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PÄÄTOIMITTAJA

Kevät tuli vauhdilla ja vaihtui nopeasti kesän helteisiin jo 
toukokuun puolella. Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen 
ehdittiin kuitenkin vielä hiihtoladuille, ja tässä lehdessä on 
parikin juttua itsensä haastamisesta suksilla. Jos intoa riit-
tää, niin ilmoittaudu mukaan ensi vuonna!

Tätä kirjoittaessani valmistaudun henkisesti hyppäämään 
laskuvarjolla. Matkaliput on ostettu ja kurssi maksettu. Fyy-
sisesti hyppysuoritus on tarkoitus tehdä Virossa kesäkuun 
alkupuolella – tätä lukiessasi hypyt on jo hypitty. Toivotta-
vasti sää suosi ja kantti kesti. Saat sitten lukea viikonlopun 
tapahtumista seuraavasta lehdestä.

Varmistimen uuden nettisivut julkaistiin jo aiemmin keväällä 
ja äskettäin myös maakuntakomppanian omat sivut päivitet-
tiin ajantasalle uudella ulkoasulla. Käy tutustumassa 
www.varmistin.fi ja www.maakuntakomppania.fi. Sekä 
Varmistin ry. että Päijät-Hämeen maakuntakomppania löy-
tyvät edelleen myös Facebookista. Tutustu ja tykkää!

Kesälomaterveisin, 
Jenni

MPKL:n terveisiä:

Liittojen (MPKL, RES, RUL) yhteisen jäsenrekisterin puhelin-
palvelu on avoinna ma-pe klo 10-14. Jäsenrekisterin puhe-
linnumero on (09) 4056 2010. Jäsenrekisteri palvelee myös 
sähköpostitse jasenasiat@mpkl.fi

Jokainen jäsen voi internetin kautta itse tarkistaa ja päivit-
tää omat jäsentietonsa. Tämä tapahtuu kirjautumalla rekis-
terin e-asiointiin ja tekemällä muutokset sinne osoitteessa 
www.maanpuolustusrekisteri.fi/kirjaudu 

Käyttäjätunnuksena toimii oma jäsennumero, ja ensimmäi-
sellä sisäänkirjautumiskerralla salasanana on postinumero. 
Salasana on vaihdettava ensimmäisen sisäänkirjautumisen 
yhteydessä.
 
Jäsenrekisterin tietoja päivitetään säännöllisesti Postin jär-
jestelmistä, joten muuttuneita osoitetietoja ei tarvitse rekis-
teriin tallentaa. Liitto toivoo kuitenkin, että jäsenet pitävät 
oman puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja sotilas-
arvonsa ajan tasalla rekisterissä.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2018 ylennettiin  
seuraavat reserviläiset: 

KAPTEENIKSI:
Hyytiäinen Juha-Tapio
Lännenpää Lauri

YLILUUTNANTIKSI:
Joenranta Tommi Tapani
Jokela Antti Esko Sakari
Sillfors Mikael Markku Tapio

VARAPÄÄLLIKKÖ

Alusta asti, yli kymmenen vuotta, on ollut ilo ja kunnia pal-
vella Päijät-Hämeen Maakuntakomppaniassa. Roolit ja teh-
tävät ovat olleet monipuolisia ja alati muuttuvia. Sijoituk-
siini ovat lukeutuneet tehtävät yhteysupseerina, taistelulä-
hettinä, joukkueen varajohtajana, kranaatinheitinjoukkueen 
johtajana, Käki-osaston johtajana sekä viestimiehenä, vain 
muutama mainitakseni. Vuodesta 2018 alkaen olen saanut 
kunnian toimia komppanian varapäällikkönä.

Kevään harjoituksissa on ollut mahtavaa nähdä jälleen van-
hoja tuttuja, jotka ovat matkanneet mukana kaikki nämä 
vuodet. Mutta vielä hienompaa on ollut nähdä vanhojen 
vierelle kasvaneen uuden sukupolven maakuntakomppa-
nialaisia.

