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Pistoolikurssilla harjoitel  in esimerkiksi liikkeestä 
ampumista. Turvallisuudesta pide   in huolta yhden 

koulu  ajan seuratessa yhtä ampujaa kerrallaan.
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PÄÄTOIMITTAJA

Kevät käynnistyi kohdaltani huoma  avan ak  ivisemmin kuin 
muutamana edellisenä vuonna. Sähköpos  in tuli ilmoitus-
ta milloin mistäkin kurssista, johon kanna  aisi osallistua. Ja 
minähän osallistuin. Kevät-Hälväänkin ilmoi  auduin perä   
kahdelle samanaikaiselle kurssille. Pääasiallises   toimin tu-
lenjohtokurssin mukana, mu  a suori  n ohessa myös muu-
taman tunnin mi  aisen B-ajolupakurssin. 

Tammikuussa päivystäjä lai  oi vies  ä pistoolikurssista, ja 
hetken aikaa mie   yäni ilmoi  auduin myös tälle helmi-
kuusta toukokuuhun kestävälle peruskurssille. Joka toinen 
maanantai-ilta kului rai   issa ulkoilmassa, oli sää millainen 
tahansa. Kurssi herä    paljon kiinnostusta, ja niin kurssilai-
set kuin kateellisena vierestä seuranneet olivat sitä mieltä, 
e  ä uudelle kurssille on  lausta. Sellainen ollaankin järjes-
tämässä, mu  a ajankohta ja toteutus ovat vielä auki. Toi-
vo  avas   tämän kurssin käyneille voidaan järjestää myös 
jatkokurssi, sillä sellainenkin kiinnostaisi monia kurssilaisia.

Pelkällä pistoolilla ampumiseksi ei kevät mennyt. Toukokuun 
loppuun sijoitetun ampumapäivän aikana pääsin pitkästä ai-
kaa myös rynnäkkökiväärin ja kuvassakin näkyvän koneki-
vääri PKM:n taakse tähtäilemään tauluja. 

Jos kevät on ollut kohdallani kiireinen, on se sitä ollut muil-
lakin. Moni muukin on osallistunut kevään aikana useaan 
harjoitukseen, ja heiltä olen saanut enemmän tai vähem-
män vaa  malla sisältöä lehteen. Ilman tai  ajia, kirjoi  ajia 
ja kuvaajia tämä leh   ei olisi tämännäköinen. Tarkoitan tä-
män siis hyvällä. Tälläkin kertaa lukijalle avautuu monipuo-
linen ka  aus erilaisista tapahtumista, jollaisiin sinäkin maa-
kuntajoukkoihin kuuluvana pääset osallistumaan. Lisä  etoa 
kursseista ja muista tapahtumista osoi  eessa mpk.fi /koulu-
tuskalenteri. Seuraa myös sähköpos  asi; päivystäjä väli  ää 
kurssimainoksia ja muistutuksia erilaisista tapahtumista, esi-
merkiksi jalkamarsseista. Etkö saa viestejä päivystäjältä? Lai-
ta vies  ä paivystaja@maakuntakomppania.fi .

Tai  ajakaksikostamme toinen on pää  änyt lope  aa nämä 
hommat. Jarmo Siiralle kiitokset tai  otyöstä viime vuoden 
muutamiin leh  in, sekä erityiskiitos edelliseen lehteen ai-
kaansaadusta ulkoasumuutoksesta. Juha Muje jatkaa viime 
vuoden tapaan tai  otyötä, mu  a leh   tarvitsee myös toi-
sen osaajan jakamaan työtaakkaa. Olisiko sinulla taitoa ja 
kiinnostusta tulla avuksemme? Ota yhtey  ä, kysyäkin saa.

Kevät oli rankka ja uuvu  ava niin työn kuin harrastustenkin 
puolesta, mu  a mieltä ylensi aluetoimistolta lähete  y kir-
je, jossa ilmoite   in ylennyksestä. Tämä rouva vääpeli (res.) 
kii  ää. Nyt on aika nau   a Suomen suvesta säästä ja loman 
ajankohdasta riippuma  a: 

Nau   uusia perunoita ja voita,
mansikoita ja makkaroita.
Tee saunaan tuore vasta,
ja varpaat veteen kasta.

Ihastele poutapilviä,
siristele auringossa silmiä.

Älä murehdi ötököitä,
vietä rauhallisia kesäöitä!

Kuva: An    Pahalah  

Lomaterveisin,
Jenni
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi 
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Olen paininut viime aikoina kovas   kehi  ymisteeman ympä-
rillä. Vanhempi lapseni, 8-vuo  as poikani, haluaisi toisessa 
harrastuksessaan siirtyä yli 12-vuo  aiden ryhmään. Kasva-
tukselliset haasteet tulevat mukavas   esiin, kun lapsi tulisi 
saada mo  voituneeksi hiomaan perusteita vielä tovin sen si-
jaan e  ä siirtyisi ryhmään, jossa muut ovat harrastaneet la-
jia useita vuosia pidempään. Pidempään lajia harrastaneet 
kun hallitsevat lajin vaa  mat liikeperusteet, osaavat tehdä 
jo vähän vaa  vampiakin asioita sekä ymmärtävät lajissa vah-
vistumiseen vaadi  avan oheisharjoi  elun, ja sen miksi val-
mentajat vaa  vat heitä harjoi  elemaan myös niitä ihan al-
keelliselta tuntuvia perusteitakin. Tuon yhtälön selkey  ämi-
nen 8-vuo  aalle on aika vaa  vaa.

Useimmiten lähtökohta kehi  ymiselle on kokonaisuuden 
hahmo  amisessa. Karkeas   sano  una esimerkiksi oppiak-
seen sukeltamaan on ensin opi  ava hengi  ämään, ja harjoi-
teltava hengi  ämistä, vaikka osaisikin jo sukeltaa. Sama ke-
hi  ymisen periaate toimii myös meidän paikallisjoukossam-
me. Ollaksemme toimiva osa paikallispataljoonaa, on mei-
dän ennen kaikkea ymmärre  ävä keitä me olemme, mitä 
teemme ja miksi. Ollaksemme si  en toimiva paikallispatal-
joona on meidän myös ymmärre  ävä keitä muita pataljoo-
naan kuuluu, ja mitkä ovat näiden muiden yksiköiden teh-
tävät kokonaisuuden kannalta.

Paikallisjoukkomme elää tällä hetkellä jonkinlaista murros-
vaihe  a. Päijät-Hämeen maakuntakomppanian 10-vuo  sen 
taipaleen aikana erilaisissa harjoituksissa on aina törmännyt 
tu  uihin kasvoihin ja harjoi  eiden sisältö on keski  ynyt ai-
emmin harjoitellun toiminnan eteenpäin viemiseen eli koko 
ajan on siirry  y vaa  vimpiin harjoi  eisiin. Osalle toiminnas-
ta pidempään pois olleille onkin siten ollut haasteita palata 
mukaan, kun yhtäkkiä pitäisikin osata jo ns. ison maailman 
temppuja. Näiden lisäksi mukaan on tullut uusia henkilöitä 

ketkä si  en painivat ymmärtääkseen mitä oikein pitää osa-
ta, jo  a mukana voisi toimia. Mo  vaa  ota hathat-hommiin 
on monella, mu  a perusteiden osaama  omuus uhkaa tap-
paa mo  vaa  on, jos vaa  mukset ovat liian kovat. 

Nyt siirry  äessä pataljoonatasolle on mukaan tullut lukui-
sia uusia yksiköitä ja kasvoja, joiden osaamistaso vaihtelee 
laidasta laitaan. Tämä on kokonaisuuden kannalta eri  äin 
hedelmällistä aikaa, sillä uudet sitoumuksen tehneet tuo-
vat uusia vaa  muksia koulutuksien järjestämiselle. Yksiköi-
den harjoitellessa perusteita ei ole mitenkään pois sulje  u 
idea, e  ä mukaan menisivät myös pidempään tetsanneet 
maakkilaiset. Varsin suositeltavaa se on silloin, kun tuntee 
itse pistoksen sydämessään jonkin perustaidon osalta. Itse 
tällaisen piston tunnis  n ja osallistuin tulenjohdon perustei-
den kurssille, jossa osaavan koulu  ajan ansiosta nyt myös 
vääpeli on ns. kartalla MGRS-koordinaateista.

