivänä maakun-
takomppanian sotilaspoliisit valvoivat järjestystä Lahden to-
rilla järjestetyissä avajaisissa ja sen lisäksi suorittivat henki-
lösuojaustehtävän, missä onnistuttiin hyvin. 

intoa koko viikoksi

esteradalla on käynnistymässä päivän kilpailu ja tunnelma on 
värikäs. Liput liehuvat ja eri maiden värejä kantavat urheilijat 
sekoittuvat maastopukujen vihreään. Tummiin laseihin son-
nustautuneet sotilaspoliisit valvovat, että urheilijat ja katso-
jat pysyvät omilla alueillaan. Ajatuskin siitä, että kokeilisi ryn-
nätä aitojen yli radalle, saa hymyilyttämään. 

ensimmäiset kilpailijat säntäävät vauhtiin taiteilemaan yli ja 
ali esteiden. Tapahtumiin on vapaa pääsy ja varuskunnan por-
tit ovat auki kaikille kaupunkilaisille. esteradan reunalla tun-
nelmaa katselee myös harjoituksesta vapaalle päässeitä maa-
kuntakomppanialaisia, jotka ovat jo riisuneet sotilaspoliisin 
hihanauhan.  Yksi heistä on Pasi Koski, joka on kotiutumas-
sa harjoituksesta. 

Hän kehuu alkuviikkoa onnistuneeksi ja hyvin sujuneeksi. 
Mukaan on mahtunut pidempää ja lyhyempää työrupeamaa 
niin avajaisissa, Hälvälässä kuin Hennalassakin. Koski kuuluu 
myös niihin reserviläisiin, jotka ovat olleet mukana jo paini-
kilpailuissa. 

- olisihan täällä ollut vaikka koko viikon, hän toteaa.  

teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi

Jokaisella tapahtumapaikalla oli ryhmä maakuntakomppanian sotilaspoliiseja. 
Tästäkään eivät asiattomat pääseet kulkemaan. 

Pasi Koski olisi mielellään ollut harjoituksessa koko viikon. Hyvin sujuneen rupea-
man jälkeen hän ehti vielä katsomaan kilpailua esteradalla. 

Kilpailujen aikana Hennalassa vilisi urheilijoita eri puolilta maailmaa. Varuskunnan 
portit olivat avoinna myös suurelle yleisölle. 
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[komppaniassa tapahtuu]

MAAKUNTAKoMPPANIoIdeN käyttö tavan-
omaisiin virka-aputehtäviin on ollut suunnitteilla jo pidem-
män aikaa ja suunnitelmiakin aiheesta on laadittu vuosien 
varrella useaan otteeseen. Lopullinen silaus aiheeseen on 
kuitenkin jäänyt antamatta tähän asti.

Kesän kynnyksellä asiaan liittyen on kuitenkin tullut ohjeis-
tus, jota on paikallistasoilla maakunnissa tarkennettu ja näi-
den pohjalta laadittu maakuntakohtainen ohjeistus alueen 
Maakuntakomppanian käytöstä tavanomaiseen virka-aputeh-
tävään. Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian osalta ohjeistus 
on saatu valmiiksi.

Sitoumuksen antaneen henkilön osallistuminen virka-apu-
tehtävään tai pelastustehtävään ei ole reservin kertaushar-
joitus eli heitä ei saa määrätä tehtävään kertausharjoitus-
käskyllä. Heille lähetetään ilmoitus, joka on rinnastettavissa 
kutsuun vapaaehtoiseen harjoitukseen (PVVeH). Ilmoituk-
sessa heille tiedotetaan tehtävästä, johon sitoumuksen an-
taneita henkilöitä aiotaan käyttää ja johon heidän edellyte-
tään osallistuvan. 

Sitoumuksen antanut henkilö on velvollinen noudattamaan 
sotilasviranomaisen määräystä puolustusvoimien virka-apu-
tehtäviin, jollei laillista estettä ole.

Lailliseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi joukkoliikenteen 
keskeytyminen, vakava sairaus tai se, ettei henkilö ole saa-
nut työnantajaltaan vapautusta työstä. 

