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KIIREINEN kevät uuvu   , mu  a onneksi säät suosivat 
jo toukokuussa. Ulkoilu nimi  äin virkis   kehoa ja piris   vä-
syny  ä mieltä joka kerta! Työkiireiden lopu  ua on paljon 
muutakin hommaa, kuten esimerkiksi tämän lehden toimit-
taminen, mikä ei ollut taaskaan mikään läpihuutoju  u. On-
neksi jutut on saatu haali  ua kasaan, ja paljon on ulkoiltu 
myös maanpuolustusasiat mielessä, kuten lehteä lukiessa-
si varmas   huomaat. 

KOIRIEN kanssa pitää ulkoilla ympäri vuoden, mu  a nyt 
kun lumet ovat sulaneet, pääsee rauhassa metsään eikä tar-
vitse pelätä suksijoita. Uuden kodin läheiset metsämaastot 
ovat olleet tu  uja jo lapsuudesta, mu  a nyt niitä on katsel-
lut aivan uusin silmin. Ehkäpä siksi, e  ä koirien kanssa olen 
kulkenut nyt vieraampia polkuja kuin aiemmin. Metsä, jos-
sa ei kuulu muita ääniä kuin lintujen laulu tai oravan rapina, 
rauhoi  aa ja saa ais  t toimimaan tarkemmin kuin asfal   -
viidakon metelissä, missä tekee mieli lähinnä sulkea korvat. 
Metsälenkin jälkeen jaksaa taas tehdä tylsiäkin hommia.

SÄIDEN puolesta ei ole ollut tekosyitä jäädä sisälle. Ke-
säkuun alussa olin ihastelemassa Turun maisemia, jotka Ke-
säyön marssin kau  a tulivat tutuiksi lähinnä Aurajoen mo-
lemmin puolin. Osallistuin vain reilun 10 kilometrin marssille 
perhevoimin, mu  a komppaniamme oli eduste  una myös 
pisimmällä matkalla. Voit lukea tästä sivulta 10. Sää ei hai-
tannut menoa, vaan aurinko lämmi    ja tuuli viilensi sopi-
vassa suhteessa.

TURUSSA tuli ulkoiltua enemmänkin, sillä marssia seu-
raavana päivänä pääsin haastamaan itseni Suomen ensim-
mäisessä ja suurimmassa Flowparkissa. Vierumäen Flow-
park on tu  u jo muutamankin kesän ajalta, joten nyt oli kiva 
päästä kokeilemaan uusia ratoja. Reilu kolme tun  a hump-
sah   kuin siivillä! Harmikseni toinen polvi rupesi vaivaa-
maan, ei kuitenkaan kiipeillessä, vaan maassa kävellessä. 
Muutaman päivän lepuu  elu ei tehnyt pahaa, vaan muis-
tu    kehonhuollon tärkeydestä. Lepohetketkin ovat tärkei-
tä, kunhan koko kesä ei kulu levätessä.

KANNUSTANKIN kaikkia lukijoita lenkille perheen 
tai ystävien kanssa, pyöräillen, kävellen tai vaikka soutaen! 
Nau   kaa kesästä ja Suomen kauniista luonnosta sekä valoi-
sista illoista, sillä kohta ne jo pimenevät vauhdilla.

Rauhallista ja turvallista kesää toivo  aen,
Jenni
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Kuvat: Jukka Rannanmaa
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TULENJOHTOPÄÄLLIKKÖ

SUOMEN kesä on näy  änyt jo kesäkuun puoleen väliin 
mennessä parhaat puolensa. +28 °C helteet, kirpeät +5 °C 
kelit ja pikkuisen luntakin saa  in pohjoiseen.
Tätä kirjoi  aessa olen nau   massa sopivasta lämmöstä leu-
dolla, hy  yset loitolla pitävällä, tuulella höyste  ynä vuok-
ramökillä Jämsässä. Kolmen päivän miniloma keskelle viik-
koa tekee hyvää.

OLEN luopunut maakuntakomppaniassa yhdestä tehtä-
västä palatakseni vanhaan pes  ini. Muistan vielä, kuinka va-
rusmiespalvelukseen astuessani järkytyin joutuessani tykis-
töön. Soi  n tuvasta sinne päästyäni veljelleni: ”no niin, mi-
nusta tehdään si  en tykkimies”. Olinhan kuullut, e  ä tyh-
mäkin saisi olla mieluummin. Hain jopa siirtoa SPOL-komp-
paniaan, mu  a koska yksikössäni tarvi   in kaikki RUK haluk-
kaat taistelijat, ei siirto onnistunut.

EI MENNYT kuitenkaan kauan, kun aselajiylpeys alkoi 
kohota ja opin, e  ei tulenjohtajaa kovempaa olekaan. Asia 
mikä opitaan varmas   joka paikassa, palveli si  en jääkäri-
nä, pioneerina, huollossa tai missä hyvänsä. Jokaisella on oi-
keus ylpeyteen siitä mitä tekee ja mitä osaa. Jokaista aivan 
varmas   tarvitaan. Niin pitkään on ihminen so  nut, e  ä tur-
himmat roolit on aika lailla saatu  pute  ua pois.

TERVEHDYS!