Varatkaa siis aikaa itsellenne poh  a miksi teen mitä teen, ja 
miten se vaiku  aa koko yksikkönne tai pataljoonamme suo-
rituskykyyn. Jos e  e osaa vastata kysymykseen, kääntykää 
esimiehenne puoleen ja pyytäkää selvennystä. Vaa  kaa sa-
maa  etys   myös alaisiltanne tai ryhmänne jäseniltä. Jos 
alaisenne ei ymmärrä mitä on tekemässä, teidän esimiehe-
nä on selkeyte  ävä tehtävä hänelle. Ketju on niin vahva kuin 
sen heikoin lenkki. Vahvistakaa siis itseänne, niin vahvistat-
te koko ketjua. Kun kaikki muutkin tekevät saman, on Päijät-
Hämeessä maan vahvin paikallispataljoona.

Hakkaa päälle!

Päijät-Hämeen maakuntakomppanian vääpeli
Vääpeli (res.)
Jari Kannela
Twi  er: @jarikannela

VÄÄPELI

Perusteet kuntoon ennen hathat-temppuja
Ymmärrä mitä muut komppaniassasi tekevät, osaa mitä suorat alaisesi 
ja esimiehesi tekevät, hallitse oma vastuualueesi.



VARMISTIN 2/2017
6

ALUETOIMISTO

Ensimmäisenä kirjoituksenani lehteenne tästä tulee väistämä  ä esi  ely. Pääasiallises  .

Olen majuri Kalle Laaksonen. O  n sektorijohtajan tehtävät vastaan majuri Pasi Virtaselta keskiviikkona 1.2.2017. Sektorini 
vastuullehan kuuluvat asevelvollisuusasiat. Asevelvollisuusasiat ovat aina olleet – enemmän tai vähemmän – osana pal-
velustehtäviäni. Nyt ne ovat sitä 100 %:s   jokaisena palveluspäivänä. 

Varusmiehenä ja sen palvelusajan jälkeen palvelin ”kesävänskänä” Karjalan Tykistörykmen  ssä vuosina 1992-1994. Tuon 
ajanjakson jälkeen opiskelin ja koulu  auduin Kade   koulussa vuosina 1994-1998. Kade   koulussa valitsin aselajilinjak-
si vies  n, vaikka olinkin ”peruskoulutukseltani” tykkimies. Valmistu  uani kade   kurssilta palvelin joukkueenjohtajana ja 
komppanian varapäällikkönä Riihimäen Vies  rykmen  ssä aina vuoden 1999 syksyyn as  , jolloin siirryin Ilmavoimiin Tik-
kakoskelle. Tikkakoskella palvelustehtäviini kuuluivat mm. vies  päällikön, kurssin johtajan ja toimistoupseerin tehtävät. 
Si  en, vuoden 2003 alussa, koi    jälleen siirto: takaisin Vies  rykmen   in. Siellä palvelustehtäviini kuuluivat elektroni-
sen sodankäynnin eri tehtävät, mitkä jatkuivat aina vuoden 2008 syksyyn as  , jolloin menin opiskelemaan ja koulu  autu-
maan Maanpuolustuskorkeakoulun esiupseerikurssin ilmasotalinjalle. Kyseisen kurssin aikana sain siirtomääräyksen Hä-
meen Rykmen  n Huoltokouluun. Esiupseerikurssin lopu  ua palvelin Huoltokoulussa vuoden 2009 syksystä aina vuoden 
2014 loppuun, jolloin Hämeen Rykmen    lakkaute   in, ja muutoksen seurauksena minut määrä   in palvelemaan Pans-
sariprikaa  n Hämeen aluetoimistoon.

Vahva ja amma   taitoinen reservimme on erityinen voimavaramme. Sitä kaikki eivät  edosta tai muista. Harjoi  elut ja 
kokemuksien kau  a tehtävät muutokset toimintatapoihimme ovat vahvuutemme – aina. Sotatekninen kehitys on nope-
aa, kuten myös niihin sovitetut uudet toimintatapamallit. Kehi  yä pitää, mu  a pitää muistaa ja valmistautua myös siihen 
muu  uma  omaan tosiasiaan, e  ä taistelukentän olosuhteissa voi  aa yleensä se puoli, joka on nopein.

Mukavaa ja virkistävää kesää toivo  aen,         
Majuri Kalle Laaksonen
Sektorijohtaja
Hämeen aluetoimisto
Panssariprikaa  

KAPTEENIKSI:
Aaltonen Ka   Anneli

YLILUUTNANTIKSI:
Eskolainen Marko Juhani
Viertola Jussi Julius

LUUTNANTIKSI:
Hopeasaari Juho Aarne Ilmari
Maksimainen An    Juhani
Seppänen Asseri Ma  as
Ton    Juho Taneli

SOTILASMESTARIKSI:
Mäyrä Janne Juhani

YLIVÄÄPELIKSI:
Naumi Aki Pe  eri
Ollikainen Jussi Seppo Pe  eri

VÄÄPELIKSI:
Nupponen Sami Henrikki 
Paasio Jenni Maaria
Taavila Marko Petri

Varmis  n onni  elee! Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. ylenne   in 
seuraavat reserviläiset: 

YLIKERSANTIKSI:
Leivo Lassi Ma  as
Samola Kimmo Olavi

KERSANTIKSI:
Kallio Ma  as
Kuhlman Rami-Val  eri
Laakso Tarja Leena
Ma   la An    Markus Kalervo

ALIKERSANTIKSI:
Leppälä Jesse Joas Sebas  an

KORPRAALIKSI:
Karlsson Tomas Kris  an

Morjensta, Hyvät Lukijat!
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KÄRSIMYSTEN TIE VAI 
ENDORFIINIA TUOTTAVA SUORITUS
Sitoumuksen tehneiden taistelijoiden velvollisuuksiin kuu-
luu suori  aa palveluskelpoisuutensa osoi  amisessa vaadit-
tava PAK-marssi vähintään kerran vuodessa. Marssisuorituk-
sen voi hoitaa jalkamarssin sijasta myös muilla lajeilla, kuten 
hiihdolla, soudulla, juoksulla tai pyöräilyllä. Viime vuosien 
aikana kevään jalkamarssijärjestelyistä on vastannut Huol-
tojoukkueen henkilöstö. Järjestäjien tavoi  eena on harjoi-
tella keväällä rii  äväs  , jo  a osallistuminen kesäkuun alku-
puolella olevaan Kesäyön marssiin sujuisi ilman kohtuu  o-
mia rasituksia. Tänä vuonna harjoitusmarssit aloite   in 8.4. 
Huh  -toukokuun harjoituskaudella oli yhteensä viisi MPK:n 
kurssina järjeste  yä 25 kilometrin pituista jalkamarssia. Ke-
vään säät näy   vät parhaita puoliaan, kun välillä ede   in lu-
mihangessa ja toisinaan lähes hellelukemissa. 

Harjoitusten tukikohdaksi on Lahden varuskunnan lope  a-
misen jälkeen vakiintunut Lahden Urheilu- ja Messukeskus. 
Etelä-Suomen parhaiden ulkoilumaastojen reiteillä voidaan 
toteu  aa marsseja erilaisilla alustoilla. Myöhäisen kevään 
seurauksena tämä kausi aloite   in maan  ereiteillä, koska 
hiihtäjät käy   vät maastorei  ejä vielä huh  kuun ajan. Pää-
siäisen aikaan lankalauantaina marssijat saivat kokea oman-
laista kärsimystä lämpimän auringonpaisteen ja hiertymien 
muodossa. Vappusää ei varsinaises   yllä  änyt kun edellise-
nä yönä rei  lle satoi useamman sen  n lumikerros. Maastos-

sa kierretyn rei  n aikana ede   in osan matkaa sulassa so-
vussa kevään viimeisistä hiihtolenkeistä nau   vien hiihtäjien 
kanssa. Toukokuussa marssi   in Orima   lassa tutuksi tullut 
rikotun rautaris  n rei   , jonka jälkeen kierre   in vielä ker-
ran maan  elenkki Lahdessa.