Poissaoloa virka-aputehtävästä ei pidetä rikoslain 45 luvus-
sa tarkoitettuna sotilasrikoksena. Jos sitoumuksen antanut 
vapaaehtoinen henkilö ei ilmoituksen saatuaan ilman laillis-
ta estettä osallistu virka-aputehtävään, voi puolustusvoimat 
purkaa hänen sitoumuksensa yksipuolisesti.

Virka-aputehtävään osallistuvaan reserviläiseen sovelletaan 
rikoslain 45 luvun säännöksiä. Henkilö on mainittujen sään-
nösten alainen siitä alkaen, kun hän astuu palvelukseen vir-
ka-aputehtävään siihen asti kun hänet kotiutetaan virka-apu-
tehtävästä.

Virka-apua voidaan antaa seuraavissa tapauk-
sissa:
- Pelastustoiminnan tukemistehtävät
- etsintätehtävät
- Henkilön etsimiseksi ja kiinniottamiseksi jokamiehen kiin-
niotto-oikeudella 

- Henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi suojelemiseksi
- Öljyntorjuntatehtävät (tiedustelu)
- Liikenteenohjaustehtävät
- Alueen eristämis- ja suojaamistehtävät
- Tuhoalueiden tiedustelutehtävät.

Virka-aputehtävään suunnitellulle henkilöstölle on pyrittävä 
toimittamaan ennakkovaroitus tulevasta tehtävästä heti, kun 
se on mahdollista. Samalla voidaan tarkistaa henkilöstön saa-
tavuus ja riittävyys kyseiseen tehtävään.

Virka-apuosaston lähtökohtaisena tavoitteena on saada ko-
koon noin joukkueen vahvuinen vapaaehtoisista koostuva 
osasto maakuntakomppaniasta. Henkilöstö ilmoittautuu en-
nakkovaroituksen (vähintään 12 tuntia ennen ilmoitusta) saa-
tuaan kokoontumispaikalla 12 tunnin kuluessa ilmoituksen 
saamisesta ja ilman ennakkovaroitusta 24 tunnin kuluessa il-
moituksen saamisesta.

Virka-aputehtävään osallistuessaan sitoumuk-
sen tehnyt henkilö on vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta annetun lain mukaan oikeutet-
tu seuraaviin sosiaalisiin ja taloudellisiin etuuk-
siin:
- Ilmaiseen sotilasmajoitukseen, vaatetukseen ja muonituk-
seen.
- Reserviläispalkan ja -päivärahan suuruiseen korvaukseen 
jokaiselta palvelusvuorokaudelta.
- Matkustamisesta aiheutuvien menojen korvaamiseen ku-
ten kertausharjoituksissa.
- Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimista anne-
tun lain mukaiseen terveydenhuoltoon.
- Sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen vammasta tai 
palvelussairaudesta.
- Asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tues-
ta annetun lain mukaiseen ryhmähenkivakuutuksen suurui-
seen korvaukseen. 

Virka-aputehtävään osallistuminen kartuttaa reserviläiselle 
tehtävän keston mukaisen vuorokausimäärän kertausharjoi-
tusvuorokausina.  Vuorokausimäärä kirjautuu henkilön tie-
toihin tietojärjestelmässä. Kertyvien virka-apuvuorokausien 
määrä ei vähennä asevelvollisuuslain määrittämää kertaus-
harjoitusten maksimivuorokausimäärää.

Virka-apuosaston johtajaksi on aina nimettävä virassa oleva 
ammattisotilas koko tehtävän ajaksi.

Maakuntakomppanian käyttö tavanomaiseen virka-aputehtävään
ohjeet olemassa
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ensisijaisesti Päijät-Hämeen maakuntakomppanian päällik-
kö nimetään maakuntakomppanian virka-apuosaston johta-
jaksi. Päällikön ollessa estynyt, nimetään virka-apuosaston 
johtajaksi Päijät-Hämeen Aluetoimiston virassa oleva am-
mattisotilas.