Näiden vuosien aikana olen päässyt painopisteestä näke-
mään, miten komppania kehittyy ja kasvaa. Toisinaan vauh-
ti on ollut huimaa ja toiminta aktiivista. Välillä on tullut taan-
tuma, jolloin harjoittelu ja osallistuminen ovat olleet oma-
ehtoisempaa. Komppania on osoittanut myös olevansa so-
peutuva ja uusiutumiskykyinen. Tahto ja motivaatio ovat ol-
leet aina kovat.

Maailma ympärillämme kehittyy vinhaa vauhtia. Taistelu-
kenttä ja uhkakuvat ottavat uusia muotoja löytäessämme 

uusia tapoja vaikuttaa ympäristöömme ja ihmisiin. Taistelut, 
mitä ennen käytiin rintamalinjojen juoksuhaudoissa, ovat 
siirtyneet uuteen ympäristöön.

Alusta asti olemme puhuneet, tehneet ja harjoitelleet sa-
moja asioita. Tehtävä ja tavoite ovat olleet pääosin samat. 
Silti joka harjoituksessa ja tehtävällä kohtaamme uusia mie-
lenkiintoisia haasteita. Saamme erilaisia rooleja. Vanhat asi-
at näyttävät itsestään uuden puolen. Me tartumme näihin 
haasteisiin, opimme tuntemaan ja hallitsemaan niitä. So-
peudumme niihin, minkä jälkeen huomaamme olevamme 
tekemisissä taas vanhojen tuttujen asioiden kanssa. Sillä 
vaikka toimintaympäristö ja roolit muuttuvat, perusasiat ei-
vät muutu. 

Sukupolvelta toiselle -

Maanpuolustus.

Hyvää kesää! Tavataan taas tutuissa merkeissä ja kohdataan 
uusia haasteita.

Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian varapäällikkö
Juha Mustonen

SOTILASMESTARIKSI:
Rekola Marko Tapani

YLIKERSANTIKSI:
Helminen Henry Mikael
Pölkki Mikko Matias 

KERSANTIKSI:
Saario Jukka Pekka

KORPRAALIKSI:
Ahonen Matti Olavi

Varmistin onnittelee 

kaikkia ylennettyjä!

Virka-apuosasto, Sotilaiden painin MM-kisat 2010.

Kuva: Jarmo Siira
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ALUETOIMISTO

Olen ymmärtänyt, että hyvin harva on kuullut Lend-Lease 
-ohjelmasta. Perimätietona monet sotiemme veteraanit 
ovat kertoneet kohdanneensa talvi- ja jatkosodassa erilaisia 
aseita ja tarvikkeita, joista on paljastunut tarkemman tutkis-
kelun jälkeen merkkejä, että niitä ei ole valmistettu Neuvos-
toliiton tehtaissa, vaan yhdysvaltalaisissa tai isobritannialai-
sissa tai kanadalaisissa tehtaissa. Esimerkiksi maahan syök-
syneiden punatähdillä merkittyjen lentokoneiden mootto-
reista on yritetty poistaa stanssauksia ennen käyttöönotto-
ja, mitkä paljastavat todellisen alkuperämaan.   

Mikä se Lend-Lease -ohjelma sitten on? 

Lend-Lease oli Yhdysvaltojen toisen maailmansodan aikai-
nen ohjelma, jonka pohjalta sotamateriaalia toimitettiin en-
sin Iso-Britannialle ja vuoden 1942 alusta alkaen Neuvosto-
liitolle sekä muillekin liittoutuneiden maiden joukoille. Lend-
Lease -ohjelma, joka alkoi 11. maaliskuuta 1941 ja päättyi 2. 
syyskuuta 1945, perustui samannimiseen lakiin: Lend-Lease. 
Se mahdollisti Yhdysvaltojen presidentille siirtää aseita tai 
muita puolustustarvikkeita, joiden hankintoihin kongressi oli 
myöntänyt varat, ”minkä tahansa maan hallitukselle, jonka 
puolustuksen presidentti katsoo olevan elintärkeää Yhdys-
valtojen puolustukselle.” Monet suuret amerikkalaiset auto-
tehtaat määrättiin muuttamaan tuotantolinjojansa niin, et-
tä niissä kyettiin aloittamaan erilaisten sotavarusteiden tuo-
tannot Lend-Lease -ohjelmaa varten: esimerkiksi siellä, mis-
sä aikaisemmin valmistettiin henkilöautoja, alettiinkin val-
mistaa lentokoneita tai panssarivaunuja tai niiden osakoko-
naisuuksia. Tuotetut materiaalimäärät olivat valtavia. (Inter-
net 25.4.2018: 
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease ja 
https://www.history.com/topics/world-war-ii/lend-lease-
act)