Tämän kevään saldona kaksitoista ihmistä ja kolme koiraa 
ovat saaneet suoritusmerkinnän. Taitaa vielä muutamalta 
taistelijalta puu  ua suoritus tältä vuodelta. 3J järjes   yh-
den tapahtuman jo tammikuussa ja 2J:n marssi lienee tu-
lossa heinäkuussa eli suorituksia saadaan tänä vuonna hie-
man enemmän. Nyt jokainen tämän vuoden suorituksen jo 
tehnyt o  aa taistelijaparinsa mukaan ja huoleh  i, e  ä kave-
rikin saa hoide  ua itselleen vuosi  aisen suorituksen. Mikä-
li taistelijat saavat kerä  yä porukkaa marssille, o  akaa yh-
tey  ä vetäjiin esimerkiksi päivystäjän kau  a. Sovitellaan ka-
lenterit kohdalleen ja hoidetaan osaston suoritus kuntoon.

Harjoituskauden pää  eeksi Tuusulassa marssi  ava Kesäyön 
marssi on käynnissä juuri tämän lehden deadlinen aikaan. 
Harjoitusten perusteella näy  ää siltä, e  ä Meidän Komp-
paniasta saadaan tapahtumaan liikkeelle suurempi joukko 
kuin useaan vuoteen. Miten tapahtuma si  en sujui ja saa-
 inko uusia jäseniä mukaan, siitä seuraavassa Varmis  men 

julkaisussa. Nau   kaa kesästä ja pitäkää huolta toimintaky-
vystänne liikkumalla usein ja monipuolises  .

Teks   ja kuvat: Sami Välilä 

Pääsiäisen kärsimysten  e: hiertymiä ja lämmintä paiste  a.

Hyvä vappusää: luntakin alle puoli metriä.
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Suunnitelmissani oli pidemmän aikaa kytenyt ajatus osal-
listumisesta SRA-kurssille, joka hyväksytys   suorite  una oi-
keu  aisi SRA-ampujan statukseen ja osallistumaan lajin kil-
pailuihin tulevaisuudessa. Kursseja oli tarjolla useita, mut-
ta olin kuullut kehu  avan juuri tätä Säkylässä järjeste  ävää 
kurssia. Tutki  uani kurssin sisältöä se poikkesi muista kurs-
seista sen ka  avuuden vuoksi, koska kurssi sisältäisi sekä 
teoriaa, runsaas   SRA-ampumaharjoi  elua, ja pää  yisi lo-
pulta harjoi  elun jälkeen ampumakokeeseen. Olin käsi  ä-
nyt, e  ä yleises   kaksipäiväisillä SRA-kursseilla käytännön 
harjoi  elu jää pääosin oppilaan itsensä toteute  avaksi. Sä-
kylän kurssilla oli  edossa ampumakokeen harjoi  elua 9mm 
pistoolilla 300 laukauksen verran. Lisäksi olisi hieman käy-
tännön harjoi  elua rynnäkkökiväärillä sekä haulikolla. Pää-
paino tulisi kuitenkin olemaan pistoolilla harjoi  elussa se-
kä ampumakokeessa. Syy tähän oli pistoolin vaarallisuus ja 
virheiden suurempi mahdollisuus ase  a käsiteltäessä SRA-
sääntöjen mukaises  . Kurssi sinänsä oli melko kaukana ja 
hintakin oli korkeahko (120 €) verra  una muihin kurssei-
hin, mu  a kurssi oli sen vaivan arvoinen. Majoitus ja ruo-
kailu sisältyivät hintaan. Kurssin vetäjä olisi SRA-lajin uran-
uurtaja Tarmo Rinne.

1. kurssipäivä 25.3.

Ensimmäinen päivä alkoi aamusta teoriaosuudella, jossa esi-
tel  in yleises   SRA-lajia. Teoriaosuudessa opetel  in SRA-
sääntöjä ja turvallista aseenkäsi  elyä. Iltapäivällä oppilaat 
jae   in ryhmiin. Harjoi  elimme eri rasteilla aseenkäsi  elyä 
sekä tulevia ampumakokeen rasteja ”kuivaharjoi  eluna”. Il-
lan koi  aessa ja kurssipäivän pääty  yä oli tarjolla saunomis-
ta, so  laskodin herkkuja sekä iltapalaa.

2. kurssipäivä 26.3.  

Toinen kurssipäivä aloite   in teoriakokeella, jonka kysymyk-
set käsi  elivät edellispäivänä opeteltuja SRA:n lajisääntöjä. 
Koe oli sinänsä helppo, jos vain oli kuunnellut teoriatunnil-
la Tarmon opetusta. Kirjallista materiaalia sai kuitenkin käyt-
tää apuna, mikäli siihen oli tarve  a.

Kun kokeet oli raapusteltu, siirryimme ampumaradoille har-
joi  elemaan pistooliammuntoja. Luvassa oli ampumako-
keen ras  en harjoi  elua viidellä eri ras  lla. Edelleen kah-
della lisäras  lla oli SRA-ampumaharjoi  elua rynnäkkökivää-
rillä ja haulikolla. He   alkuun huomasi kuinka vaikeaa am-
munnoissa oli muistaa teoriassa opete  uja SRA:n aseenkä-
si  elysääntöjä. Harjoitus oli tarpeen. Pitkän päivän jälkeen 
oli ko  utumisen aika. Kurssi jatkuisi taas seuraavana viikon-
loppuna.

3. kurssipäivä 1.4.

Kolmantena kurssipäivänä jatkoimme harjoituksia. Nyt jo 
huomasi kuinka kehitystä oli tapahtunut edelliskerran har-
joi  elun ansiosta. Enää ei tullut aseenkäsi  elyvirheitä, jot-
ka kokeessa tai kilpailussa johtaisivat hylkäykseen. Nyt kun 
aseenkäsi  ely alkoi luonnistua ilman suurempaa huomion 
painotusta, pystyi huomiota kiinni  ämään suorituksen no-
peuden ja tarkkuuden harjoi  eluun. Nämä olisivat ne, jot-
ka lopulta ilman aseenkäsi  elyvirheitä takaisivat rii  ävän 
nopean ja tarkan suorituksen, joilla tarvi  avat pistekertoi-
met ampumakokeen läpäisemiseen saataisiin. Pitkän am-
pumapäivän jälkeen maistui taas sauna, so  laskodin her-
kut, iltapala ja uni.

Kevätharjoitus Säkylässä: 
SRA-ampujakurssi
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4. kurssipäivä 2.4.  

Neljäs ja viimeinen kurssipäivä alkoi aamupalan jälkeen 
kurssin ampumakokeella. Kokeessa ammu  aisiin peräkkäin 
viisi eri ampumaras  a, joita oli harjoiteltu runsaas   edeltä-
vinä kurssipäivinä.

1. Kädet eli kolmeen tauluun kolme laukausta, yksi kuhun-
kin. Ensin kahdella kädellä, si  en vahvemmalla kädellä ja vii-
meiseksi heikommalla kädellä. 

2. Käännökset eli kolmeen tauluun kolme laukausta kustakin 
asennosta kääntyen. Ensin selin asennosta kääntyen, oikeal-
ta sivulta kääntyen ja viimeiseksi vasemmalta sivulta kään-
tyen. (Tai toisin päin.)

3. Lippaan vaihto eli selin kääntyen kolmeen tauluun kolme 
laukausta, lippaanvaihto, kolme laukausta, lippaanvaihto ja 
kolme laukausta.

4. Kolmesta asennosta kolmeen tauluun kolme laukausta eli 
seisten kolme laukausta, polviltaan kolme laukausta ja ma-
kuultaan kolme laukausta.