Maakuntajoukkojen reserviläiselle on lainattu kotona säily-
tettäväksi henkilökohtainen vaatetus- ja suojavarustus.

Virka-aputehtävissä henkilökohtaista materiaalia voidaan täy-
dentää sääolosuhteiden, tehtävän laadun ja arvioidun keston 
tai muiden syiden mukaan. Tarvittava suojamateriaali määri-
tetään viimeistään tehtävän määräyksen yhteydessä ja täy-
dennetään tarpeen mukaan.  

Virka-aputehtävissä joukkokohtainen materiaali määritetään 
osaston koon, sääolosuhteiden, tehtävän laadun ja arvioidun 
keston tai muiden syi¬den perusteella. Tarvittava materiaali 
määritetään viimeistään tehtävän määräyksen yhteydessä ja 
täydennetään tarpeen mukaan.

Virka-apuosaston johtajana oleva kantahenkilökuntaan kuu-
luva järjestää osaston huollon perustavan joukon sekä virka-
apua pyytäneen viranomaisen tukemana ja ohjeistamana.

Virka-aputehtävän pitkittyessä valmistaudutaan vaihtamaan 
henkilöstö. Vaihtamiseen käytetään ensin oman maakunta-
komppanian henkilöstöä. Tehtävän edelleen pitkittyessä vaih-
tamiseen käytetään tarvittaessa toisen maakuntakomppani-
an henkilöstöä tai varusmiehiä.

Maakuntakomppanian harjoituksissa on koulutettu ja koulu-
tetaan tulevaisuudessakin virka-apukykyä kehittäviä taitoja.

Tehtäväkohtaisen koulutuksen ja tehtävään liittyvät erikois-
piirteet kouluttaa osastolle ja sen johtajille hälytyksen anta-
nut virkamies tai virka-aputehtävää johtava viranomainen. 

teksti Timo Matilainen kuvat Kaarina Honkalammi

Maakuntakomppanian käyttö tavanomaiseen virka-aputehtävään
ohjeet olemassa
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Sitkeä taistelijapari Päijät-Hämeestä osallistui 
Santahaminassa järjestetylle marssille 

kesÄyön 
maRssilla

[komppaniassa tapahtuu]

KeVäT eHTI MeLKo PITKäLLe ennen kuin 
valtakunnassa saatiin päätettyä kuluvan vuoden kesäyön-
marssin pitopaikka sekä aika.

Lopulta päädyttiin järjestämään tapahtuma MPK:n lipun alla 
ja paikaksi valikoitui Santahaminan sotilassaari Helsingissä. 
Alueen erityisominaisuudet estivät valitettavasti ulkomaan 
kansalaisten osallistumisen perinteisesti monikansalliseksi 
muodostuneeseen tapahtumaan, mikä taas vaikutti vähentä-
västi osallistujamäärään. 

Ilmoittautumisaikaa venytettiin vielä kahdella viikolla ja sil-
ti päästiin vasta alle tuhanteen osallistujaan.  Sotilassarja oli 
jätetty pois ja marssi kokonaisuudessaan tapahtui, ilmeises-
ti kustannussyistä, keskellä lauantaipäivää. Päijät-Hämeen yh-
teisosastoa yritettiin myös kevään mittaan kasata kohtuulli-
sella työmäärällä, mutta loppu tulema oli vain yksi taistelija-
pari: Välilän Sami ja allekirjoittanut. Paremmalla edustuksel-
la ei onnistunut Länsi-Uudenmaan maakuntakomppaniakaan, 
koska reitinvarsikeskusteluissa totesivat olevansa myös liik-
keellä samalla vahvuudella.

vain hiki kasteli                                                                                                                                   
Säätila lauantaina 9.6 oli tapahtumalle varsin sopiva, alun 
pienestä sateen uhasta huolimatta koko suorituksen aikana 
ei kastuttu muuta kuin sisältäpäin. ennakkoon arvailtiin 
asfaltilla kuljettavan matkan määrää, mutta myötäpäivää 
saarta kiertävä kahdeksan kilometrin reitti oli kauttaaltaan 
joko kuntopolkua tai tavallista hiekkatietä.   Muutamissa 
kohdissa havaittiin tasaavan hiekoituksen alta vielä tunnis-
tettavaa Krimin sodan aikaista mukulakivistä tykkitietä. 

