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ENSIN tuli vappu, sitten 
pääsivät koululaiset lomil-
le ja nyt on jo juhannus-
kin ehditty viettää!  Kevät 
ja kesä on jälleen kulunut 
siivillä. 

Alkuvuodesta sain mie-
luisan viestin koululta, et-
tä minut oli valittu Nord-
cop-vaihtoon, ja niin oma 
kevät alkoikin kolmen vii-
kon reissulla Norjan Sta-
verniin. Vaihdossa tarkoi-
tuksena on päästä tutus-
tumaan toisen pohjois-
maan poliisikoulutukseen 
ja -toimintaan sekä tieten-

kin paikallisiin kollegoihin. Norjassa me suomalaiset vaihta-
rit pääsimme mukaan kolmen viikon operatiiviselle leirille,  
joka on osa norjalaisten kolmannen vuoden opiskelijoiden 
koulutusta. Leiri tarjosi hienon tilaisuuden päästä oikeas-
ti kokemaan ja tekemään - ohjelma koostui pääpiirteissään 
taktiikka- ja ampumakoulutuksesta. Leireilyn lisäksi meille 
oli järjestetty tilaisuus olla mukana paikallisten poliisilaitos-
ten työvuoroissa. 

Fyysisesti ja henkisesti kolme viikkoa olivat vaativat, mut-
ta sitäkin palkitsevammat. Oma kielitaito sai potkun eteen-

päin, kun kolme viikkoa oli yritettävä ymmärtää norjankie-
listä koulutusta ja pärjättävä pitkälti toisella kotimaisella tai 
englannilla. Norjaakin ehti oppia siten, että ainakin ampu-
maradan käskyt ja käskyttäminen poliisitehtävissä alkoi su-
jua myös norjaksi! Itselleni vaihto oli jälleen osoitus siitä, mi-
hin rohkeasti mukaan lähtemällä voi päästä, ja kuinka pal-
jon oma näkemys laajentuu jo lyhyestäkin ajasta muualla 
kuin kotona. 

Toinen kevään kivoimpia tapahtumia oli maakuntakomppa-
nian TRA-harjoitus Santahaminassa. Harjoituksessa ei taas-
kaan hikeä säästelty vaan viikonloppu oli täynnä käytännön 
harjoituksia niin taisteluensiapuun kuin rakennuksissa toi-
mintaankin. Santahaminassa päästiin myös hienosti hyö-
dyntämään toisen maakuntakomppanian osaamista, kun 
sattumien kautta Helsingin tra-kouluttajakurssilaisille löy-
tyi oikeita koulutettavia. 

Kesän sää on jälleen ollut yleisimpiä puheen (ja valituk-
sen) aiheita. Itse en paljon ole ehtinyt säätä murehtia, kos-
ka säästä riippumatta työn, harrastusten ja muun arjen an-
siosta tekemistä riittää. Ja miksi tuhlatakaan omaa energi-
aa sään voivotteluun, kun se nyt vaan on asia, joka on otet-
tava vastaan sellaisena kuin se tulee. Tekemistä löytyy joka 
kelille, ja sadekin todella on pitkälti pukeutumis- ja asen-
nekysymys!

Ihanaa  ja iloista kesää toivotellen,
Kaarina
kaarina.honkalammi@maakuntakomppania.fi
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TERVEISET
ALUETOIMISTOSTA

HYVÄÄ KESÄÄ maakuntajoukkolaiset!

Pitkä, pimeä, kylmä ja kiireinen talvi on takana. Työkiireet 
ja muu stressi alkavat pikkuhiljaa olemaan taas ainakin het-
keksi syrjässä. On aika nautti kesästä ja levosta. 