5. Kolmelta eri etäisyydeltä kolmeen tauluun kolme lauka-
usta, etäisyyksien välillä siirry  äessä lippaanvaihto. Ensin 25 
m, si  en 15 m ja viimeiseksi 10 m. 

Suorituksista laske   in aika ja osumat, joista saa  in osu-
makerroin. Kokeen läpäisyraja oli 1,4 ja oma tulokseni oli 
2,0167, johon olin tyytyväinen. Tarkat osumat ja varman 
rauhallinen toiminta.

Loppuun ei voi muuta kuin kehua kurssia. Oli juuri niin hyvä, 
ja vielä parempikin kuin odotukset olivat. Kanna    matkus-
taa kauempaakin ja maksaa hiukan enemmän. Runsas am-
pumaharjoi  elu koeluontoises   takasi varman suorituksen 
itse ampumakokeessa. Suosi  elen!

Teks  : Miki Timonen
Kuvat: SRA-kurssilaiset
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Tulenjohdon perusteet
Perjantaina ohjelmassa oli lähinnä kaluston kui  aaminen. 
Varsinainen opiskeluosuus alkoi lauantaina. Aluksi kuvi  e-
lin saapuneeni vieraan kielen tunnille, sillä kaikki kuulos   
kovinkin heprealta. Pikkuhiljaa kurssin edetessä nekit, na-
kit, kokit, ykit ja muut tulivat tutuiksi, ja tulenjohtaminen-
kin aukesi hieman enemmän. 

Kalvosulkeisten eli teoriaosuuden ja tauluvaraston luokassa 
istumisen jälkeen oli vuorossa ulkoilua erillisellä maastout-
tamisras  lla. Ajoneuvon maastou  aminen metsässä poik-
keaa hieman maastou  amisesta asutetulla alueella, sillä on 
tärkeää käy  ää ympäristön mukaisia välineitä ja värejä. Tä-
mä kokeil  in käytännössä sekä metsän puolella e  ä raken-
nusten läheisyydessä.

Maastou  amisten jälkeen siirryimme kauemmas harjoitus-
alueelle etsimään pul  eja. Vuoden 2010 kar  aan sijoitetut 
pul  t eivät enää olleetkaan löyde  ävissä kovin helpos  , ja 
jouduimme toteamaan monen pul  n hävinneen esim. rai-
vaustöiden seurauksena. Niiden löytäminen oli kuitenkin 
tärkeää kurssin etenemisen kannalta. Jokaiselle jaetun kä-
sisuuntakehän ominaiskorjauksen määri  ämistä varten pi-
tää olla  edossa kahden pisteen välinen pohjoisluku, joka 
vihdoin selvisi yhden pul   parin löydy  yä, ja pääsimme te-
kemisessä eteenpäin. 

Kaikkien tarpeellisten lai  eiden käy  öharjoi  elun jälkeen 
pääsimme lauantai-illalla kiipeämään ylös jyrkkää mäkeä 
tulenjohtopaikalle. Muutaman tunnin ajan kävimme läpi 

KEVÄT-HÄLVÄ 2017

opi  uja asioita, ja sovelsimme teoriaa käytäntöön kahdes-
sa ryhmässä. Harjoi  elu jatkui levon jälkeen he   sunnun-
taiaamuna, kun kiipesimme uudestaan tulenjohtokukkulal-
le. Molemmat ryhmät olivat kärsineet miestappioita, mu  a 
emme antaneet sen häiritä erinomaisia suorituksiamme. Kii-
tos kuuluu pätevälle koulu  ajallemme, joka tarkas   ja täs-
mällises   jaksoi toistaa ohjeita kerta toisensa jälkeen. Täs-
tä on hyvä jatkaa!

Teks   ja kuvat: Jenni Paasio

Ajoneuvon maastou  amista asutulla alueella.

Käsisuuntakehän käytön harjoi  elua ja ominaiskorja-
uksen määri  ämistä.

Käytännön harjoi  elua tulenjohtokukkulalla.

Huh  kuussa Hälvälässä järjeste   in jälleen perinteinen monipuolinen kurssiviikonloppu. Mukaan tul  in uu  a oppimaan 
tai vanhaa kertaamaan. Sää vaihteli viikonlopun aikana auringonpaisteesta räntäkuuroihin, ja tämä oli syytä huomioida 
vaatetuksessa. Muonitus toimi hyvin ja so  lasko  autokin kävi paikalla munkkikahveineen.
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So  laspoliisikurssi
Kurssin perustaminen
Pilvisenä helmikuisena päivänä puhelimeni pirah  . Toises-
sa päässä huhuili Meriläisen Kaitsu. Oli kuulemma  lantees-
ta tullut sellainen, e  ä Hälvä-17 spol-kurssi kaipaa johta-
jaa, suunnitelmaa sekä toteutusta. Lyhyen keskustelun päät-
teeksi lupauduin o  amaan haasteen vastaan, sillä  esin, et-
tä tu  avapiirissäni on vankkaa koulu  ajataustaa enkä tulisi 
jäämään yksin. Oma  lanteeni nimi  äin oli kevään edetessä 
työrintamalla niin  ivis, e  ä oma panokseni tulisi olemaan 
rajallinen kurssin toteu  amisessa. Ainoa mahdollinen tapa 
toteu  aa kurssi olisi yhteisvastuullinen tekeminen ak  ivis-
ten reserviläisten kanssa.  

Ensinnäkin sain omasta komppaniastani luo  opakit. Kurs-
sin varajohtajaksi tuli An    Jokela ja kurssin vääpeliksi Risto-
ma    Kartano. Lisäksi maakuntajoukkojemme peruspilareis-
ta Erkki Vilja sekä Teemu Blomster lupautuivat vastaamaan 
koulutuksen käytännön toteutuksesta sekä lisäkoulu  ajien 
värväämisestä. Meillä oli kasassa teräksisellä amma   taidol-
la varuste  u  imi! Pide   in si  en porukalla suunni  elupa-
laveri, missä sovimme kurssin tavoi  eet, suuntaviivat sekä 
toteutuksen periaa  eet. Lähtökohta oli se, e  ä tarjoamme 
toiminnallisen ja hyvin järjestetyn voimankäy  öpaino  ei-
sen nousujohteisen pake  n osallistujille, jotka haluavat op-
pia ja vahventaa spol-taitojaan omalla vapaa-ajallaan. Em-
me halunneet, e  ä kukaan kokisi hukkaavansa vapaan vii-
konloppunsa huonos   järjestetylle kurssille. 

Kurssiviikonloppu

Kurssille tuli 12 osallistujaa. Kaukaisimmat osallistujat olivat 
Kauhajoelta ja Joensuusta. Ryhmä oli sinänsä vaa  va, sillä 
mukana oli täysiä amma   laisia sekä täysin ummikkoja kos-
kien spol-teemaamme. 

Perjantaina varustamisen jälkeen kurssilaiset majoi  uivat 
Mörssärille, missä varajohtajamme pi   illan aluksi oppitun-
nin siitä, mihin so  laspoliisin kuuluu pystyä. An  n lopetel-
tua Vilja jatkoi paneutuen voimankäytön perusteiden teori-
aan. Oppitun  en jälkeen pääste   in kurssilaiset lepäämään, 
sillä  edossa oli raskas viikonloppu. 

Lauantaiaamuna klo 0800 alkoikin si  en tapahtua reippaalla 
tahdilla. Henkilön kiinnio  aminen, hallintao  eet, voiman-
käy  övälineet, raudoi  aminen, siirtäminen, rakennuksen 
tarkastaminen, henkilön poistaminen ajoneuvosta, Virve-
puhelimen käytön periaa  eet sekä kulunvalvontapaikka tu-
livat tutuiksi päivän aikana. Päivä oli äärimmäisen toimin-
nallinen ja pääosassa oli tekeminen lyhyellä ohjeistuksella. 
Learning by doing.  Hengähdystauot saa  in täyte  yä henki-

sen ensiavun sekä tst-ea-oppitunneilla. Illalla klo 2100 kurs-
silaiset pääsivät lepäämään ja valmistautumaan soveltavaan 
sunnuntaiaamuun.  