Liikkeellelähtö oli porrastettu niin että 40 km:n suorittajat 
lähtivät liikkeelle klo 12.00, 32 km:n klo 12.30 ja muut lyhy-
et matkat klo 13.00. Alkumatkassa oli jokseenkin ruuhkais-
ta, mutta kolmannen kierroksen jälkeen ei ollut paljon ohi-
tettavia jos ei ohittajiakaan.  Huoltopisteitä oli matkan var-
rella kolme kappaletta, joissa tarjottiin mehua, vettä, suola-
kurkkua ja banaania. Sopivaksi todettiin ottaa joka pistees-
tä aina vähintään yksi mukillinen juomaa, vaikka repussa oli 
omaakin vettä jatkuvassa käytössä.  Yllättävän suuret kor-
keuserot sisältävään ja silloin tällöin näkyvään avomerimai-
semaan ei ehtinyt vielä kyllästyä, kun viisi kierrosta kiertäen 
saatiin urakka suoritettua. Aikaa kului 6 tuntia ja 50 minuut-
tia, sisältäen puoli tuntia taukoja, kahden minuutin pätkis-
sä. Pienenä yksityiskohtana pitkän matkan kulkijoina (40km) 
mietitytti paikallisten nähtävyyksien aukioloajat. esittelykier-
rokset oli ajoitettu klo 12 -15 ajalle kun oltiin jo suoritta-
massa marssia. Taisivat olla suunnattu pääasiassa viiden kilo-
metrin kävelijöille.

sauna maistui makealta
Maalissa meille ojennettiin luvattu mitali, kunniakirja ja tuote-
kassi. Sitten marssittiin tyytyväisinä autolle, jossa vaihdettiin 
palkinnot sekä painoreput huomattavasti kevyempiin sau-
navarusteisiin. Saunamatkalla käytiin vielä nauttimassa kent-
täillallinen, joka sisälsi lihakeiton näkkäreineen ja mehuineen. 
Sauna maistui todella makealta kun ei ollut ruuhkaa eikä kii-
rettä. Jalatkin olivat säilyneet ilman rakkoja tai kramppeja, kii-
tos hyvin onnistuneen teippauksen ja tankkauksen.
Reissu oli raskas ja vaativa mutta kannatti kyllä taas itse-
ään kiusata…

teksti Arto Tapiomaa

tai -pÄivÄn
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varmistin ry on nykyään
myös ampumaseura

Varmistin ry sai aluehallintoviranomaisilta luvan sääntömuu-
tokseen ja urheiluammunta kuuluu nykyään yhdistyksen toi-
mintaan.  Ampumaurheilutoimintaa aletaan viedä eteenpäin 
jo tämän syksyn aikana tuomo lindströmin, pirkka 
mellasen ja Juha mustosen toimesta. Mikäli olet halu-
kas olemaan toiminnassa mukana, niin ota yhteyttä kyseisiin 
henkilöihin. Yhteystiedot saat päivystäjältä.

Seuraavia tehtäviä ovat johonkin ammunnan kattojärjestöön 
liittyminen (ResUL tai SAL). Kattojärjestöön liittyminen to-
sin nostaa jonkin verran jäsenmaksua. Hyötyinä tosin saa-
daan ampumaurheilulisenssi ja valmiiksi neuvotellut vakuu-
tukset. Jatkossa Varmistimelle anotaan myös omia ampuma-
vuoroja. ensi keväänä on tarkoitus järjestää myös ampuma-
kilpailuja.

[varmistin-yhdistys]

ajankohtaista yhdistyksessÄ

27.-29.9.2012 Päijät-Hämeen maakuntakomppania esittäy-
tyy Turvallisuus ja puolustus 2012 -messuilla Lahden suur-
hallin ulkoalueella. Paikalla on mahdollista tutustua kalus-
toon, komppanian toimintaan ja hakeutua itse mukaan. 