OLKAA ylpeitä osaamisestanne niin sotataitojen, työelä-
män ja ylipäänsä elämisen taitojen suhteen. Jokainen on hy-
vä jossain ja meidänkin joukossa pitää vain pystyä saamaan 
taistelijat parhaiten heille sopiviin tehtäviin. Hiotaan talent-
 amme ja yritetään tulla aina eilistä paremmaksi lajissa kuin 

lajissa! Harjoitus tekee mestarin ja sotaharjoitus Täh  sen 
Veskun.

Hyvää kesää!
Länkkäri

KAPTEENIKSI
Juha Muje

SOTILASMESTARIKSI
Täh  nen Vesa

VÄÄPELIKSI
Patomo Hannu 

YLIKERSANTIKSI
Härkönen Arto
Johansson Onni 

Pirinen Jari

KERSANTIKSI
Leh  nen Timo

ALIKERSANTIKSI
Kröning Jukka
Salonen Jussi

Varmis  n onni  elee!

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2016 ylenne   in seuraavat maakuntajoukkolaiset:
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PÄIJÄT HÄMEEN maakuntajoukot ovat jälleen näyt-
täneet rautaista amma   taitoa ja sitoutumista maanpuo-
lustuksen ja oman ko  seutumme turvaamisen eteen. Tästä 
kertovat muun muassa talven ja kevään hyvin onnistuneet 
kertausharjoitukset ja lukuisat vapaaehtoiset harjoitukset. 
Osaamisemme ja toimintakykymme eivät ole jääneet kenel-
täkään huomaama  a. Maakuntajoukkomme ovat hereillä, 
valmiina ja torjuntakykyisiä. Työtämme arvostetaan maa-
kunnassamme, mu  a myös puolustusvoimien ylintä johtoa 
myöten. Kiitokset siitä kuuluvat teille kaikille.

ALUETOIMISTO

HYVÄT MAANPUOLUSTAJAT

MAANPUOLUSTUS ei lepää, mu  a sen tekijöiden-
kin pitää välillä rentoutua. Toivotan teille kaikille hyvää ja 
antoisaa kesää. 
Lopuksi haluan onnitella kaikkia Puolustusvoimain lippujuh-
lan päivänä ylenne  yjä ja palki  uja. Tunnustukset tulevat 
aina ansioista ja hyvin tehdystä työstä – ne eivät ole auto-
maa  o. Onni  eluni!

Hämeen aluetoimiston päällikkö
Evers  luutnan    Ville-Veikko Vuorio

Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimuksen (toim. Vaara, J. & Kyröläinen, H., Pääesikunta, Kou-
lutusosasto, 2016) mukaan reserviläisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja ee   stä toimintakykyä 
olisi mahdollisuu  a kehi  ää paremmaksi. 
Tutkimuksessa selvite   in vuonna 2015 kertausharjoituksiin osallistuneiden 792 vapaaehtoisen re-
serviläisen toimintakykyä erilaisin testein. Fyysisen puolen osalta vajaa puolet reserviläisistä on 
sijoituskelpoisia sodanajan tehtäviin ja lähes kaikki täy  ävät psyykkiset vaa  mukset. 

RESERVILÄISILLÄ KÖ  
HUONO KUNTO

PÄIJÄT HÄMEEN maakuntajoukkojen toimintaan 
kuuluvat vuotuiset kuntotes  t, joilla voidaan seurata oman 
yksikkömme toimintakykyä. Omassa yksikössämme löytyy 
ak  ivisia testaajia, jotka omaa vapaa-aikaa säästämä  ä ve-
tävät erilaisia tes   laisuuksia ympäri vuoden. Yksikön kaik-

kien taistelijoiden vuotuiseen tes  pale   in kuuluvat lihas-
voimaa mi  aava lihaskuntotes  , hapeno  okykyä mi  aava
Cooperin tes   ja kestävyy  ä mi  aava marssi. Juoksun ja 
marssin voi suori  aa muillakin soveltuvilla lajeilla, mikäli 
taistelijan terveydelliset ominaisuudet niin vaa  vat. 
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Tes   laisuuksia järjestetään Lahdessa keväästä syksyyn ja 
joillakin joukkueilla on myös omia  laisuuksia maakunnassa. 
Nykyisin ihmiset harmi  elevat kalenterinsa ruuhkau  a ja so-
pivaa aikaa voi olla haastavaa löytää. Sen takia testaajat ovat 
merkinneet kalenteriin useita vaihtoehtoja ja niistä jokai-
nen ak  ivinen jäsen saa varmas   jonkun ajan sopimaan it-
selleen.

TUTKIMUKSESSA tode   in, e  ä vajaa puolet tut-
kituista saavu    kestävyyskunnossa minimitavoitetason ja 
liikkuvaan sodankäyn  in soveltuvia oli vain 14 %. Pessimis   
voisi todeta luvuista, e  ä yli puolet meistä on pas...sa kun-
nossa. Lihaskunnon osalta vähintään hyvän tuloksen saavut-
  46 - 75 % reserviläisistä. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitä-

misellä on suuri merkitys myös kansanterveyden kannalta. 
Itsestään huoleh  va ihminen jaksaa hoitaa velvoi  eensa ja 
säily  ää oman tuo  avuutensa hyvällä tasolla ja voi omalla 
toiminnallaan vähentää riskiä sairastua erilaisiin elintasos-
airauksiin. Hyväkuntoisilla ihmisillä on myös vahvempi vas-
tustuskyky ja heillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä 
erilaisista kausi-infl uenssoista paremmin kuin huonokuntoi-
silla. Hyvä fyysinen kunto au  aa taistelijaa kestämään pa-
remmin myös psyykkistä kuormitusta ja rasituksesta palau-
tuminen on nopeampaa kuin huonokuntoisilla.