Sunnuntaina 0800 alkoi kolmen tunnin mi  ainen case-rata, 
jonka kurssilaiset suori   vat kahden hengen par  oina. Ras-
teilla sovelle   in opi  uja taitoja laidasta laitaan. Haasteet 
tulivat vastaan marjanpoimijan, sekavan autokuskin, asta-
lolla varustetun pahoinpitelijän, murtoveikon sekä yllä  ä-
vän nyrkkisankarin hahmoissa.  Mo  voituneet kurssilaiset 
selviytyivät rasteista hyvin, vaikka todella haastaviin  lan-
teisiin oli harjoiteltu vain yksi vuorokausi. 

Kurssimme sai hyvää palaute  a, ja jatkoa toivo   in. Kurssin 
toteutumisen kannalta oli äärimmäisen tärkeää, e  ä saim-
me loistavan kurssin varajohtajan, sekä Ekin ja Teemun joh-
dolla mo  voituneet ja amma   taitoiset koulu  ajat. Kiitos, 
hyvät herrat! Ehkä varsinaisen erityiskiitoksen kohdistan kui-
tenkin kurssimme vääpelille, joka valmisteli vastuualueensa 
ja selvi    yllä  ävät muutokset viikonlopun aikana siten, et-
tä toiminta ei kärsinyt missään vaiheessa. 

Taas on maailmaa paranne  u – tällä kertaa spol-taitojen 
osalta.

Spol-kurssin johtaja Kapt. (res.) Janne Har  kainen
Kuva: PVVMSK media  imi
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TOUKOKUUN AMPUMAPÄIVÄ OLI AURINKOINEN
Perusammunnat 

Hälvälässä 200 metrin radalla oli aiheena rynnäkkökiväärillä 
suorite  avat RK2 ja RK7. Radalla toimitsijatehtävistä vastasi 
huoltojoukkueen trio Arto Tapiomaan johdolla. Tapiomaa oli 
järjestänyt radalle lämpimät ja aurinkoiset olosuhteet. Ku-
kaan ampujista ei ainakaan julkises   vali  anut liipaisinsor-
mensa kohmeisuu  a, ja kun aurinkokin valaisi tauluja taka-
viistosta, niin häikäistymistäkään ei voinut käy  ää tekosyy-
nä satunnaisiin heikkoihin tuloksiin. Jonkin verran radan ra-
kenteet loivat varjoja tauluihin, ja sen takia aseen kohdista-
miseen oli syytä kiinni  ää erityistä huomiota.

RK2 on perinteinen kymmenen laukauksen kilpasarja, jonka 
tavoi  eena on tuhota taulun keskusta ja saada kirjoihin tu-
lokseksi tasan sata, ihan jo näin juhlavuoden kunniaksi. Va-
rastojen uumenista kaivetut aseet kaipasivat paljon kohdis-
tuslaukauksia. Joidenkin aseiden ja ampujien kanssa teh  in 
töitä tähystäjien avulla, jo  a saa  in reikiä taustavallin lisäk-
si myös tauluun. Kohdistuslaukauksia voisi olla ammunnois-
sa hieman enemmänkin, jo  a kilpasarjasta voitaisiin odo  aa 
parempia tuloksia. Toisaalta samoilla aseilla saate   in am-
pua ryhmästä riippuen jotain 68 ja 91 pisteen välillä eli kaik-
kea ei voi lai  aa aseen syyksi. Aivan juhlavuoden lukemiin ei 
päästy, mu  a kyllä siellä oli kuitenkin useita yli 90 pisteen tu-
loksia parhaan ampujan saadessa tulostaululle lukeman 93.

RK7 ammutaan kääntyviin tauluihin, ja siinä mitataan am-
pujan kykyä tehdä nopea ja tähdä  y laukaus muutamien 
sekun  en aikana. Sarja sisältää yhteensä 12 laukausta, ja 
mukana on myös lippaanvaihtoja. Kokeneemmat ampujat 
muistavat rytmin hyvin ja osaavat toimia tehokkaas  . Vähäi-
semmän ampumakokemuksen omaavat taistelijat saa  oivat 
unohtaa lippaanvaihdon tai ampuivat luo  nsa kerralla vaih-
 men ollessa sarjatuliasennossa. RK7:n tulokseen lasketaan 

osumat taulun numerokehiin. Maksimitulos on siis 12 osu-
maa, ja tällainenkin tulos näh  in ainakin kerran.

Ras  lla käyneet ampujat olivat mukana hyvällä asenteella ja 
kokivat tapahtuman tärkeäksi ammuntataitojen ylläpitämi-

sen kannalta. Etenkin sellaiset taistelijat, jotka eivät harrasta 
ammuntaa muulloin, kokevat tällaiset komppanian tapahtu-
mat tärkeiksi tuntuman säily  äjiksi. Tällä kerralla ampuma-
tarvikkeita oli tarjolla rii  äväs  , vain aikataulu ase    rajoi-
tuksia. Tiiviillä tahdilla vede  y tapahtuma vähensi patruu-
navarastoa tällä ras  lla noin 1400 patruunan verran.

Teks  : Sami Välilä

Rynnäkkökivääriä tak  ses  

Tak  sen kiväärikoulutuksen ras   oli alun perin suunniteltu 
noin neljän tunnin kestoiseksi, mu  a se muute   in aamul-
la kahden tunnin ras  ksi. Ras  sta karsi   in sisältöä ja kou-
lutusta suoraviivaiste   in. Koulutuksessa käy  in läpi tak  -
sen aseenkäsi  elyn perusteita: turvallisen aseenkäsi  elyn 
perusteet, lippaanvaihtoja, häiriönpoistoja, valmiuso  eita, 
ampuma-asentoja yms.

 
Ampujat valmistautumassa kilpasarjan ampumiseen 

kohdistuslaukausten jälkeen.

Ras  lla olleiden reserviläisten taitotaso vaihteli melko ko-
kema  omasta amma   maiseen aseenkäsi  elijään. Osa am-
munnoista ammu   in läheltä maalitauluja. Osa ampujista 
huomasi rynnäkkökiväärin takatähtäimen yötähtäinasen-
non olevan nopeampi käy  ää, kun ampumamatka oli lyhyt 
ja vaadi  u osuma-alue verra  ain iso.

Ras  n pää  eeksi ammu   in Delta drillistä sovelle  u harjoi-
te, jossa testa   in ras  lla opete  ujen asioiden omaksumis-
ta. Ampujat ampuivat seisaaltaan kolme laukausta, tekivät 
lippaanvaihdon, ampuivat kolme laukausta polvelta ja kol-
me laukausta makuulta. Maalitauluna oli A4-kokoinen pape-
ri ja ampumamatka noin 20 metriä. Tarkoituksena oli ampua 
laukaukset tauluun sillä vauhdilla millä tähtäimet sai palau-
te  ua maalitauluun, ja laukausten välin pienentyä aina, kun 
vaihde   in tukevampaan ampuma-asentoon.

Teks  : Pirkka Mellanen 

 Tak  sella ras  lla turvallisuuden takia kaikkien ampujien 
tuli käy  ää suojaliiviä, -laseja ja kypärää.
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PKM-ras  

Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen ampumapäivänä yksi 
ammunnan ras  paikka oli alun perin suunna  u sijoitetuille 
KK-ampujille. Ongelma oli, e  ei monikaan sitoumuksen teh-
neistä edes  ennyt mikä heidän sijoituksensa ryhmissä on. 
Ras  n vetäjät joutuivat tästä syystä säveltämään ja kohden-
tamaan PKM-konekiväärit ras  ryhmien nuorimmalle osalle. 
Tämän ampumapaikan ammunnanjohtajina toimi kapteeni 
Jarmo Parikka sekä vääpeli Tomi Helminen. 