Materiaalimääristä ja toimitusreiteistä

Kokonaisuudessaan Yhdysvallat lähetti ulkomaille sotama-
teriaalia 50,1 miljardin dollarin edestä. Avusta Iso-Britan-

 Lend-Lease: Neuvostoliiton ilmavoimille vuosina 
1942-1944 toimitetut lentokoneet

Yhdysvaltalaiset

Tuote Määrä (kpl)

Curtiss P-40 2097

Bell P-39 Airacobra 4746

Bell P-63 Kingcobra 2400

P-47 Thunderbolt 195

B-25 Mitchell 862

Douglas A-20 Boston 2908

Yhdysvallat yhteensä 13208

Isobritannialaiset

Curtiss Tomahawks, Kittyhawks 270

Hawker Hurricane 2952

Spitfire Mk V 143

Spitfire Mk IX 1188

Handley Page Hampden 46

Armstong Albemarle 14

Iso-Britannia yhteensä 4613

Kaikki yhteensä 17821

Lähde: Internet 25.4.2018: https://ww2-weapons.com/lend-
lease-tanks-and-aircrafts/, 18.12.2017

Lainan takaisinmaksu

Iso-Britannia maksoi Yhdysvalloille ja Kanadalle takai-
sin Lend-Lease -lainansa viimeisen erän vuoden 2006 lo-
pussa: Yhdysvalloille 83,25 miljoonaa dollaria ja Kanadal-
le 22,7 miljoonaa dollaria. Maksuerät – 50 kappaletta – 
maksettiin ajalla 1950–2006. (Internet 25.4.2018: https://
fi.m.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease ja http://news.bbc.
co.uk/2/hi/6215847.stm, 29.12.2006) 

Neuvostoliitto aloitti lainansa, kokonaismäärä 722 miljoonaa 
dollaria, takaisinmaksun Leonid Brezhnevin aikakaudella 
1970-luvun alussa, mutta siitä maksettiin vain yksi alkuerä, 
48 miljoonaa dollaria. Loput, 674 miljoonaa dollaria, ovat tä-
mänhetkisen tiedon mukaan edelleenkin maksamatta. (In-
ternet 25.4.2018: https://www.csmonitor.com/1985/0703/
elend-f.html, 3.7.1985)

Majuri Kalle Laaksonen, sektorijohtaja
Hämeen aluetoimisto, Panssariprikaati

nia sai 31,4 miljardin, Neuvostoliitto 11,3 miljardin, Ranska 
3,2 miljardin ja Kiina 1,6 miljardin edestä. Vastapalveluksek-
si Yhdysvallat sai esimerkiksi tukikohtia 7,8 miljardin dolla-
rin edestä. Iso-Britannian osuus tästä oli 6,8 miljardia dol-
laria. Kanada ei saanut avustuksia, mikä omasta puolestaan 
avusti Iso-Britanniaa ja Neuvostoliittoa 4,7 miljardin dol-
larin edestä. Kokonaisuudessaan Yhdysvallat toimitti Neu-
vostoliitolle muun muassa 409500 ajoneuvoa, 43 % kaikista 
Neuvostoliiton autonrenkaista ja 56 % kaikista ratakiskois-
ta, joita käytettiin uusien rautateiden rakentamisiin. (Inter-
net 25.4.2018: https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease)

Materiaalitoimituksissa käytettiin viittä eri reittiä. Ensi vai-
heessa käytettiin kolmea pääreittiä, jotka olivat Murmansk 
(ympärivuotinen) - Arkangeli (talvet pois käytöstä), Basra ja 
Vladivostok. Myöhemmin otettiin käyttöön kaksi reittiä, jot-
ka olivat Alaskasta Neuvostoliiton arktisiin osiin johtava reit-
ti ja Mustanmeren reitti, kun Välimeri oli otettu liittoutunei-
den vahvempaan valvontaan. (Internet 25.4.2018: 
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease)