MARSSIHARJOITUKSILLA voidaan mitata erityi-
ses   tutkimuksessa esiin tullu  a kestävyyskunnon tasoa. 
Kokemusten perusteella monet marsseille osallistuvat ajat-
televat PAK-marssia yksi  äisenä kilpailutapahtumana, joka 
pitää suori  aa pakon edessä. Ilman taustalla olevaa kävely-
harjoi  elua voi 25 kilometrin marssi lisäpainoilla olla vaa-
 va suoritus. Tes  en tarkoituksena ei suinkaan ole aiheut-

taa suori  ajille vammoja vaan todeta, e  ä he ovat harjoi-
telleet kohtuullises   etukäteen ja tulevat mukaan suori  a-
maan tapahtuman oman tavallisen lenkkinsä sijasta. Kiina-
laisen sananlaskun mukaan pitkäkin matka täytyy aloi  aa 
yhdellä askeleella. Tätä si  en toistetaan noin 40 000 kertaa 
ja kas, marssi on takana! 

YKSIKÖSSÄ on paljon kovakuntoisia taistelijoita, joil-
le marssin kestävyy  ä mi  aava rasitus ei tunnu missään. 
Tapahtumasta saa itselleen helpomman tekemällä muuta-
mia lajiharjoituksia, joilla valmistaa kehoa tulevaan suorituk-
seen. Pienellä etukäteisvalmistelulla yksilöt voivat keski  yä 
olennaiseen ja tapahtuman jälkeen ei väl  ämä  ä tarvitse 
varata erillistä toipumisaikaa palautumiseen. Tärkeimpänä 
yksi  äisenä tekijänä on jalkineiden sopivuus. Ennen osallis-
tumista kanna  aa totu  aa jalat varsikenkien pehmeyteen 
ja kokeilla, minkälaiset sukat ja teippaukset itselle sopivat. 
Joillekin sopii tuplasukat, joista paksut alimmaisena ja ohu-
et päällä. Toinen taas toteaa paremmaksi lai  aa ohuet al-

le ja paksut päälle. Yksi teippaa päkiät, toinen kantapäät, 
kolmas molemmat ja neljäs jä  ää teipit rullaan, keinoja on 
monia. Marssien vetäjiltä saa halutessaan neuvoja ja koke-
musperäistä  etoa siitä, minkälaisilla keinoilla on saatu on-
nistuneita tuloksia. 

OMAN kestävyyskunnon ylläpito ja kehi  äminen muo-
dostuu jatkuvasta, ympäri vuoden ylläpide  ävästä harjoit-
telusta. Hyöty- ja kuntoliikunnan yhdistäminen erilaisia la-
jeja hyödyntämällä tuo tekemiseen monipuolisuu  a. Tes  -
kalenterista voi valita itselleen sopivan ajankohdan ja pai-
no  aa omassa harjoi  elussaan tulevaa lajia noin kuukau  a 
ennen tapahtumaa. Marssin osalta tämän voi toteu  aa esi-
merkiksi vaihtamalla muutaman juoksu- tai pyörälenkin kä-
velyyn varsikengillä, esimerkiksi 1-2 kertaa viikossa 5-10 ki-
lometrin lenkkejä. Tyylikkäät varsikengät sopivat asuun kuin 
asuun ja jalkoja voi totutella niihin kävelemällä kauppamat-
koja tai käydessään päiväkahvilla terassilla. Omilla harjoi-
tuslenkeillä kanna  aa kokeilla myös omalle keholle sopivaa 
nesteytystä ja tankkausta. Joillekin sopii mehut tai urheilu-
juomat ja toisille rii  ää vesi. Energiageeleillä tai eväsleivillä 
saa tanka  ua omalle vatsalle sopivaa energiaa, kokeilemal-
la saat selville itsellesi sopivat lähteet.

KULUNEEN kevään aikana on järjeste  y neljä kaikille 
joukkueille avointa marssia. Yksiköstämme on ollut huikeat 
seitsemän taistelijaa näy  ämässä oman kuntonsa rii  ävyyt-
tä. Miltä osallistumisprosen    näy  ää noin niin kuin omas-
ta mielestäsi? Marssit järjestetään MPK:n kursseina ja mu-
kana on ollut vierailijoita Helsingistä ja Lappeenrannasta. 
He ovat nähneet vaivaa tulla tutustumaan Päijät-Hämeen 
maastoihin osoi  aakseen kestävyytensä ja koska heidän ko-
 seuduilla ei järjestetä tällaisia mahdollisuuksia. PAK-mars-

sin lisäksi lajista kiinnostuneet voivat lähteä kokeilemaan 
omia rajojaan myös pidemmille matkoille. Etelä-Suomessa 
yksi suosituimmista tapahtumista on Kesäyön marssi, jon-
ka tämän vuoden  laisuudesta on rapor    myöhemmin täs-
sä lehdessä. Tätä kirjoite  aessa valmistaudutaan 17.6. jär-
jeste  ävään Orima   lan perinnemarssiin, josta voi  e lukea 
seuraavassa lehdessä. Tämän kesän aikana on vielä mah-
dollisuus osallistua ainakin Padasjoella 15.7. järjeste  ävään 
marssiin. Marssille voi ilmoi  autua ennakolta MPK:n kurssi-
kalenterin kau  a. Padasjoella on järjeste  y vuosi  ain mu-
kavia marsseja runsaslukuiselle joukolle eri puolella kuntaa 
ja rei  t ovat olleet monipuolisia. Tämän vuoden rei    kier-
tää Tarusjärven maastoissa.