Maakuntakomppanian kuukausipalaverit syksyllä 2012:
 To 11.10.
 To 15.11.
ellei muuta ilmoiteta, kokoukset pidetään klo 18.00 esikun-
taeskadroonan auditoriossa. Kokouksiin voivat osallistua 
kaikki maakuntakomppaniaan kuuluvat. Kokoukset ovat hy-
vä tilaisuus kuulla komppanian ajankohtaisista asioista.
 
Perinteinen paikallistaistelutaitokilpailu Lylyinen järjeste-
tään Parolannummella 29.9.2012 alkaen klo 08.00

Reserviläisten koulutus- ja ampuma-
viikonloppu 5.-7.10.

Padasjoella  on mahdollista vie-
lä suorittaa kuntotestejä. Cooperin-
testejä järjestetään seuraavasti:
lauantai 13.10 klo 12.00
sunnuntai 14.10 klo 12.00
Paikkana on Padasjoen urheilukenttä.

Alue- ja rakennusetsintäkoulutus 19. - 21.10.2012
 
Johtamisjärjestelmäkoulutus marraskuussa
 
Maakuntakomppanian kertausharjoitus 10. - 14.12.2012

[mukaan toimintaan]

tulevia tapahtumia
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[teema]

HeINäKUUN ALUSSA JäRJeSTeTTIIN Itä-
vallassa jo kymmenettä kertaa kansainvälinen Grenadier-so-
tilastaitokilpailu. Kilpailun järjestivät Itävallan puolustusvoi-
mat (Bundesheer) sekä Wienin upseeriyhdistys. Kilpailupaik-
kana toimi Marwiesenin harjoitusalue, joka sijaitsee lähellä 
Italian ja Slovenian rajaa. Kymmenestä maasta oli saapunut 
42 partiota, avustajia sekä järjestävä organisaatio, yhteensä 
noin 200 henkilöä. Päijät-Hämeen maakuntakomppaniasta 
päätapahtumaan osallistui neljä kilpailupartiota ja kymmeni-
sen toimihenkilöä. ennen varsinaista kilpailua johtivat ame-
rikkalaiset ratsuväen Spur-Ride -perinnetestin, johon osallis-
tui taistelijoita myös Päijät-Hämeestä. Stetsonia ja kannuk-
sia lähti tavoittelemaan osa taistelijoista jo torstaina, mei-
dän loppujen saapuessa paikalle vasta sunnuntai-iltana. Pääs-
tyämme uuvuttavan automatkan jälkeen alueelle, olivat nä-
mä urhoolliset stetsonpäät viimeistelemässä rakentamaan-
sa telttasaunaa. 

Sunnuntai kului majoittumiseen ja paikkoihin tutustuessa.  
Tervetuloillallisen jälkeen iltamyöhällä kilpailun johtaja, ma-
juri Michael Glanzer kutsui meidät suomalaiset ylimääräiseen 
puhutteluun ja kiitti jo etukäteen tulevan viikon yhteistyös-
tä. 

Buddy-team lisäsi yhteistyötä
ja kielitaitoa

Maanantaiaamuna suoritettiin joukkuejako, sekä pidettiin tur-
vallisuusluento, jota voisi näin suomalaisittain kuvailla melko 
ylimalkaiseksi. Turvallisuuskulttuurieroja ilmentää myös har-
joitusalueelle tulevan yleisen tien sijainti keskellä ampumara-
taa? Siis ampumapaikkojen ja maalialueen välissä?! Päivän ai-
kana kuitattiin myös paikalliset aseet, eli STG 77 -rynnäkkö-
kiväärit. Joukkuejakoon liittyen määrättiin kaikille kolmihen-
kisille partioille ns. buddy-team.  Tämän ”kaveripartion” piti 
olla toisesta valtiosta ja mielellään vielä eri kieliryhmästä. ( 