Millainen sitten on sotilaille ihanteellinen lomapäivä?  
0400 Herätys 
0430 Aamulenkki
0500 Suihku 
0530 Yksityiskohtaisen päiväohjelman laatiminen 
0600 Perheen herättäminen ja aamutoimet  
0630 Marssikäsky ja ajoneuvoon kuormautuminen  
0645 - 0900 Moottorimarssi huvipuistoon  
0915 - 1100 Huvittelua  
1100 Lounas 
1130 - 1400 Huvittelua 
1415 Marssikäsky ja ajoneuvoon kuormautuminen 
1430 - 1645 Paluumarssi moottorimarssina  
1700 Päivällinen 
1730 - 1900 Vapaa-aika 
1930 iltatoimet  
2045 Halaus vaimolle  
2100 Hiljaisuus

Kuulostaa aika täydelliseltä lomapäivältä vai mitä? Vaihto-
ehtoisesti voi tietysti vain nauttia kiireettömistä päivistä, 
yhdessäolosta läheisten kanssa ja vaan tehdä mitä milloin-
kin lomalla huvittaa tehdä.

Hyvää kesää maakuntajoukkolaiset! Nauttikaa lomasta! 
Tuota toista ehditään sitten taas syksyllä ja talvella.

Pääkouluttaja
Yliluutnantti timo Matilainen
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KYLMÄKIN KESÄ tuntuu kuluvan liian nopeasti. Tä-
tä kirjoitusta on odoteltu jotta lehti pääsisi painoon. Kiitos 
Kaarinalle kärsivällisyydestä.

Joskus lomallakin alkaa tuntumaan, että pääsisi jo töihin “le-
päämään”. Lomalle on tullut kasattua kaikenlaista enemmän 
ja vähemmän tärkeää talven aikana: on liiterin rakentamista, 
piipun pellitystä, auton hajoamista ja ties mitä. Oman lisän-
sä antavat myös pienet vastoinkäymiset jotka vaativat väli-
töntä huomiota, tässä tapauksessa koirani Manun takajalan 
röntgenkuvaus ylihuomenna, joka vaikuttanee merkittävästi 
omalta kohdaltani syksyn metsästyskiireisiin.

Muinoin kun olin Sotkamossa Vuokattiopistolla kesätöis-
sä eräopastutkintojen näyttökokeissa tapasin kaverin, jo-
ka mielestäni otti tutkinnon, varsinkin sen tarkan aikatau-
lun, hieman turhankin rennosti. Kyseinen nuori mies pär-
jäsi kokeissa kuitenkin hienosti tuumaten että: “Kiire on ih-
misen keksintöä”. Tuo lause jäi mieleeni, mutta valitettavas-

ti itse olen tuota keksintöä joutunut käyttämään turhankin 
usein.

Ne joilla lomat on vielä pitämättä, kiireetöntä ja aurinkois-
ta lomaa. Ne joilla sitoumus on vielä uusimatta, kiireesti te-
kemään uusi sitoumus ja toimitus joukkueenjohtajalle tai 
suoraan aluetoimistoon. Sitoumukset tehdään vuoden 2018 
joulukuun viimeiseen päivään. Sitoumuslomakkeita saa päi-
vystäjältä sähköisenä.

Syksyn aikana MPK:n varastot alkavat toimia Hälvälässä ja 
tämä helpottaa meidänkin toimintaamme. Varsinkin väki, 
joka on ollut toiminnassa mukana sen 7-8 vuotta minkä PH-
MAAKK on ollut olemassa, muistakaa että on aika muodos-
taa koulutusputkia nuoremmille, eikä niinkään odottaa jo-
takin uutta ja ihmeellistä. Yksikkömme keski-ikä nousee uh-
kaavasti ja sen alentaminen on yksi tulevaisuuden haaste.

Päijät-Hämeen maakuntakomppanian päällikkö
ylil (res) Kimmo Korhonen

PÄÄLLIKKÖ
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Helsinki-
RAdAllA
hiottiin TRA-taitoja.

TOUKOKUUSSA MELKEIN 40-päinen joukko 
reserviläisiä harjoitteli taktisen ensihoidon ja rakennetul-
la alueella toimimisen taitoja Santahaminan merellisissä 
maisemissa. 