PITÄKÄÄ huolta itsestänne ja tulkaa osoi  amaan se vä-
hintään kerran vuodessa myös yksikön testaajille. Näytetään 
yhdessä, e  ä Päijät-Hämeen taistelijat eivät todellakaan ole 
pas..sa kunnossa!

Sami Välilä
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OLTERMANNIN hiihto on Puolustusvoimien vanhin 
kilpailu, joka on järjeste  y yhtäjaksoises   vuodesta 1951. 
Ensimmäisen kerran Oltermannin hiihto järjeste   in jo 
vuonna 1933. Kilpailun järjestäjinä ovat toimineet 3. divi-
sioonan esikunta, Kaakkois-Suomen so  lasläänin esikunta, 
Itäisen maanpuolustusalueen esikunta ja Itä-Suomen so  -
lasläänin esikunta.

VUODESTA 2015 alkaen Oltermannin hiihto on hiihdet-
ty maavoimien joukko-osastojen ja reserviläispiirien välise-
nä kilpailuna. Kilpailu on toteute  u kunnioi  aen Olterman-
nin hiihdon alkuperäisiä perinteitä, joista tärkein on vies  n 
tuominen Oltermannille. Vuonna 2015 ja 2016 ei Päijät-Hä-
meestä saatu muodoste  ua joukkue  a tähän hienoon kil-
pailuun.

HÄMEEN aluetoimiston puolesta heitänkin haasteen 
kaikille Päijät-Hämeen reserviläisille ja erityises   maakun-
tajoukkoihin kuuluville, e  ä ensi talvena myös päijäthämä-
läinen reservin upseeri lukee vies  n Oltermannille.

OLTERMANNIN hiihto on lumipuvussa so  lassuksin 
toteute  ava vies  kilpailu, jossa vies  kapulana käytetään 
rynnäkkökivääriä. Joukkueen muodostavat joukkueen joh-
taja (reservin upseeri), varajohtaja (reservin aliupseeri, 10 
reserviläishiihtäjää, huoltaja (reserviläinen) ja 2 ajoluvallista 
ajoneuvon kulje  ajaa. Oltermannin hiihto toteutetaan kak-
siosaisena takaa-ajokilpailuna, jossa kilpailun ensimmäises-
sä osassa (yöllä) jokaisen joukkueen on käyte  ävä 4-5 hiih-
toparia. Ensimmäisen osan viimeisen parin jälkeen tullaan 
välimaaliin. 

TOINEN osa alkaa seuraavan päivän aamuna, jolloin 
joukkueista on jäljellä joko yksi hiihtopari ja ankkuri tai pel-
kästään ankkuri, joka tuo yksinään vies  n maaliin. Kaikki 
tunnin sisällä välimaaliin saapuneet joukkueet lähtevät ta-

kaa-ajo-osuuteen kilpailun ensimmäisellä osalla syntyneil-
lä aikaeroilla. Kilpailun kokonaismatka on 70–90 kilometriä. 
Oleellinen osa kilpailua on rei  n suunni  elu,  edustelu, val-
mistelu ja merkitseminen, sillä hiihto tapahtuu vaihtelevas-
sa maastossa/metsäautoteillä/vast. Perinteises   hiihtäjät 
majoi  uvat rei  n varrella olevissa taloissa ja muonitus to-
teutetaan omin kei  ovälinein.

NÄIN keskikesällä ei moni meistä mie   hiihtämistä, mut-
ta joukkueen kokoaminen ei onnistu, jos sen aloi  aa ensi-
lumen sataessa. Joukkueeseen tarvitaan noin 20 henkilöä, 
jo  a kilpailun koi  aessa on tarvi  ava määrä miehiä ja/tai 
naisia koossa. Ota siis haaste vastaan ja ilmoita maakunta-
komppanian liikuntavastaaville, e  ä haluat mukaan hiihtä-
mään. Muista kysyä mukaan myös kavereitasi. Tiedän, et-
tä paikallisissa urheiluseuroissa on muutamia varusmiehi-
nä Oltermannin hiihdon voi  aneita, joilla olisi halu päästä 
taas kilpailemaan Oltermannin sauvasta.

TAVOITTEENA olkoon, e  ä ennen vuoden loppua 
aluetoimiston johdolla perehdytetään vähintään joukkueel-
linen kilpailuun halukkaita reserviläisiä ja maaliskuussa 2017 
on ensimmäinen päijäthämäläisistä reserviläisistä muodos-
te  u joukkue tuonut vies  n Oltermannille.   

VANHAN sanonnan mukaan hiihtäjät tehdään kesällä. 
Kuntoilumielessä hiihto on kuitenkin siitä hieno laji, e  ä ke-
sällä voi liikkua vaeltaen, soutaen, suunnistaen, pyöräillen, 
meloen tai monilla muilla tavoin kesästä nau   en, mu  a 
luoden kuitenkin hyvää kuntopohjaa talven hiihtoihin.
Toivotan kaikille Varmis  men lukijoille hyvää kesää ja toi-
von, e  ä ota  e haasteen vastaan.