Ampujien ryhmäkoot vaihtelivat 10-15 ampujan välillä. Ko-
nekiväärejä ei ollut kaikille jakaa, joten vanhempi kaar   sai 
aseeksi RK:n.  Ras  lla oli tavoi  eena KK-ampujien hallita 
aseen kohdistaminen. Apunaan heillä oli tähystäjät, jotka 
kertoivat osumien suunnan. Tähtäimiin ei pysty  y koske-
maan, koska toivelistalla olleet tähtäimensiirtoavaimet ei-
vät olleet löytäneet  etään Hälvälään. Kohdistuksien (osu-
mapiste) jälkeen KK-ampujien tavoi  eena oli saada lyhyillä 
sarjoilla ammutut laukaukset osumaan tauluun.

RK:lla ampujat kohdis  vat aseet kohdistuslaukauksin ja vii-
meisenä ammuntana tuli ampua kaksi nopeaa laukausta 
tauluun, jonka jälkeen aseen perän tuli laskea alas. Tätä no-
peaa kahden laukauksen ampumarytmiä tuli suori  aa lip-
paanvaihtoineen, niin kauan kun patruunoita rii   .  Tähän 
loppuammuntaan oli vara  u kerrankin rii  äväs   patruunoi-
ta, mistä saa  in ampujilta iso kiitos. 

Tällä ras  lla rii    tekemisen meininki, aseet lauloivat ja ruu-
dinsavu pei    radan. Mitä sitä reserviläinen voi enempää 
vaa  a? Nähtäväksi jää, oliko tämä konekiväärein suoritet-
tu ammunta osaltamme viimeinen Hälvälässä, sillä sinko-
sektori on asete  u puhdistustoimenpiteiden osalta listan 
alkupäähän.

Teks  : Tomi Helminen
Kuvat: Marko Pulkkinen, An    Ma   la ja Jenni Paasio

PKM-konekivääri

Vuoden 2017 maakuntajoukkojen joryt 

17.8.2017 
16.11.2017 
Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12. 
Alkaen klo 18.00, jollei toisin ilmoiteta.
Jory on avoin  laisuus kaikille maakuntajoukkoihin 
sitoumuksen tehneille, tervetuloa!

Vuoden 2017 harjoituksia 

Kertausharjoitukset: 
PAIKP E KH 28.8.-1.9.2017

Vapaaehtoinen harjoitus:
Paikallispuolustusharjoitus 15.-17.9.2017
MPK:lta  latut vapaaehtoiset harjoitukset: 
Maakuntajoukkojen harjoitus 14.-15.10.2017
Tarkkaile koulutuskalenteria osoi  eessa mpk.fi 

Lihaskuntotes  t ja cooperin tes  t 2017

Heinä- ja elokuu vapaat 
LKT 10.9. sunnuntai klo 18.00 Komento/Huolto 
LKT 15.10. sunnuntai klo 18.00 räs  tes  t 
LKT 19.11. sunnuntai klo 18.00 räs  tes  t 
Joulukuu vapaa
 
Cooper 19.8. lauantai klo 11.00 1. joukkue, KRH 
Cooper 16.9. lauantai klo 11.00 Komento/Huolto 
 
Lihaskuntotes  t pidetään Tokia-kuntosalilla, 
Askonkatu 9. 

Cooperin tes  t pyritään pitämään Radiomäen kentällä, 
vaihtoehtoinen paikka Pikku-Vesijärven ranta. 
Tes  t ovat vuosi  aiset.

TOUGH VIKING -estejuoksukilpailu

Tough Viking Helsinki pidetään Kaisaniemen puistossa 
9. syyskuuta 2017. Rei  n pituus on 10 km ja se sisältää 
yli 25 rajua este  ä. Tough Viking on johtava, suurin ja 
julmin estejuoksukilpailu Pohjoismaissa ja Venäjällä. 
Tutustu ja ilmoi  audu: toughviking.se/fi 
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Toukokuun 2. päivänä seisoin Helsinki-Vantaan lentoase-
man terminaalissa lähtöselvityksessä pv:n iso reppu seläs-
säni. Suuntana oli Saksa ja Frankfurt, josta matka jatkuisi 
Wiesbadeniin ja UsarEur tukikohtaan. Syy matkaan oli USA:n 
ja Saksan asevoimien yhdessä organisoima kansainvälinen 
taistelupelastajakurssi (ICLS). Kyseinen reissu oli ensimmäi-
nen maanpuolustuksellinen opintoreissuni Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Kurssille osallistui Suomesta 4 ICLS-kurssilais-
ta ja 3 koulu  ajaa. Lisäksi kurssilaisia oli USA:sta, Saksasta, 
Itävallasta, Ukrainasta ja Tshekeistä.

Koulutukset alkoivat 3. päivän aamuna tukikohdan Dragon’s 
Lairissa esi  elyllä ja lyhyellä teoriaopinnolla, jossa painotet-
 in seuraavia aiheita: Care Under Fire, Tac  cal Field Care, 

Combat Casuality Evacua  on Care sekä MARCHE (järjestys) 
= massiiviset verenvuodot, ilma  et, hengitys, verenkierto, 
pään alueen traumat ja muut välitöntä ensihoitoa tarvitse-
vat vammat. Nämä tulivat olemaan tulevien käytännönhar-
joitusten avaintekijät.

Ensin meidät jae   in omiin taistelijaryhmiin, joissa kukin 
vuorollaan tulisi olemaan sekä ryhmänjohtajana e  ä tais-
telupelastajana. Ensimmäisen päivän käytännön harjoi  elut 
aloite   in he   vauhdikkaas  . Kuvaavana esimerkkinä aloi-
 mme juoksemalla oman taistelijaryhmän kanssa kantaen 

juosten kahta 20 litran vesikanisteria tarpeen tullen kanta-
jaa vaihtaen. Välillä punnerre   in ja taas juos  in jne. Kun 
koulu  ajan mielestä ryhmä oli tarpeeksi rasi  unut fyysises-
 , meidät ohja   in savun täy  ämään halliin. Hallissa tehtä-

vänä oli ryömimällä edeten löytää savun seasta haavoi  u-
neet, tyrehdy  ää verenvuodot kiristyssiteellä ja evakuoida 
haavoi  unut ulos hallista. Jo  a  lanteesta saa  in stressaa-
vampi, ympäristö täy  yi huudoista ja todellisista aseen lau-
kauksista.

ICLS in GER

Päivän muina aiheina olivat mm.
- tak  nen taistelu asutuskeskuksessa, toimiminen ryhmänä 
ja käsimerkkien käy  ö
- pelastaminen ja evakuoin   paareilla
- massiivisen verenvuodon tyrehdy  äminen realis  selta  e-
tokoneohjatulta nukelta
- ilmarinnan- ja puhjenneen keuhkon ensihoito sekä ilma-
teiden avaus
- sotakoiran ensihoito
- nineliner = yhdeksänkohtainen evakuoin  kuljetuksen  -
laaminen radioteitse
-  envarsipommiin ajaneessa, katolleen kaatuneessa ajo-
neuvossa anne  ava välitön ensihoito ja evakuoin  

Toisena päivänä kertasimme ensimmäisen päivän asioita 
niin sanotus   koventuneen stressin alla ja koemuodossa 
taistelijaparei  ain toimien. Toisin sanoen, virheistä oppii ja 
tekemällä oppii. Kolmantena päivänä siirryimme asutuskes-
kustaisteluharjoitusalueelle, jossa meille jae   in m14-kivää-
rit modifi oituna airso  -lukkolai  eella. Tehtävänä oli sovel-
le  uja harjoituksia ”omillamme” ilman taustatukea koulut-
tajilta. Tehtävät lii  yivät edellispäivinä harjoiteltuihin käy-
täntöihin. 
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Esimerkkinä haavoi  uneen evakuoin   rakennuksen katolta 
ak  ivisella tulialueella. Eli ensin välitön ensiapu (Care Un-
der Fire), jonka jälkeen suojatulen turvin evakuoin   alem-
paan kerrokseen. Tämän jälkeen laajempi ensiapu (Tac  cal 
Field Care) ja paareilla evakuoin   rakennuksesta maanalai-
sia viemäriverkostoja pitkin noin 100 m turvalliseen paik-
kaan maanpinnalle, josta ninelineria käy  äen helikopterie-
vakuoin   (Combat Casuality Evacua  on Care). 