Hieman yllättäenkin harjoitukseen saatiin synergiaetua 
Helsingin maakuntakomppanian kouluttajakurssilta, joka 
sattui olemaan santahaminassa samaan aikaan. tuloilta-
na ajatuksia vaihtaessa todettiin, että hyöty olisi molem-
minpuoleinen, jos kouluttajakurssilaiset pääsisivät vetä-
mään koulutusta päijät-hämäläisille. Näin myös kurssilai-
set saisivat ”oikeita” koulutettavia ja siten motivoivam-
paa harjoittelua. 

rasteilla verta, hikeä ja hiekkaa

lauantaina harjoituspäivä alkoi rastikoulutuksella aurin-
koisessa säässä. koulutusaiheita olivat taktinen ensihoi-
to ja evakuointi sekä liikkuminen rakennetulla alueella ja 
siirtyminen kohteeseen. rasteilla harjoiteltiin toimintaa 
taistelutilanteessa, jossa ryhmän jäsen tai jäseniä louk-
kaantuu. suorituksia käytiin läpi ryhmän sijoittumisen, 
suojaamisen, evakuoinnin, ensihoidon ja viestinnän kan-
nalta, minkä lisäksi myös pohdittiin sitä, missä tilanteissa 
mitäkin ensihoitoa tulisi antaa ja missä vaiheessa keskit-

tyä taisteluun. Hikisin ja pölyisin rasti oli varmasti se, jos-
sa evakuointia harjoiteltiin käytännössä kiskomalla louk-
kaantunutta partiokaveria pitkin hiekkaista metsäauke-
aa. rastilla käytiin läpi eri tekniikoita, joiden avulla omaa 
vartaloa ja sen painoa käyttäen toisen raahaaminen on-
nistuu. 

Yhdellä rasteista käytiin läpi perusteita rakennetulla alu-
eella liikkumiseen ja rakennuksen haltuunottoon. lyhyi-
nä vetoina käytiin läpi ryhmän sijoittumista, viestintää, 
tukipartion toimintaa ja aseenkäsittelyä. kouluttajat an-
toivat suorituksista aktiivisesti palautetta toiminnan ai-
kana ja suoritusten jälkeen. 

Ovista ja ikkunoista sisään

lounaan jälkeen intensiivinen harjoittelu Helisnki-radalla 
jatkui. iltapäivän teemoina olivat erilaiset sisäänmenot, 
toiminta ovilla sekä ovien murtaminen. Harjoituksissa 
käytiin läpi käytännössä erilaisista ikkunoista sisäänme-
noa eri korkeuksilla, jolloin mukaan saatiin myös tikapui-
den käyttö. Jokainen pääsi useamman toiston verran har-
joittelemaan kullakin pisteellä ja varsin sulaviakin hyppy-
jä ikkunoista sisään nähtiin.  Myös ovitoimintaa harjoi-
teltiin lukuisia toistoja erilaisissa tiloissa ja eri suunnis-
ta. Harjoittelun myötä ryhmän kommunikaatio, roolit ja 
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Ylhäällä: Aamupäivällä harjoiteltiin muun muassa haavoittuneen evakuointia.
Alhaalla: Iltapäivän sovelletuissa harjoituksissa rakennuksissa saattoi vastaan-
otto olla myös vihamielinen. 

toiminta hioituivat koko ajan sujuvammiksi.  niille, jotka 
säännöllisesti toimivat tietyssä ryhmässä, harjoittelu on 
erityisen hyödyllistä, koska monia käytäntöjä voidaan so-
pia ryhmän kesken ja harjoittelemalla ryhmän omat rutii-
nit ja henkilöiden toimintatavat tulevat tutuiksi. 