Asevelvollisuussektorin johtaja
Majuri Pasi Virtanen

HAASTE
PÄIJÄT HÄMEEN RESERVILÄISILLE
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VETERAANIT JA YLEISÖ pääsivät tutustumaan 
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian reserviläisten jär-
jestämään vanhojen aseiden ja kaluston esi  elyyn. Kalus-
toesi  elyn lomassa kuul  in monia tarinoita aseista; kuin-
ka ne palvelivat rintamalla ja kuinka uskoma  omiin suori-
tuksiin Suomalaisella Sisulla ylle   in käytössä olevalla kalus-
tolla. Kalustoesi  elyn lomassa oli näy  llä myös suomenhe-
vonen, joka herä    veteraaneissa lämpimiä muistoja ja ko-
vimmat hevosmiehet halusivat katsoa myös hevosen ham-
paita. Kalustoesi  elyyn kävivät tutustumassa myös Sysmän 
koululaiset ope  ajien johdolla, mikä herä    runsasta mie-
lenkiintoa oppilaissa.

VETERAANIPÄIVÄ

Teks   ja kuvat: Jussi Ollikainen 

SYSMÄSSÄ
SYSMÄSSÄ viete   in Kansallisen Veteraanipäivän Päijät-Hämeen alueen juhlaa 27.4. sateises-
sa säässä.  Säästä huolima  a oli so  emme veteraaneja, heidän omaisiaan ja muita maanpuo-
lustushenkisiä ihmisiä tullut paikalle mukavas  . Tapahtuma alkoi ken  ähartaudella, jossa kirk-
koherra Jeremias Sankarin pitämässä puheessa koroste   in mm. sitä, e  ä veteraanit saavat ar-
vokkaan kohtelun elämänsä viimeisinä vuosina ja kirkko on tässä osaltaan mukana.  

KENTTÄHARTAUDEN ja kalustoesi  elyn jälkeen 
veteraanit ja yleisö siirtyivät ruokailemaan Olavin toiminta-
keskukseen, jossa nau    in ken  äkei   mellä keite  y lou-
nas. Lounaalla oli mukana mm. puolustusvoimien ja kunnan 
edustajat. Lounaan lomassa käy  in vilkkaita keskusteluja ja 
muistel  in menneitä tapahtumia. Varsinainen pääjuhla ja 
juhlakahvit järjeste   in Sysmän Tea  eritalolla, jossa kuul  in 
musiikkiesityksiä, tervehdyksiä ja juhlapuhe. Puolustusvoi-
mien tervehdyksen toi aluetoimiston päällikkö Evers  luut-
nan    Ville-Veikko Vuorio. Sysmän Sotaveteraanit ry:n pu-
heen pi   puheenjohtaja Heikki Rekola ja varsinaisen juhla-
puheen pi   Birgi  a Stjernvall-Järvi.  
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KEVÄT HÄLVÄ 16

Harjoitustoimiston ja huollon kurssi 
KEVÄT-HÄLVÄ 16 0900 16 12040
Ken  ämuonituskurssi  0900 16 12041
So  laspoliisikurssi  0900 16 12043
Tiedustelukurssi/kohteen  edustelu  0900 16 12044
Pioneerikurssi   0900 16 12046

PÄIJÄT HÄMEEN Koulutus- ja tukiyksikkö toteu    PSPR:n tukemana KE-
VÄT-HÄLVÄ 16 -harjoitusviikonlopun Hälvälän harjoitusalueella 22.-24.4.2016. 
Harjoitus koostui harjoituksen johdosta ja viidestä kurssista. Päijät-Hämeen 
Koulutus- ja tukiyksikön harjoituksen johtajana oli Päijät-Hämeen Koulutus- ja 
tukiyksikön päällikkö Aarne Kumpulainen. 

KEVÄT-HÄLVÄ 16:een osallistuivat alla olevat kurssit.

HARJOITUSVIIKONLOPPU 22. 24.4.2016

HARJOITUKSEN JOHTO (harjoitustoimiston ja huollon kurssi), kent-
tämuonituskurssi sekä pioneerikurssin ja so  laspoliisikurssin koulu  ajat aloit-
 vat toimintansa Hälvälän harjoitusalueella perjantaina 22.4.2016 klo 19.00. 

Muiden kurssien henkilöt ilmoi  autuivat Hälvälän harjoitusalueen tauluvaras-
tolla 23.4.2016 klo 08.00 mennessä. 

HARJOITUSPUHUTTELU koulu  ajille ja eri toimijoille pide   in per-
jantaina 22.4.2016 klo 19.00 Tauluvaraston luokassa. Harjoituksen aloituspu-
hu  elu pide   in Tauluvaraston kentällä 23.4.2016 klo 09.00, ja tämän jälkeen 

KEVÄT-HÄLVÄ 16 -harjoitusjoukko harjoituspuhu  elussa.

Kevät-Hälvän Pioneerikurssilla hiekkasäkeistä 
kuorma-auton lavalle valmistel  in raivaamisbunkkeri 
ampuma- ja tähystysaukkoineen.

Pioneerikurssilla taistelijapari kuorma-auton lavalla 
raivaamassa sirotemiinoite  a. Tähystäjä (maalinosoit-
taja) vasemmalla, ampuja oikealla.
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kurssit siirtyivät koulutuspaikoilleen ja aloi   vat koulutuksen kurssinjohtajien johdolla. Harjoitus pää  yi sunnuntaina 
24.4.2016 varusteiden luovutukseen, päätöskahviin ja palau  een antamiseen. Harjoituksen johto lope    toimintansa 
24.4.2016 klo 16.00.