Kun kaikki ras  t oli suorite  u ja palaute saatu, oli tunne 
kuin kaikkensa antaneella. Koulutus oli todella antoisa vaik-
kakin rankka. Hyvällä fyysisellä ja henkisellä kunnolla kurs-
sista suoriutuu kuitenkin hyvin ja saa paljon. Mielestäni eng-
lannin kielellä opiskelu oli paljon ope  avaisempaa ainakin 
omalla kohdalla, koska kaikkeen tulevaan informaa  oon täy-
tyy keski  yä 110-prosen   ses  , jo  a kaikki tulee ymmärre-
tyksi. Lisäksi koko kurssitoteutus oli hoide  u pui  eita sääs-
telemä  ä sekä pyri  y luomaan mahdollisimman realis  set 
 lanteet ja ympäristöt.

Kun kurssitodistukset oli viimein jae  u ja lähtöpäivä koit-
 , seurasi kunnianarvoinen huomionosoitus meille suoma-

laisille taistelijoille. Evers  luutnan    John Paul halusi viedä 
joukon erinomaisia suomalaisia taistelijoita vie  ämään päi-
vää nähtävyyksiä katsellen ja lounastaen ennen ko  utumis-
lentoa. Ylpey  ä tun  en oli jälleen hienoa olla osa maam-
me puolustusta.

Teks  : Miki Timonen
Kuvat: USAREUR
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Kurssin sisältö

Varmis  n ry järjes   pistooliperuskurssin 13.2.–29.5. Hälvä-
lässä. Kurssilla koulute   in toiminnallista pistoolin perus-
käsi  elyä nousujohteises  . Kurssi oli kohdenne  u pistoo-
liammunnasta kiinnostuneille paikallispataljoonaan kuulu-
ville henkilöille, joilla ei ollut paljon kokemusta pistooliam-
munnasta. Kurssin tarkoituksen oli antaa valmiudet aseen 
turvalliseen ja oikeaan käsi  elyyn. Aseen sai kurssin puo-
lesta, ja koulu  ajat hoi  vat käteväs   patruunoiden yhteis-
 lauksen, jolloin kurssilaisille jäi hoide  avaksi vain maksu-

puoli omista patruunoistaan. Kaksi osastoa harjoi  eli vuo-
roviikoin maanantai-iltaisin viidestä noin kahdeksaan. Kurs-
sin alussa eteneminen oli hitaampaa ja illat venyivät pidem-
miksi. Kurssin loppua kohden harjoitustah   nopeutui tur-
vallisuu  a unohtama  a, ja välillä kaikki harjoi  eet oli saatu 
suorite  ua jo seitsemän jälkeen.

Kurssilla käsitel  in mm. seuraavia asioita:
- aseeseen tutustuminen
- aseote, laukaisu, tähtäinkuva, varusteet
- veto, tasonmi  aus
- lippaanvaihdot, häiriönpoistot
- tuplalaukaus
- käännökset
- liikkeestä ampuminen
- eri drillejä
Jokaisen kerran pää  eeksi ammu   in yksi drilli, josta kir-
ja   in aika ja tulos. Kurssilaiset pystyivät näin seuraamaan 
omaa kehitystään kurssin aikana. 

Kurssilaisten kokemuksia

Kurssi alkoi hyvinkin perusteista, mu  a haasteita ja vaikeus-
tasoa lisä   in joka kerralla sopivas  . Jokainen sai kuitenkin 
harjoitella omalla tasollaan, koska joukkoon mahtui monen 
tasoista ampujaa. 
- Kurssi sopi todella hyvin niin aloi  elijalle kuin kokeneem-
mallekin ampujalle. Kurssi aloite   in perusteista: turvallinen 
aseenkäsi  ely, ote aseesta, tähtääminen ja hyvä laukaisu. 
Näitä perusteita treena   in koko kurssin ajan ja kurssin ede-
tessä ote   in siihen mukaan mm. häiriöt ja lippaanvaihdot, 
kertoi Ville Väänänen.
- Myös haastavuu  a tuo  in kehiin sopivas  , e  ei koko kurs-
si ollut vain saman tahkoamista. Se, e  ä pistoolit saa  in 
kurssin puolesta, oli hyvä, sillä monella meistä ei ollut vielä 
lupia tai omaa ase  a, jolla treenata, totesi Tomas Karlsson. 

Välillä aseisiin tuli häiriöitä enemmänkin, ja häiriönpoistoja 
harjoitellessa häiriö saa  oi olla suunniteltua suurempi joh-
taen aseen purkuun. Kaikesta kuitenkin selvi   in, ja kurssin 
edetessä moni kurssilainen hankki oman aseen. Koulu  ajat 
kertoivat mielellään omista kokemuksistaan eri aseista, ja 
tämä helpo    päätöksentekoa aseostoksilla. 

Sää toi oman haasteensa kurssille: helmikuun pakkasissa kyl-
mässä viimassa ja lumisateessa sormet kohmeessa ampumi-
nen on hieman haasteellista. Pakkasten lauhtuessa vesisa-
teet ja raekuurot piris  vät kurssilaisia. Välillä tuuli niin ko-
vaa, e  ä taulujen pystyssä pysyminen vaa   melkoista tuki-
rakenteiden ase  elua. Toukokuun puolella aurinkokin pääsi 

Pistoolikurssin tavoi  eet saavute   in

 Drillissä ammu   in aikaa vastaan kolmeen tauluun 
mahdollisimman monta osumaa kahteen lippaaseen 

lipastetuista 12 patruunasta.

 Taulujen noutaminen ampumapaikoille ei aina ollut 
helppoa. Etenkään silloin, kun sulanut lumi ja jää oli 

muodostanut katokseen suuren vesilammikon.
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lämmi  ämään ampujia. Oikeilla varusteilla kuitenkin selvisi 
hyvin ja pystyi keski  ymään koulutukseen täysipainoises  . 

Koulu  ajia kurssilla oli pääasiassa rii  äväs  , ja kaikki sai-
vat tarvi  aessa apua ja neuvoja. Koulu  ajien asiantunte-
musta arvoste   in suures  . 

- Koulu  ajat olivat eri  äin amma   taitoisia, rentoja ja huu-
morintajuisia, mu  a asiallisia. Homma ei mennyt leikkimi-
seksi. Aina sai tukea ja apua, jos sitä kaipasi, mu  a myös 
tul  in kehumaan, jos oli onnistu  u hyvin, seli    Kim Aro.
- Huonoa en kurssista näin äkkiseltään löydä. Tosin välillä 
paikalla oli vain yksi koulu  aja ja ryhmän koulu  amisessa 
on silloin omat haasteensa, kertoi Karlsson.

Molemmissa osastoissa kehu   in omaa ryhmää. Esiin nou-
si erityises   hyvä ryhmähenki, posi  ivinen kannustaminen 
ja huumori. 
- Koskaan ei tullut tunne  a, e  ä ”taas ampumapäivä, ei jak-
sa”, vaan sinne men  in hyvällä mielellä. Kurssilla parasta oli 
 etenkin itse ampuminen ja uuden oppiminen. Kaikki var-

mas   kehi  yivät ampujana, kuvaili Aro.

Moni toivoi jatkokurssia, ja esiin nousi selkeä toive myös sii-
tä, e  ä vastaavanlainen peruskurssi voitaisiin järjestää uu-
destaan. Sellainen onkin suunni  eilla, joten tarkkaile sähkö-
pos  asi: tämänkin kurssin ilmoitus tuli päivystäjältä.

Teks   ja kuvat: Jenni Paasio

Koulu  ajan näkökulma 

Jo kurssia suunnitellessa pää  mme, e  ä kurssilla ammutaan 
paljon, rakennetaan kokema  omille ampujille mahdollisim-
man hyvä osaamispohja, jonka päälle aiheesta innostuneet 
voivat jatkaa joko tak  sen tai toiminnallisen kilpa-ammun-
nan parissa. Kurssin aloitusajankohta  ede   in haasteelli-
seksi. Sydäntalven paukkupakkaset, lumimyrskyt ja pimeys 
tulisivat lisäämään kurssin vaikeusaste  a, mu  a suomalai-
sen so  laan tulee pystyä toimimaan kaikissa mahdollisissa 
sääoloissa, ja tulisihan se kevätkin jossain vaiheessa. 