Tuote Määrä
Höyryvetureita 1900 kpl

Dieselvetureita 66 kpl

Rautatievaunuja 9920 kpl

Tasovaunuja 1000 kpl

Panssareiden kuljetusvaunuja 120 kpl

Ruokatarvikkeita 4478116 tn

Öljytuotteita 2670371 tn

Kenttäpuhelimia 185000 kpl

Kaapelia 1100000 km

Terästä 2300000 tn

Alumiinia 229000 tn

Lähde: Internet 25.4.2018: 
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease

Lend-Lease: Puna-armeijalle vuosina 1941–1945
toimitetut panssaroidut ajoneuvot

Tuote Lähetetty 
(kpl)

Menetetty 
merellä (kpl)

Saapunut 
(kpl)

Yhdysvaltalaiset

M3A1 Stuart 1676 443 1233

M5 Stuart 5 - 5

M24 Chaffee 2 - 2

M3 Lee 1386 ? 969 (?)

M4A2 Sherman 2007 (M3+M4 kaikkiaan 
417)

2007 (+)

M4A2(76mm) 
Sherman

2095 ? 2095 (?)

M26 Pershing 1 - 1

M31 ARV (eva-
kuointi psv)

115 - 115

M15A1 MG-
MC (37MM it-
tykki )

100 - 100

M17 MGMC 1000 - 1000

T48 pst-vau-
nu (57mm pst-
tykki)

650 - 650

M18 Hellcat 5 - 5

M10 Wolverine 52 - 52

M2-M9 Halft-
rack

1178 54 1124

M3A1 Scout Car 3340 228 3112

LVT 5 - 5

US Universal 
Carrier T16

96 ? 96 (?)

Yhdysvallat 
yhteensä

13713 1142 12571

Isobritannialaiset

Valentine 2394 320 (pitäen sisäl-
lään kanadalaiset)

2074

Valentine Brid-
gelayer

25 - 25

Matilda Mk II 1084 252 832

Churchill 301 43 258

Cromwell 6 - 6

Tetrarch 20 - 20

Universal Car-
rier

1212 224 (pitäen sisäl-
lään yhdysvaltalai-
set ja kanadalaiset)

988

Iso-Britannia 
yhteensä

5042 839 4203

Kanadalaiset

Valentine 1388 ? 1388 (?)

Universal Car-
rier

1348 ? 1348 (?)

Kanada 
yhteensä

2736 ? 2736

Kaikki yhteensä 21491 1981 19510

Lähde: Internet 25.4.2018: https://ww2-weapons.com/lend-
lease-tanks-and-aircrafts/, 18.12.2017

Ratkaistiinko toisen maailmansodan lopputulos 
amerikkalaisissa autotehtaissa?
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HIIHTOMARSSILLA
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian taistelijoita osallistui 18.3.2018 hiihtomarssille, jonka reitti mukaili Fin-
landia-hiihdon 32 kilometrin reittiä. Pääpiireissään reitti kulki siis Hälvälä-Heinsuo-Tapanila-Kisakeskus-Tapa-
nila-Messilä-Hälvälä.

Kaunista säätä luvassa, vapaata töistä ja itsensä haastamis-
ta. Ei sitä tuon kummempia ”tekosyitä” tarvitse lähteäk-
seen hyvällä porukalla hiihtämään kuuluisaa Finlandia-hiih-
don reittiä. Virallinen syy oli toki suoriutua joka vuosi suori-
tettavasta kenttäkelpoisuussuoritteesta. 

Osallistujamäärä täytti ainakin omat odotukseni: yhdeksän 
taistelijaa. Ja keski-iän huidellessa 40 ikävuoden kypsem-
mällä puolella, tunsi sitä itsensä vielä nuoreksi. Tottahan sitä 
toivoisi aina enemmän osallistujia, mutta siviilielämä aset-
taa jokaiselle yksilölliset esteensä. Olen myös törmännyt kä-
sitteeseen ”kesätaistelija”, jonka repertuaariin ei kuulu har-
joittelu ja toiminta talvisissa olosuhteissa, saati sitten hiihto.