HARJOITUKSEEN osallistui lähes sata reserviläistä ja MPK:n toimijaa. Harjoitus sujui suunnitelman mukaises   au-
rinkoisessa kevätsäässä.

Teks  : Aarne Kumpulainen
Kuva: Markku Selonen

KEVÄT-HÄLVÄN SOTILASPOLIISIKURSSI
Kevät-Hälvä 16 -harjoitukseen kuului yhtenä osana So  las-
poliisikurssi, joka vähäisestä osano  ajamäärästä huolimat-
ta paneutui koulutukseen innolla ja asenteella. Koulutuk-
seen kuului paitsi teoriaa ja käytännön harjoituksia, myös 
taisteluensiapukoulutus, sekä ajoneuvojen ja rakenteiden 
naamioin  kurssi. Kurssin osano  ajat olivat hyvin mo  voi-
tuneita, ja jokainen kertoi kurssin antaneen uu  a  etoa ja 
taitoa.

Kuvat: Markku Selonen, Ilkka Jaakkola

Kurssin johtajana totesin, miten mukavaa on koulu  aa in-
nokasta ja osaavaa ryhmää. Kurssin yhteydessä toteute   in 
myös vääpelikurssille osallistuneille Ari Mähöselle ja Mark-
ku Seloselle kurssin vääpelöin  in lii  yviä tehtäviä. Toivot-
tavas   ensi vuonna tavataan jälleen samoissa merkeissä.

Kurssin johtaja, 
Keijo Ruolah  
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ODOTTELUN ja pienen alkusäädön jälkeen paikalle 
saapuneet ampujat jae   in kolmeen osastoon, joista jokai-
nen kävi suori  amassa ammunnat kolmella eri pisteellä. Pe-
rusammunnat suorite   in 150 metrin radalla. Moni harmit-
teli jälleen vieraiden aseiden käy  öön lii  yvää hankaluut-
ta. Kun aseet tuodaan Parolasta, eikä ole sitä omaa henkilö-
kohtaista ase  a, tähtäimet saa  avat olla miten sa  uu. Ku-
ten itselleni kävi, ensimmäiset kohdistuslaukaukset eivät ol-
leet taulussa päinkään. Omassa osastossani oli kolme muu-
takin, joiden tähtäimet olivat sääde  y väärin. Tähystäjän 
avulla toiset kohdistuslaukaukset löysivät  ensä tauluun ja 
pääsimme kaikki ampumaan kymmenen laukauksen kilpa-
sarjaa kahteen kertaan.

SEURAAVAKSI suunnis  mme PKM-ras  lle ampu-
maan konekiväärillä. Viisi henkilöä kerrallaan ampui lyhyi-
tä sarjoja koh   maaleja. Osan ampuessa toiset pi  vät tau-
koa tai kokeilivat patruunoiden vyö  ämistä, joka osoi  au-
tui haasteelliseksi toisen vyö  ölai  een hajotessa. Nopeas-
  näppärät taistelijat kuitenkin löysivät sopivat työkalut ja 

hieman voimaakin käy  äen saivat sen korja  ua.

ILLAN viimeinen ras   osastollani oli sovelle  u ammun-
ta. Ammunta suorite   in seisten läheltä tauluja. Varustus 
tällä pisteellä poikkesi muista, sillä kuulosuojainten lisäksi 
varustukseen kuului lasit, liivit ja kypärä. Ammunnan vetä-
jä oli suunnitellut sarjan, jota muutaman harjoituslaukauk-
sen jälkeen pääsimme ampumaan ohjeiden mukaan. Haas-
teena eivät olleet vain nopeat (ja tarkat) laukaukset tauluun, 
vaan myös väärältä puolelta ampuminen, mikä ainakin mi-
nulle oli täysin uusi kokemus. 

KAIKEN kaikkiaan ilta oli onnistunut niin osallistujien 
kuin järjestäjienkin mielestä. Seuraava ampumailta on 7.9., 
joten jos et päässyt osallistumaan toukokuun tapahtumaan, 
varaathan kalenteristasi syyskuun ensimmäisen keskiviikon, 
ilmoi  audut ja tulet mukaan ampumaan!

Teks   ja kuvat: Jenni Paasio

LÄMMIN SÄÄ HELLI 
AMPUJIA TOUKOKUUSSA

Vyö  äminen

Kohdistuslaukaukset
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KESÄYÖ TURUSSA

MPK:N piiripäällikkö Markku Laine myhäili maalialueel-
la tyytyväisenä marssijoilta saadun hyvän palau  een ansi-
osta. Pieniä kehityskohteita oli myös tullut esiin ja tarkoi-
tuksena on o  aa palau  eet käsi  elyyn ja jatkaa tapahtu-
man kehi  ämistä edelleen. Tänä vuonna ilmoi  autuneita 
oli hieman viimevuo  sta enemmän, lähes 500. Lähtöpai-
kalla oli ilahdu  avaa nähdä mukana myös nuoria liikkujia. 
Lyhyiltä matkoilta haetun kokemuksen pohjalta on hyvä ke-
hi  ää omaa harjoi  eluaan ja kestävyy  ä ja osallistua tule-
vaisuudessa pidemmillekin matkoille. Viime hetken pois-
jääntejä tulee kuitenkin aina ja lähtöviivalla oli noin 460 
marssijaa. Matkan varrella ensiaputeltoilla oli tehtäviä lä-
hinnä hiertymien ja kramppien hoidossa. Pitkillä matkoil-
la huolellinen valmistautuminen ja rii  ävät harjoitusmää-
rät vähentävät tarve  a tukeutua ensiapuun. Loppumatkal-
la marssijoilla oli havai  avissa jäykkyy  ä muuallakin kuin 
käytöksessä ja monet tulivatkin maaliin hiertymistä huoli-
ma  a sisulla ja sitkeydellä.