illalla sovellettiin opittua

Päivälliseen mennessä saatiin käytyä rastikoulutukset lä-
pi ja myöhäisempi iltapäivä kului sovelletuissa harjoituk-
sissa. Harjoituksissa ryhmät suorittivat Helsinki-radal-
la tehtäviä, joissa vaihdeltiin vaativuutta taistelutehtävis-
tä siviilihenkilöiden ja esineiden etsintään. Jokaisen suo-
rituksen jälkeen ryhmille annettiin napakka palaute suo-
rituksesta. Pääsääntöisesti toiminta sujui mallikkaasti ja 
opittuja taitoja osattiin soveltaa käytäntöön, korjaavaa 
palautetta tuli välillä sijoittumisista, etsinnässä löytämät-
tä jääneistä esineistä tai siinä, miten osattiin hyödyntää 
eri tilojen näkyvyyttä. Harjoituksen nostattamista stressi-
tasoista huolimatta liipasinsormet pysyivät hyvin kurissa, 
eikä esimerkiksi yhtäkään siviiliä ammuttu! 

Pitkän päivän jälkeen taistelijat pääsivät ansaittuun huol-
toon ja keräämään voimia seuraavaan päivään, joka me-
ni niin ikään soveltavien harjoitusten parissa, kunnes al-
kuiltapäivästä jätettiin santahamina ja suunnattiin takai-
sin Päijät-Hämeeseen. 

teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi
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marssilla jälleen loistavat olosuhteet

TÄNÄ VUONNA marssittiin Suomen edellisessä pää-
kaupungissa Turussa ja reitin varrella nähtiin hieno katta-
us historiaa ja luontoa. Kilpailukeskuksena toimi Heikkilän 
kasarmialue, jossa nykyisin asemiaan pitävät mm. Merivoi-
mien esikunta ja Lounais-Suomen aluetoimisto. Järjestely-
vastuussa ollut MPK:n Lounais-Suomen osasto hoiti tapah-
tuman järjestelyt mallikkaasti ja sai osallistujilta suuret kii-
tokset. 

Kesäyön marssin osallistujat pääsivät tänä vuonna tutustu-
maan ensimmäistä kertaa Turkuun. Tapahtuman kilpailu-
keskus oli keskustan tuntumassa olevalla Heikkilän kasar-
milla. Tapahtuman suojelijana ja lähettäjänä toimi tällä ker-
ralla Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen. 
Marssijoilla oli mahdollisuus valita itselleen sopiva matka 
kuudesta vaihtoehdosta lyhimmän ollessa 6,3 km ja pisim-
män kiertäessä täyden maratonin (42,195 km). Alkuverryt-
telyjen jälkeen kontra-amiraali Takanen lähetti 400 marssijaa 
liikkeelle Laivaston soittokunnan tarjoillessa alkutahdit.

Hyvin merkitty marssireitti johdatti kävelijät Heikkiläs-
tä Samppalinnan kautta Aurajoen rantaan, jossa kävelijät 
(etenkin maastopukuiset) saivat ravintolalaivojen kansilta 
mukavasti kannustusta. Tuomiokirkon vierestä reitti eteni 
joenrantaa pitkin Halistenkoskelle, jossa ylitettiin joki ja pa-
lattiin kohti keskustaa aina kaupunkilautta Förille asti. Pien-
tä korkeuseroa matkaan toi nousu jokirannasta Kakolanmä-
elle, jonka jälkeen oli aika jättää keskustan vilinä taakse ja 
siirtyä kohti Ruissalon luonnonsuojelualueita ja golfkenttää. 
Paluumatkalla Ruissalosta nähtiin vielä mm. Turun linna ja 
Suomen Joutsen. Keskipitkiä matkoja marssineet pääsivät 
ylittämään Aurajoen kaupunkilautta Förillä, mutta valitet-
tavasti lautta ei liikennöinyt enää yöllä, kun maratonmatka-
laiset palasivat keskustaan. Kahden hengen marssiosastom-
me olisi mielellään tutustunut lautan tax free -myymälään 
samalla kun olisimme siirtyneet Turusta Åboon. Pitkän rei-
tin kulkijat ylittivät joen Martinsillan kautta ja kiersivät vie-
lä ennen kasarmille saapumista pienen kierroksen Majakka-
rannan lähiön kautta.