Mutta asiaan, tämän piti olla lyhyt kertomus hiihtomarssis-
ta, ei palopuhe itsensä haastamisesta ja omalle epämuka-
vuusalueelle uskaltautumisesta.

Hiihtoryhmämme kokoontui tutulle Hälvälän ampumaradan 
tauluvaraston kentälle. Sukset ja sauvat jaettiin: ihan tasan 
eivät nallekarkit menneet, mutta on tultava toimeen sillä, 
mitä jaetaan. Kaikki saivat sentään sukset ja jonkin sortti-
set sauvat, olkoot niin, että osan sauvat jäivät uupumaan 
20 cm. Kun viime hetken viilaukset oli saatu tehtyä, otettiin 
vielä hyvän mielen ja jaksamisen hengessä todistusaineis-

toksi ryhmäkuva. 

Ja sitten matkaan! Nyt jokainen todistakoon oman kelpoi-
suutensa! On tämä allekirjoittaneelle harvinaista herkkua.

Keli pysyi siedettävänä aamupäivän ajan, sitten alkoivat olo-
suhteet asettaa omia haasteitaan matkanteolle: lämpötila 
nousi plussan puolelle ja aurinko paistoi. Mieli pysyi olosuh-
teiden asettamasta kitkasta huolimatta kirkkaana ja olipa 
eräs kauaskatseinen taistelija varannut luistovoidetta mu-
kaan. Toimintakyvyn ylläpidosta huolehdittiin pitämällä tau-
koja sekä pitämällä marssivauhti kohtuullisena. 

Tapanilan hiihtomajalta saimme joukkoomme nuoren yllät-
täjän pitämään ”vanhoille” tahtia. Matka jatkui Lahden kisa-
keskukselle. Ladulla tuli paljon hiihtäjiä vastaan, ja palaute 
oli tietääkseni vain positiivista. Taisipa joku naurahtaa, että 
ei meille ole uusimpia skin-suksia jaettu, ja joku esitti osan-
ottonsakin suksivalintamme vuoksi. 

Hieman pidempi tauko pidettiin Tapanilassa hiihtomajalla, 
missä hörpittiin kahvit ja turistiin hetki lämpimissä sisätilois-
sa. Virkistynein mielin ja kehoin matka jatkui Messilään, mis-
sä nuori tahdin näyttäjä jäi kädenpuristusten ja kehujen saat-
telemana joukosta. Nyt meidän piti selvitä omillamme. 

Ja kyllä me selvisimmekin. Noin kello 14.50 palasimme Häl-
välään, mistä olimme vajaat kuusi tuntia sitten lähteneet. 
Jälkeen-kuva taisi unohtua ottaa, mutta voin vakuuttaa, et-

tä kaikki selvisivät vaaditun 30 km marssisuorituksen kun-
nialla loppuun. 

Toivon ja uskon, että tämän kaltaisia mahdollisuuksia järjes-
tetään myös tulevaisuudessa, sillä hiihtomarssi on monipuo-
linen tapa osoittaa omaa kestävyyttään ja tahtoaan suoriu-
tua pitkäkestoisessa rasituksessa.

Havereilta vältyttiin ja tehtiin se, mitä vaadittiin. Toivottavas-
ti näemme tulevaisuudessa yksikkömme henkilöstöä run-
saslukuisina hieman epämukavilla suksilla mukavassa seu-
rassa, tervetuloa!

Teksti: Lauri Latva-Pietilä
Kuvat: Jouni Koponen
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Alla:
Käteni osoittamasta suunnasta löytyy itäinen 

rajanaapurimme.

Kuvat yllä ja alla:
Majoitustilat olivat hyviä, vaikkakin hetkittäin hieman 

ahtaita. Viimeisenä yönä 6 hengen tuvassa samalla 
laverilla nukkui 12 ihmistä.

Alla:
Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian edustus:

kaksi taistelijaa

Viereisen sivun kuva:
Käytetyt armeijan sukset, M05, rinkka – ja jälleen yksi 

tunturin laki.