TÄMÄN vuoden marssilla osallistujat pystyivät valitse-
maan itselleen sopivan matkan useasta eri vaihtoehdos-
ta. Tarjolla oli 6 km, 10 km, 15 km, 20 km, 30 km ja ma-
raton. Rei    mukaili viime vuonna käytössä ollu  a pohjaa 
muutamin poikkeuksin. Kaikki tutut nähtävyydet, kuten 
Tuomiokirkko, Kakola, Ruissalon kansanpuisto, Turun linna 
ja Suomen Joutsen saivat jälleen katsojia. Tällä kerralla myös 
pitkien matkojen marssijat saivat nau   a lau  akyydistä 

Aurajoen yli  ävällä Förillä, kun ensimmäinen joen ylitys ta-
pahtui lautalla. Rei  n merki  ävin uudistus oli viimevuo  sta 
pidempi kierros joen yläjuoksulla Halisen alueella. Ruissalon 
lenkkiä oli vastaavas   lyhenne  y. Marssijat pi  vät muutok-
sesta, sillä porrastetun lähdön ja uusitun rei  n avulla tau-
koasemien kuormitusta oli saatu tasa  ua ja toisaalta mars-
sijat pysyivät hyvin yleisön näkyvissä.

REITTI jakaantui suunnilleen puoliksi hiekkapintaisiin ul-
koilurei  eihin ja puoliksi päällyste  yyn katuverkkoon. Kau-
pungin yleinen siisteys keräsi kiitosta ja keskustan alueella 
liikkuessa marssijat saivat kannustusta terassien asiakkail-
ta. Lauantaina iltakuudelta lähteneille marssijoille anne   in 
aikaa rei  n suori  amiseen sunnuntaihin aamukymmeneen 
saakka. Pitkä aikataulu antaisi mahdollisuuden poiketa te-
rassilla, mu  a tällä kerralla marssijat taisivat keski  yä liikun-
taan vahvemman nesteytyksen sijasta.

HUOLTO oli hoide  u neljän pisteen tak  ikalla. Samo-
ja pisteitä hyödyntämällä maratonmarssijat saivat huol-
toa kahdeksalla pisteellä. Tarjolla oli ve  ä, mehua, urheilu-
juomaa, banaania ja maustekurkkuja. Kahdella asemalla oli 
lisäksi välipalakeksejä. Toivelistalle seuraavaa kertaa varten 
voisi esi  ää leipäpaloja vaikkakin haluamiaan eväitä saa to-
ki o  aa myös omaan reppuun. Kaikkiaan huolto toimi erin-
omaises   ja talkooväki oli mukana tapahtumassa eri  äin 
posi  ivisella mielellä. 

Kesäyön marssi 11.–12.6.2016 kiersi toisena vuonna peräkkäin 
Aurajoen molempia rantoja aurinkoisessa Turussa. MPK:n Lou-
nais-Suomen osasto sai jälleen kiitoksia hyvistä järjestelyistä. Vii-
me vuodelta tu  u Heikkilän kasarmialue toimi tapahtuman toi-
mivana tukikohtana ja so  laskodissa hoide   in ilmoi  autuminen 
sekä viime hetken tankkaukset. Päijät-Hämeestä maratonin haas-
teisiin lähde   in pienellä, mu  a sitäkin sitkeämmällä osastolla.

Teks   ja kuvat: Sami Välilä
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YÖN pimeydessä maaliin saapuneet saivat Merivoimien 
esikunnan edustalle sijoitetulla maalivaa  eella huimat suo-
sionosoitukset ja halauksen. Mitalin ja kunniakirjan jaon jäl-
keen marssijoille oli tarjolla sauna ja nakkikei  oa.

ENSI vuonna Kesäöitä marssitaan useammalla paikkakun-
nalla. Tapahtumien määrän kasvussa lienee taustalla Suo-
men itsenäisyyden juhlavuosi ja MPK:n osastot osallistuvat 
laajalla rintamalla marssien järjestämiseen. Turussa marssi-
taan jo toukokuussa, joten lai  akaa kalenteriinne jo merkin-
tä lauantaille 20.5.2017. Alustavien  etojen mukaan Tuusu-
lassa marssitaan kesäkuun toisena viikonloppuna ja Jyväs-
kylässä elokuun lopulla. Tuusulan ja Jyväskylän tapahtumi-
en suunni  elut ovat vielä kesken, joten vahviste  uja aika-
tauluja kanna  aa seurata MPK:n kalenterista.

Turussa munkitkin ovat erilaisia

Voimankäytön 
jatkokoulutuskurssi

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna toteute   in jäl-
leen VK3-voimankäytön kertauskurssi. Kuten aiemmin-
kin vastaavilla kursseilla, myös tällä kerra   in voiman-
käytön perusasioita, ammu   in voimankäytön tasoam-
munnat pistoolilla ja opiskel  in uu  a, hyödyntäen pai-
kallisen verkostoitumisen suomia mahdollisuuksia.
PERJANTAINA painopiste oli tasoammuntojen suo-
ri  amisessa uudistuneen ohjeistuksen mukaises  , minkä 
ohessa harjoitel  in pistooliammuntaa enemmänkin. Illan 
pää  eeksi kertail  in aiempien koulutusten teorioita ja val-
mistaudu   in lauantain koulutukseen.