Kurssilaiset jae   in kahteen osastoon sa  umanvaraises  . 
Kurssi oli nimenomaises   suunna  u kokema  omille ampu-
jille, joten tasokokeita tms. ei pide  y. Kaikkien kanssa aloi-
 mme ammunnan aakkosista, turvallisesta asekäsi  elystä, 

termeistä ja aseo  eista. Jokaiselle harjoituskerralle pyrim-
me saamaan vähintään kolme koulu  ajaa, jo  a mahdolli-
simman monta virhe  ä saataisiin korja  ua ja koulutus pi-
de  yä yksilöllisenä, sekä kurssin edetessä haastamaan no-
peammin oppivia. 

Halusimme lii  ää jokaiseen harjoi  elukertaan ns. tasoko-
keen, tes  n, jolla kurssilainen pystyisi konkree   ses   seu-
raamaan omaa kehitystään. Samalla loimme olosuhteet st-
ressiammunnan harjoi  eluun; muiden seuratessa vieressä 
suorituksen luonne usein muu  uu. 

Koulu  ajilla oli yhteensä yli sadan vuoden kokemus niin toi-
minnallisesta kilpa-ammunnasta kuin tak  sestakin ammun-
nasta. Koulu  ajien kesken oli hyvä konsensus siitä, e  ä am-
munnassa ei ole yksi  äisiä totuuksia, vaan ratkaisut tulee 
löytää yksilöllises   jokaiselle ampujalle erikseen. Annoimme 
ideoita ja vaihtoehtoja, joista ampuja itse rakensi itselleen 
sopivimman ampuma-asennon tai liikkumistyylin. Huomion-
arvoista on se, e  ä kurssilainen ampui enemmän laukauksia 
kuin perusvarusmies koko palveluksensa aikana. 

Päällimmäisenä kurssista mieleen jäi innostuneisuus ja halu 
oppia uu  a. Kolmitun  seksi suunniteltu harjoituskerta ve-
nyi usein nelitun  seksi, sillä kurssilaiset jäivät ammuntojen 
jälkeen keskustelemaan ja kyselemään aseista ja varusteis-
ta, lupaprosesseista oman aseen hankinnan suhteen ynnä 
muusta aiheeseen lii  yvästä. Myös koulutustavoi  eet täyt-
tyivät jokaisen kohdalla. Viimeisillä kerroilla tasoerot kasvoi-
vat tulevien huippuampujien takia. 

Teks  : Sami Pajunen

 ”Koulu  ajat olivat asiansa amma   laisia. Suosi  elen 
kurssia kaikille pistooliammunnasta kiinnostuneille.” 

- Ville Väänänen

Aina ei ammu  u keskelle taulua, vaan koulu  ajan 
käskyjen mukaises    e  yyn numeroituun lappuun.
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Erikoisrajajääkärit ovat erikoisjoukkona nuorimmasta pääs-
tä ja tällä hetkellä kymmenes kurssi saa päätöksensä Imat-
ran Immolassa. Toiminta keski  yy mm.  edusteluun ja raja-
toimintaan. Varusmieheksi haetaan erikseen ja vaa  vat pää-
sykokeet läpäisevät vain harvat.

Maakuntakomppania sai pyynnön avustaa erikoisrajajääkä-
reiden killan järjestämässä jotoksessa. Taustalla ei ollut kui-
tenkaan ihan Immolaan kantautunut  eto kovista Päijät-Hä-
meen taistelijoista vaan totuus oli raadollisempi, sillä kut-
su perustui pikemminkin puhtaas   nepo  smiin. Luvassa oli 
sekä mielenkiintoista ras  toimintaa e  ä kuljetustehtäviä.

Seitsemän hengen joukko suuntasi henkilöpake   auton no-
kan koh   itää hyvissä ajoin, jo  a ehdi  äisiin hioa lopulli-
set sotasuunnitelmat. Perille pääs  in turvallises   historial-
lisen lentokentän kupeeseen. Aikaa jäi sopivas   alueen esit-
telyyn, koska yhtä lukuun o  ama  a Immola oli uusi tu  a-
vuus. Kateeksi käy uusi  uja ampumaratoja, laskeutumistor-
nia ja ”tappotaloa”. Hyvät on pui  eet!

Majoi  umisen ja alkupuhu  elun jälkeen oli aika käydä ras-
 paikoilla, jonne oli matkaa noin 40 km. Osa rasteista oli 

myös komppanian alueella. Paikkojen tultua vähän tutum-
maksi ja tehtävien selkiytyessä jäikin ruh  naalliset pari tun-
 a aikaa ummistaa silmät.

Kello 3.00 kajah   komppanian kaiu   mista Avenged Seven-
foldin Nightmare merkiksi jotokseen osallistujille pyyhkiä 
rähmät pois silmistä. Puhu  elussa aikamääreeksi oli annet-
tu K-5. Ras  henkilöstön odotellessa par  ot järjestyivät pi-
halle riviin aamujumppaa ja -suihkua varten. Armon käy-
dessä oikeudesta paita ja kalsarit saivat jäädä päälle, mu  a 
suihku oli mallia vesiletku. 

Rajakokemuksia

Valtakunnan rajalinja Savo–Suomi
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Kun unihiekat oli huuhdeltu pois, alkoivat ras  t pyöriä omilla 
tahoillaan. Junaras  lla kaappari sai tuntea FX-asei  en osu-
mat pan   vangin säilyessä useimmiten ilman minkäänlais-
ta hipaisuakaan. Ras  n jälkeen roiston nahka muistu    hy-
vinkin dalma  alaista koiraa.

Rajavalvontaa suori  avalla osastolla oli tehtävänä valvoa Sa-
vo–Suomi-rajalinjaa. Ymmärre  äväs   liike  ä havai   in Sa-
vosta poispäin. Osa par  oista – luultavimmin ne kieroimmat 
– onnistuikin solu  autumaan Suomen puolelle. 

Par  ot kuljete   in hieman lähemmäs seuraavia ras  paikko-
ja. Kunto ei ollut esteenä vaan aikataulut pääpainon olles-
sa ras  en suorituksessa eikä liikkumisessa. Ras  henkilöstöä 
tarvi   in vielä päivän aikana mm. lääkinnässä, voimankäy-
tössä ja var  omiesroolissa.

Hivenen huonoa tuuriakin oli matkassa. Komppaniastam-
me löytyy nyt taistelija, joka on haavoi  unut miinasta. 
Oudointa tarinassa on se, e  ä haavoi  uminen ei tapah-
tunut jalkoihin vaan silmäkulmaan. Harvemmin telamiina 
osuu silmäkulmaan, mu  a rinteessä ja täh  en ollessa huo-
nossa asennossa sekin on mahdollista. Myös toinen epäonni 
kohtasi, kun Kirkaa muistu  avan ylivääpelin autoon oli mur-
taudu  u reissun aikana. Liekö varas etsinyt demonauhoja, 
mu  a ainakin soi  n oli kelvannut mukaan.

Erikoinen joukko 

Supersankarit SuurSavo, Kirka ja KiPu valmiina toimintaan.

Oli ilo katsella nuorten miesten sähäkkää toimintaa. Täs-
sä porukassa ei sohvareserviläisiä näkynyt! Rasteja oli pal-
jon ka  avas   saatua koulutusta ajatellen. Aikataulujen ki-
ristyessä osa rasteista joudu   in jä  ämään poiskin. Valitet-
tavas   omasta porukasta joudu   in myös karsimaan hyviä 
ehdokkaita ajoluvan puu  een takia. Jatkomahdollisuuksia 
odotellen.

Teks  : Erkki Vilja
Kuvat: Erkki Vilja ja A-P Riipinen
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