Talvikurssilta
hiihtovaellukselle
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Tavoitteena oli kulkea mahdollisimman paljon puurajan yläpuolella maisemia ihaillen,
joten päivätaipaleet alkoivat aina kiipeämisellä.

Säät suosivat.

Maaliskuun alun pakkasissa heitettiin kuuden päivän hiihto-
lenkki UKK puiston maisemissa. Raja-Joosepista lähteneel-
le kierrokselle tuli mittaa noin 120 kilometriä, josta suurin 
osa hiihdeltiin puurajan yläpuolella. Nelihenkisestä ryhmäs-
tä kaksi oli maakuntakomppanialaisia, ja toinen heistä oli en-
simmäistä kertaa hiihtovaelluksella. 

Varustus oli varsin sotilaallinen: armeijan sukset, huopaku-
misaappaat, M05-lumipuku kuoripukuna ja M05-pakkaspu-
ku taukovaatteina. Myös rinkat ja makuupussit olivat soti-
laskäyttöön tehtyjä, joten gramman viilaamista ei harrastet-
tu. Koska tiedossa oli jäisten rinteiden nousua ja laskua, mis-
sä ahkion vetäminen olisi ollut hankalaa ja vaarallista, kan-
nettiin varustus rinkoissa. Majoittumiseen käytettiin vara-
us- ja autiotupia, joissa oli hetkittäin varsin tiivis, mutta yh-
teistyöhenkinen tunnelma. Saunaankin pääsimme toiseksi 
viimeisenä iltana. Vaikka pakkanen pysytteli koko ajan -20 
asteen tuntumassa, oli ilma kirkas ja näkyvyys paljakassa 
erinomainen.

Muutamia huippujakin kävimme valloittamassa ja maise-
mat olivat todellakin vaivan arvoisia. Retken opit ensikerta-
laiselle olivat varsin moninaiset, mutta päällimmäisenä tuli 
toteamus, että sotaväen M05-varustus ja Sysmän talvikurs-

sillakin koulutetut perusteet toimivat myös vaativammissa 
olosuhteissa. 

Retki oli hieno, 
porukka hyvä ja 
jatkoa seuraa. En-
si keväänä suun-
nitelmissa on jäl-
leen lähteä viikok-
si pohjoisen suun-
taan, mahdolli-
sesti suuremmal-
la kokoonpanolla.  

- T

Kuvat: T, 
Miki Timonen ja 
Mikko Siemann
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Hyvät Varmistin ry:n jäsenet! 

Esitän rakkaat ja lämpimät kiitokseni minua kohtaan osoite-
tusta erittäin merkittävästä huomionosoituksesta; valinnas-
ta Varmistin ry:n kunniapuheenjohtajaksi!

Kun edellinen puheenjohtaja, Varmistin ry:n perustaja Kim-
mo Korhonen kysyi minulta vuonna 2010 halukuutta ottaa 
vastaan Varmistin ry:n puheenjohtajan tehtävät, oli vastaus 
heti valmiina. Tämä on minulle kunniatehtävä, kiitos.

Olin 2010 vuoden alusta jäänyt eläkkeelle Päijät-Hämeen 
Maanpuolustuspiirin piiripäällikön tehtävästä, ja olin toi-
saalta haikealla mielellä maanpuolustustyön päättymisestä. 
Varmistin ry:n puheenjohtajuus tarjosi minulle hyvän mah-
dollisuuden säilyttää yhteydet Päijät-Hämeen maanpuolus-
tusjärjestöihin ja erityisesti läheisiin maanpuolustustyössä 
oleviin ystäviini.

Me ihmiset olemme sellaisia, että mieluummin otamme vas-
taan perusteetontakin kehumista kuin perusteetonta hauk-
kumista. Molemmista on kyllä kokemusta. Toivon kuitenkin, 
että minulle osoitettu kunniapuheenjohtajuus ei tarkoita si-
tä, että minut halutaan ”muumioida”. Voin todeta, että työni 
Varmistin ry:n puheenjohtajana on päättynyt, mutta haluan 
edelleen aktiivisesti seurata ja olla mukana maanpuolustus-
työssä veteraani- ja perinnetyön kautta.