viralliset kielet olivat englanti ja 
saksa) Tarkoituksena lisätä tie-
don jakautumista ja yleistä yh-
teistyötä, joka kyllä toteutuikin 
viikon aikana, kuten myös koh-
tuullisesti kehittynyt kielitaito.  
Maanantain ohjelmaan kuu-
lui vielä Pöllanerhöhe-vuoren 
kiertävä pikamarssi, johon si-
sältyi aikasakotus, arviointiteh-
tävä sekä teoriakoe. Mainitta-
koon, että lämpötila huiteli lähes koko viikon noin 35+ as-
teen vaiheilla. Loppu iltapäivä käytettiin tuleviin tehtäväras-
teihin ja kalustoon tutustuessa.

alppijääkärimarssille mars

Tiistaiaamun herätys oli klo 03.30, jonka jälkeen jonotettiin 
päivän alppijääkärimarssille tarkoitettua lounaspakettia. Sisäl-
tö oli meikäläisittäin erikoinen: 3l vettä, n.7cm paksu leivän 
käntty, savustettu sianselkämys nahkoineen, juustopala, sula-
tejuustoa, marmeladia ja suklaa-pähkinälevitettä.

Bussikuljetuksella siirryttiin obermillstadin kylään, josta sa-
teen saattelemana lähdettiin partioittain minuutin välein 
vuorelle. Neljässä tunnissa piti ehtiä ensimmäiselle väliaika-
pisteelle tai muuten putosi edelweiss-palkintosuorituksen 
ulkopuolelle. Reitillä oli korkeuseroa noin puolitoista kilo-
metriä ja pituutta vajaa kaksikymmentä. Loputtoman tun-
tuista nousua riitti tuntitolkulla, mutta ennen puoltapäivää 
olimme saapuneet 2091-tasolle. Valokuvausten jälkeen jat-
kettiin matkaa huikaisevia maisemia ihaillen, sekä vuorinii-
tyillä laiduntavia eläimiä väistellen. Iltapäivällä laskeutumisvai-
heen aikaan alkoi sää seljetä ja taas muuttua helteiseksi. Vuo-
relta laskeuduttiin hyvin hoidettua ulkoilureittiä pitkin parin-
kin majatalon kautta. 

Kymmenettä kertaa järjestetty kansainvälinen sotilastaitokilpailu 
tarjosi unohtumattomia kokemuksia ja monenlaista toimintaa. 

gRenadieR 2012
elÄmyksiÄ itÄvallassa
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Kymmenettä kertaa järjestetty kansainvälinen sotilastaitokilpailu 
tarjosi unohtumattomia kokemuksia ja monenlaista toimintaa. 

gRenadieR 2012

Maaliin saavuttuamme saimme nauttia pehmeästä vuorinii-
tyn pinnasta ja erityisen hyvästä Itävaltalaisesta kahvista. Vii-
meisten uupuneiden ja jalkansa rikkoneiden saavuttua, siir-
ryttiin busseihin ja aloitettiin paluumatka. Huoltamisen ja päi-
vällisen jälkeen oli vuorossa juhlallinen edelweiss-seremonia, 
jossa meidät palkittiin kyseisellä päähineeseen kiinnitettäväl-
lä merkillä sekä kunniakirjalla.

monipuolinen toiminta piti kiireisenä

Keskiviikkona ohjelmaan kuului suunnistusta ja ammuntaa 
sekä tehtävärasteja monessa muodossa. esteradalla kannet-
tiin noin miehen painoista hiekkasäkein lastattua paaria jyrk-
kää mäkeä ylös, alas sekä esteiden yli ja ali. Välittömästi tä-
män jälkeen ammuttiin tarkkuuskiväärillä 200m matkalta kil-
palaukauksia. 