LAUANTAINA toiminta star  asi jo aamuvarhaisel-
la edellisillan suunnitelman mukaises   ja joukko siirtyi ni-
metyissä osastoissa majoitusalueelta toiselle puolelle Päi-
jät-Häme  ä suori  amaan harjoitustehtävää, joka oli henki-
lön etsintä ja kiinnio  o.

ENSIMMÄISEN, pehmeän kokonaissuorituksen jäl-
keen aloite   in ras  koulutuksena kertaus porrastekniikoi-
den ja huoneistojen vyörytyksen osalta. Uudenlaiset puit-
teet kerrostalossa rappuineen ja huoneistoineen herä   vät 
paljon ajatuksia erilaisten tekniikoiden toimivuudesta.
Lounaan jälkeen koulutus jatkui edelleen kahdella ras  lla, 

joilla opetel  in erilaisten murtovälineiden käy  öä oviin ja 
ikkunoihin sekä sisäänmenoja parvekkeiden kau  a. Tässä 
kohtaa kiitän vielä kerran yhteistyötahoamme, joka mahdol-
lis   harjoi  elun pure  avaksi määrätyssä kerrostalossa ja oi-
keiden ovien ja ikkunoiden kanssa harjoi  elun. Tuskin mo-
nellakaan kurssilaisista oli aiempaa kokemusta siitä, kuinka 
vaikeaa ja aikaa vievää on tavallisen asuinhuoneiston ikku-
noiden rikkominen siten, e  ä sisäänmenon voi suori  aa it-
seään vahingoi  ama  a. 

RASTIKOULUTUSTEN jälkeen pala   in sovellet-
tuihin harjoituksiin, joissa oli yksi tai useampi maalihenkilö, 
mukana täysin sivullisia; avuliaita, uteliaita, eli kaikin puolin 
jokapäiväisiä hahmoja. Erilaiset  lanteet testasivat koulutet-
tavien kykyä mukau  aa toimintansa  lanteen vaa  musten 
mukaiseksi. Ja kuten mo  voituneella ja keski  ymiskykyisel-
lä joukolla yleensä, koulute  avien toiminta  lanteissa kehit-
tyi ja parani  lanne  lanteelta.
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PITKÄN päivän pää  eeksi pala   in harjoituspaikalta ma-
joitusalueelle, jossa kuunnel  in viimeinen, mielenkiintoinen 
oppitun   räjähteiden käytöstä rakennuksissa ennen kalus-
ton ja miehistön huoltoa sekä harjoituksen aikaisten huomi-
oiden vapaamuotoista läpikäyn  ä saunomisen yhteydessä.
Sunnuntaille jäikin enää kaluston palautus, reserviläiskyse-
lyihin vastaaminen ja varsinaisen harjoituksen jälkeen sit-
keimmille pidetyt lihaskunto- ja Cooper-tes  .
Harjoitukselle asetetut tavoi  eet saavute   in, henki harjoi-
tuksessa oli erinomainen ja harjoitus kokonaisuutena pal-
veli tarkoitustaan.

Kiitos!
Harjoituksen johtaja, -T

Maakuntakomppanian kuukausipalaverit  2016
11.8.2016 
6.10.2016
Paikkana Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12. Alkaen klo 18.00, 
jollei toisin ilmoiteta. Kaikki maakuntajoukkolaiset ovat tervetul-
leita  laisuuteen!

PHMAAKK:N LKT  JA COOPERIN TESTIT 2016

Heinä-, elokuu vapaat
LKT 11.9. sunnuntai klo 18.00  Komento/Huolto
LKT 16.10. sunnuntai klo 18.00  räs  tes  t
LKT 20.11. sunnuntai klo 18.00  räs  tes  t
Joulukuu vapaa
LKT pidetään TOKIA-kuntosalilla, Askonkatu 9.

COOPER 20.8. lauantai klo 11.00  1. joukkue
COOPER 17.9. lauantai klo 11.00  Komento/Huolto
Cooperin tes  t pyritään pitämään Radiomäen kentällä, vaihtoeh-
toinen paikka Pikku-Vesijärven ranta.
Jos joku testauspäivistä ei käy, niin sovi uudesta testausajasta: 
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi  (040-5002757). Tes  t ovat 
vuosi  aiset!

Vuoden 2016 harjoituksia 
PV VeH: 
PAPU-harjoitus 16.-18.9.2016
Tila  u koulutus: 
Erikoisjoukkojen vastainen toiminta 12.-14.8.2016 
Ampumailta 2 7.9.2016 
Paikallispataljoonan koulutus 7.-9.10.2016 
Yksiköiden koulutus 11.-13.11.2016

Tough Viking -esteratakilpailu Helsingissä 
Kaisaniemen puistossa 10.9.2016
Rei  n pituus on 10-12 km ja se sisältää yli 25 rajua 
este  ä. Tough Viking on johtava, suurin ja julmin 

estejuoksukilpailu Pohjoismaissa ja Venäjällä. Tough Viking 
Race 2015 -kisaan osallistui yli 25000 kilpailijaa. Noin 40% osan-
o  ajista on naisia. Tutustu: h  p://toughviking.se/fi 
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