Marssireitti sai osallistujilta kiitosta niin maisemien kuin 
alustan johdosta. Reitillä oli kaupunkiolosuhteista huoli-
matta paljon hiekkapintaisia kävelyteitä, jotka soveltuvat la-
jiin erittäin hyvin. Huoltopisteitä oli pitkällä reitillä yhteen-
sä kahdeksan ja tarjoilutkin saivat ansaitut kiitokset. Ennak-
kotietojen mukaiset tarjoilut pitivät paikkansa ja asemilla 
oli tarjolla riittävästi nestettä, keksejä, banaania, suolakurk-
kua ja leipää. Aikaisempina vuosina mukana olleet huomasi-

vat, että reppuihin varatut eväät saikin syödä vasta kotimat-
kalla. Maaliviivan ylityksen jälkeen tarjolla oli sekä kuumaa 
keittoa että kuumat löylyt. Joistakin lähteistä kerrotaan, et-
tä turkulaiset eivät olisi kovinkaan vieraanvaraisia muualta 
tulleita kohtaan. Toimitsijat eivät kyllä vastanneet lainkaan 
tuota mielikuvaa, sillä kaikkialla he ottivat marssijat vastaan 
iloisesti ja kannustaen ja toivat osallistujille lisää positiivis-
ta energiaa.

Vuoden 2016 Kesäyön marssi marssitaan myös Turussa. Ta-
pahtuman järjestäjät pystyvät hoitamaan nykyisellä organi-
saatiollaan varmasti myös kolminkertaisen osallistujamää-
rän, joten omasta kunnosta kiinnostuneet voivat aloittaa 
jo nyt kevyen harjoittelun ensi vuoden tapahtumaan. Kesä-
yön marssi on vuosien aikana muuttunut koko ajan enem-
män yleisten liikuntatapahtumien suuntaan ja kierrokselle 
voi lähteä myös siviilivarusteissa. Marssilla ei ole enää eril-
listä sarjaa sotilasosastoille, mutta osa reserviläisistä pitää 
vapaaehtoisesti yllä perinteitä osallistumalla marssille soti-
lasasussa ja kuljettamalla mukanaan ylimääräistä taakkaa. 
Päijät-Hämeen Maakuntakomppaniasta mahtuu hyvin mu-
kaan nykyistä isompi osasto, joten merkitkäähän liikuntaka-
lentereihinne jo varatuksi seuraavan kesäkuun ensimmäi-
nen viikonloppu.

teksti Sami Välilä Kuvat Arto Tapiomaa
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Onko Nato-jäsenyys turvattomuutta lisäävä tekijä?
Suomi ja Nato on ollut keskustelussa eri tavoin varsinkin Uk-
rainan kriisin eskaloiduttua. Asiaan tuli erittäin valaisevia nä-
kökulmia Hennalassa pidetyssä turvallisuuspoliittisessa se-
minaarissa. Suurlähettiläs Talvitie,  Kenraalimajuri (res.) Sal-
minen ja Kommodori (res.) Aarnio avasivat eri asiaa näkö-
kulmilta, ajatuksia herättävästi!

Aivan toisen näkökulman, ja silti ehkä saman, tähän koko-
naisuuteen tuo aivo- ja tunnetutkimus. Tasan puolet ihmi-
sistä on varovaisempia ja epäileväisempiä, toinen puoli on 
optimisempia ja luottavaisempia. Tuohon asemoitumiseen 
vaikuttaa lisäksi elämän aikana kertynyt kokemuspohja. Ih-
miselle luontaista on toisten arviointi oman arvopohjan ja 
oman toimintamallin kautta. Kulttuuristen erojen syvälli-
nen käsittely, varsinkin paineen alaisena, on erittäin harvo-
jen taito.