Seuraavana oli vuorossa partiota piinaavat ”Afgaaniveljet” 
joiden kanssa yritettiin kriisinhallintatehtävässä tulla ystäväl-
lismielisesti toimeen. Sotatoimialueella jouduttiin vielä lääkit-
semään haavoittunutta poliisia ja estämään röyhkeätä sota-
kirjeenvaihtajaa. Lounaan jälkeen ammuttiin pistoolilla ja vii-
meisenä tehtävänä oli vihollispesäkkeen tuhoaminen vahvis-
tetun partion voimin. Iltaohjelman muodosti odotetusti Yh-
dysvaltain itsenäisyyspäivän (4.7) juhlallisuudet. Jenkkisotilaat 
olivat kiireisen päiväohjelman ohessa valmistellet herkulliset 
hampurilaispihvit ja maustaneet tuliset kanansiivet.   Jalojen 
juomien ja maljapuheiden sekä maukkaiden tarjoilujen myö-
tä saatoimme todeta: God bless America!

Torstaiaamuun heräsi naapuriparakin väki oudon laimeas-
ti, aiheuttaen käskynjaolla pientä naurun hyminää, sillä osa 
USA:n partioista ei tullut paikalle ollenkaan… Päivä alkoi 
osaltamme Alpstation-rastilla (köysirata), joka sijaitsi parin 
kilometrin päässä kylässä. Paikalle piti juosta asfalttia pitkin,  
joten onneksemme päivälämpötila ei ollut vielä noussut hel-
teiseksi. Rakennuksen haltuunottotehtävän jälkeen oli vie-
lä vuorossa pikasuunnistus ja päiväruokailu. Afgaaniveljet ja-
koivat iltapäivällä vielä kaikille partioille henkilökohtaisen pa-
lautteen. Tämän jälkeen alkoi varusteiden inventointi ja osit-
tainen pakkaaminen. Torstain päätöspäivällisen jälkeen oli 
enää jäljellä kilpailun palkintoseremoniat. Kolme parasta si-
jaa meni Tanskalaisille. olivat kylläkin kaikki Kadetteja kunin-
kaallisesta kaaderirykmentistä. Suomalaiset partiot menes-
tyivät tällä kertaa vaihtelevasti, mutta kaikki tuntuivat olevan 
silti tyytyväisiä kokemuksiinsa. 

Perjantaina aamupalan jälkeen osallistuimme purkutoimiin 
koko Suomiosaston voimin. ennakkoon tilatun yhteiskulje-
tuksen saavuttua kiitimme järjestävää tahoa hienosti suju-
neesta tapahtumasta ja suuntasimme bussin keulan Saltzbur-
gin suuntaan. Kaatosateet olivat kuulemma katkoneet ete-
läisen tulotiemme, A2 moottoritien. Myöhään perjantai -il-
tana saavuimme Wieniin ja asetuimme taloksi ennakolta va-
rattuun hotelliin. Lauantai kului kaupungin nähtävyyksiä ihail-
len ja lopulta väsynyt varusväki saattoi siirtyä lentoteitse ko-
timaahan. Kilpailu oli hieno ja opettavainen tapahtuma var-
sikin ensikertalaiselle, vaikkakaan ei kovin rentouttava kesä-
loman aloitusviikko. 

teksti Arto Tapiomaa 

elÄmyksiÄ itÄvallassa
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ASeLAJIYLPeYS KUULUU MYÖS reservin yli-
luutnantti Lauri Lännenpään äänestä hänen kertoessaan ar-
meija-ajoista.
- olin saapumiserässä 1/01 Panssariprikaatissa. Sopeuduin 
armeijaan hyvin ja viihdyin siellä. Alusta asti oli selvää, että 
palvelusaika on 12 kuukautta ja että mennään niin pitkälle 
kuin rahkeet riittävät. Tarjouduin vapaaehtoiseksi kaikkeen, 
mihin oli mahdollisuus, Lännenpää sanoo. 
Rahkeet riittivät panssarireserviupseerikurssille asti, jonka 
Lännenpää suoritti kurssilla numero 218 tulenjohdossa. Mi-
tään erityistä syytä maanpuolustusintoon hän ei keksi, vaan 
kertoo olleensa jo lapsesta asti kiinnostunut armeija-asioista, 
mihin oma palvelus sitten sopi luonnollisena jatkona. 
- Ja kyllä olen luonteeltani sellainen, että tykkään oppia uut-
ta, hän jatkaa. 