Maamme turvallisuus rakentuu veteraanien luomalle ar-
vopohjalle

Veteraanien arvo, esimerkki ja henkinen perintö näkyvät 
suomalaisten vahvassa maanpuolustustahdossa. Sen tode-
taan olevan merkittävä osa maamme puolustuskykyä ja yh-
teiskunnallista arvopohjaamme. Tälle arvopohjalle rakentuu 
tänä päivänä myös maamme ulkopolitiikka ja uskottava puo-
lustuskykymme. Puolustuskykymme ylläpito ja uskottavuus 
tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa ja uudistumista sekä talou-
dellisia voimavaroja. Selviytyminen sodista ja maamme jäl-
leenrakennustyö olivat osoitus veteraanisukupolven vank-
kumattomasta yhdessä tekemisen hengestä ja isänmaan 
rakkaudesta. Niitä henkisiä ominaisuuksia me tarvitsemme 
yhä edelleen.

Varmistin ry, Päijät-Hämeen paikallisjoukkojen tukiyhdistyk-
senä, tekee tänä päivänä erittäin merkittävää maanpuolus-
tustyötä ja tarjoaa mahdollisuuden monille eri alan osaajil-
le olla mukana tekemässä ja tukemassa tätä arvokasta työtä.

Kaikkea hyvää ja menestystä arvokkaassa työssänne!

Kunniapuheenjohtaja 
Hannu Tukia

KERAVA
TUUSULA

VAASA

KOKKOLA

ESPOO

VANTAA

HELSINKI

LAHTIHÄMEENLINNA

KOTKATURKU

PORI TAMPERE

SEINÄJOKI

KAJAANI

OULU

TORNIO

KUUSAMO

JYVÄSKYLÄ

YLIVIESKA

LAPPEENRANTA

MIKKELI

KUOPIO
JOENSUU

ROVANIEMI

RENTA LAHTI
KASAAJANKATU 26, 15520 LAHTI
040 161 1916 | LAHTI@RENTA.FI

WWW.RENTA.FI

VUOKRAAMME KONEET, LAITTEET,
TILAT, TELINEET JA SÄÄSUOJAT

YMPÄRI SUOMEA

PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA PALVELEMME SINUA:
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Mikä tukiyhdistys? Ampujat palaavat Hälvälään

…ja mitä sinun kannattaa asialle tehdä.

22.2.2009 – samana päivänä kun ensimmäiset Päijät-Hä-
meen maakuntakomppanian sitoumukset allekirjoitettiin – 
perustettiin Varmistin ry. Sääntöjensä mukaan yhdistys toi-
mii yhdyssiteenä, kohottaa maanpuolustustahtoa ja maan-
puolustusedellytyksiä, kehittää paikallista vapaaehtoista 
maanpuolustustoimintaa… Mutta tiivistetysti, Varmistin on 
Päijät-Hämeen maakuntajoukon tukiyhdistys.

Tukiyhdistys on näiden vajaan kymmenen vuoden aikana tu-
kenut maakuntakomppanian ja maakuntajoukon muiden yk-
siköiden toimintaa kymmenien tuhansien eurojen arvosta. 
Pelkästään suoraan rahalla hankittavaan tukeen on käytetty 
tähän kevääseen mennessä noin 25 000 euroa.

Kun maakuntajoukko harjoittelee, puolustusvoimien varas-
toista noudettavan materiaalin lisäksi joukon käytettävissä 
on voimankäyttövälineitä, viestivälineitä, lääkintätarpeita 
ja paljon muuta täydentävää materiaalia. Omaan joukkoon 
kuuluvan kouluttajan pätevöittävästä koulutuksesta on mak-
settu kurssimaksuja tai matkakuluja. Nämä ja monet muut 
harjoittelun tehostajat ja valmiuden parantajat on hankittu 
tukiyhdistyksen kautta. Lisäksi Varmistin huolehtii ampuma-
harjoittelumahdollisuuksista toimimalla ampumaseurana ja 
järjestämällä ratamahdollisuuksia.