Toisten arviointi ja omien valintojen tekemisessä on lisäksi 
vahvana tekijänä se, että osa meistä pitää tärkeänä asiate-
kijöitä (kuten teknologiaa) ja osalle meistä on olennaista se, 
miltä ihmisistä tuntuu.

Turvallisuuspolitiikassa on kyse ulkopolitiikasta, siis siltä mil-
tä meidän tekomme muista tuntuvat, millaisia tarpeita ne 
heissä herättävät. Suomen lähinaapureista olennaisinta on 
miettiä, miltä tekomme Venäjästä tuntuvat. Ja siinä pohdin-
nassa on aina aivan ensimmäiseksi huomioitava geopolitiik-
ka. Pietari on Venäjälle äärimmäisen tärkeä ja sen joutumi-
nen ”uhatuksi” kahdelta suunnalta, Baltian maista ja Suo-

mesta, herättää vahvan halun suojata, suojautua. Tunteen, 
joka ohjaa sitten muuta päätöksentekoa. Tuo tunne on sel-
lainen, jota Naton johtavan maan, USA:n, poliitikot tai edes 
ammattisotilaat eivät kunnolla pysty käsittämään.

Suomen aseman kannalta olennaista on kaksi tunnekenttää: 
miltä meistä tuntuu ja miltä meidän turvallisuuspoliittisesti 
olennaisesta naapuristamme tuntuu. Kansallisen luottamuk-
sen tunteen muodostumiseen tarvitaan uskoa omiin kykyi-
hin. Suomalainen on luonteeltaan omiin voimiin ja omiin ky-
kyihin uskova. Kokemuspohjamme on myös sellainen, että 
ulkoa tulevaan massiiviseen apuun ei oikein voida luottaa.

Naapurin tuntemuksiin vaikuttaa vahvasti se mielikuva, jon-
ka me omasta uskostamme annamme. Kun nuo tuntemuk-
set saavat tukea asiapainotteisesti, teknologiasta ja koko-
naisresursseista, niin silloin  muodostuu kuva, että tuonne 
ei ole tarvetta puuttua, tarvetta ottaa hallintaan.

 Suurlähettiläs Talvitie nostikin esille yhtenä turvallisuuspo-
liittisesti merkittävänä tekijänä juuri kyvyn aidosti ymmär-
tää Venäläisiä. Ja kuinka tuo taito on itse asiassa rapautunut 
Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena tapahtuneen kah-
den välisen koulutus- ja kulttuurivaihdon vähenemisen seu-
rauksena. Kenraalimajuri Salminen ja Kommodori Aarnio ku-
vasivat hyvin teknologian merkityksen, kuinka varustuksen 
tulee olla uskottavalla tasolla. Ja että tällä hetkellä Suomen 
varustuksen tilanne on kohtuullinen, osin jopa hyvä. Mut-
ta samalla kuitenkin nousi (ainakin näin minä koin) esille se, 
että laakereille ei voi jäädä lepäämään, vaan myös teknolo-
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giasta on jatkuvasti ja pitkäjänteisesti pidettävä huolta. ”Vää-
rästä” politiikasta on myös varoittavana esimerkkinä Ruotsin 
poukkoilevampi turvallisuuspolitiikka ja nyt listoille nousseet 
miljardiluokan korjauspanostukset.

Henkilökohtaisesti minun ymmärrykseni turvallisuuspolitii-
kasta laajeni merkittävästi vakoilun ja tiedon käytön merki-
tyksen ymmärtäminen. Tietoa ei kannata pantata, vaan mm. 
kykyä valvoa ja havaita erilaisia turvallisuuteen liittyviä asioi-
ta on jopa hyödyllistä ”vuotaa” ulkopuolisille. Näin rakenne-
taan turvallisuusimagoa. Joka sitten viime kädessä ratkaisee 
eri osapuolten valintoja.

Teksti Kari I. Mattila, tunneälyasiantuntija, res yliluutnantti.
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