Ura aktiivireserviläisenä ei alkanut heti oman palveluksen jäl-
keen, vaan Lännenpää oli ensimmäisessä kertausharjoitukses-
saan vuonna 2004. Maakuntakomppaniaan liittyminen 2008 
tapahtui kuten melko monella, kaverin houkuttelemana. 
- ”Naapurin Pena” suositteli. Lähdettiin kaverin kanssa rek-
rytilaisuuteen ja sieltä lähtiessä huomasimme kuuluvamme 
maakuntakomppaniaan, Lännenpää kertoo. 
Syntyperäinen hollolalainen toteaa, ettei ole ikinä asunut 
missään muualla ja sikälikin kotiseudun puolustaminen har-

rastuksena tuntuu luontevalta. 
- ensimmäisessä harjoituksessa olin tulenjohtoaliupseerina, 
sitten tulenjohtajana minkä jälkeen tulenjohtopäällikkönä. 
Harjoitteluhan kulminoitui sitten viime kesän Hätilän har-
joitukseen, jossa saatiin komppanian tulenjohtopuoli toimi-
vaan kuntoon. Sen jälkeen Lännenpää sai jälleen uusia haas-
teita ja aloitti 1. joukkueen johtajana. 

harjoittelu oikeisiin tehtäviin motivoi

Lännenpään luotsaama 1. joukkue on virka-apujoukkue ja 
reserviläiset siinä tulevat enimmäkseen Lahdesta. Joukkue 
on parhaillaan kehittymässä lopulliseen muotoonsa eikä vie-
lä ole täydessä vahvuudessa. Joukkueenjohtajalla on tärkeä 
rooli uusien henkilöiden aktivoinnissa ja saamisessa mukaan 
toimintaan. 
- olen yrittänyt korostaa virka-aputehtävien harjoittelua, si-
tä että harjoitellaan tilanteisiin, jotka voivat oikeasti tapah-
tua. Kyllä joukkueessa on vielä kehitettävää siinä, että saa-
daan miehet osallistumaan. Hyvää taas ovat uudet kokemuk-
set erilaisen kokoonpanon johtamisesta ja se, että on tul-
lut paljon itselle uusia kasvoja, Lännenpää listaa hyviä ja ke-
hitettäviä asioita. 

Vartijana vuorotyötä tekevä Lännenpää myöntää, että työn, 
harrastuksen ja perhe-elämän sovittaminen yhteen on jos-
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panssaRi- ja

[henkilö]

kus haasteellista. Maakuntakomppanian lisäksi hänen vapaa-
aikaansa kuuluu sra-ammunta. 
- Kyllä aikaa pitää löytää myös perheelle. Harrastuksena tämä 
ja työ tukevat toisiaan erinomaisesti. Työssä saan jatkuvas-
ti työkokemusta ja maakuntakomppanian kautta taas koulu-
tusta, jota työnantaja ei välttämättä pysty tarjoamaan. Ja kun 
tekee työtä, mistä pitää, jaksaa sekä portin sisä- että ulko-
puolella, hän päättää. 

Toiminta 1. joukkueessa jatkuu aktiivisena Sotilas-5-otte-
luiden jälkeenkin. Loppuvuonna ohjelmassa on vielä etsin-
täkoulutusta, ampumailtaa sekä tietysti joulukuussa komp-
panian kertausharjoitus, joissa joukkueenjohtajakin tietys-
ti on mukana. 

teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi

Lauri Lännenpään ura aktiivireserviläisenä alkoi ”Naapurin 
Penan” houkuttelemana. 1. joukkueen johtajaa vie eteen-
päin oppimisen halu ja työ josta pitää.

heRRasmies

Lauri Lännenpää on ehtinyt olla mukana monissa erilaisissa maakunta-
komppanian harjoituksissa. Tässä lähdössä suorittamaan etsintätehtävää 
Tyyne 2011 -viranomaisharjoituksessa. 
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