Materiaalinen tuki on tietenkin murto-osa siitä omaehtoi-
sen harjoittelun arvosta, jonka maakuntajoukon jäsenet yh-
teisen turvallisuuden hyväksi antavat. Silti on selvää, että 
harjoittelun teho ja nautittavuuskin paranee, kun tarpeisto 
ja kouluttajaosaaminen ovat oivassa kunnossa.

Hiljaista työtä joukon ja taistelijan hyväksi

Tukiyhdistyksen käytännön toiminta pyörii täysin vapaaeh-
toisten voimin. Palkkioita ei makseta kenellekään johtokun-
nan jäsenelle, eikä kokouksiin edelleenkään ostella viinerei-
tä.

Jotta tukea voidaan myöntää erilaisiin käyttökohteisiin, pitää 
hankkia sitä varten rahoitus. Johtokunnan jäsenet ja vapaa-
ehtoiset toimijat ottavat yhteyttä alueen yrityksiin, säätiöi-
hin ja yksityishenkilöihin, ja kutsuvat tukemaan. Liittymällä 
Varmistimen henkilöjäseneksi tai kannatusjäseneksi osallis-
tuu jo pieneltä osin turvallisuuden tekemiseen. Suurempia 
kertatukia on pyydetty ja saatu mm. säätiöiltä ja yrityksiltä. 
Tukemismahdollisuudet löytyvät tarkemmin kuvattuna yh-
distyksen verkkosivuilta.

Varmistin on ainoa Päijät-Hämeen yhdistys, jonka toimin-
ta kohdistuu puolustusvoimien sodan ajan joukon tukemi-

Varmistimen jäsenten ja maakuntajoukon taistelijoiden Häl-
välän ampumaratojen käyttö monimutkaistui, kun puolus-
tusvoimat siirsi vuorojen hallinnoinnin Hälvälän ampumaur-
heilukeskus ry:lle (HAUK). Asioiden asettuminen uudelle to-
lalle kesti aikansa, mutta nyt on selvillä menettely Hälvälän 
ratojen käytöstä jäsenille.

Varmistin liittyy HAUK ry. jäseneksi. Liittyminen mahdollis-
taa sen, että kuka tahansa halukas Varmistin ry:n jäsen pää-
see ampumaan Hälvälän radoille. Yhdistys maksaa yhdistys-
tason liittymismaksun, ja ampumaan halukas jäsen maksaa 
omat ratamaksunsa tarpeensa mukaan. Tällä järjestelyl-
lä taataan se, että emme maksa turhasta niiden jäsenten 
osalta jotka eivät tarvitse Hälvälän palveluja. Ratojen käyt-
töoikeuden voi lunastaa viikoksi, puoleksi vuodeksi tai koko 
vuodeksi oman tarpeen mukaan.

Mahdolliset ampumakurssit, kilpailut yms. eivät edellytä 

Katso asiasta tarkemmin verkosta: varmistin.fi -> Ampuma-
toiminta.

Etkö saanut sähköpostia, vaikka olet Varmistimen 
jäsen? Ilmoita voimassa oleva sähköpostiosoitteesi 
jasenasiat@varmistin.fi.

seen. Ei ole ristiriitaa esimerkiksi muiden reserviläisjärjestö-
jen aatteellisen työn, veteraanityön tai koulutuksen kanssa. 
Maanpuolustustahto on yhteinen, toiminnan tavat eroavat.

Tartu toimeen!

Mitä sinä voit tehdä maakuntajoukon taistelijana tai yhdis-
tyksen jäsenenä tuen jatkuvuuden ja kasvun hyväksi? Ker-
ro lähipiirisi yrityksille ja ihmisille, että he voivat olla mu-
kana. Jaa kaikissa kanavissasi verkko-osoitetta varmistin.fi, 
kannusta liittymään jäseneksi, kannusta ottamaan yhteyttä 
yhdistyksen johtokunnan jäseniin ja kysymään miten he voi-
vat olla varmistamassa kotiseudun turvallisuutta. Ota asia 
puheeksi kahvipöydässä, työpaikalla ja harrastuspiirissäsi. 
Voit myös osallistua yhdistyksen toimintaan esim. esittely-
tilaisuuksissa tai varainkeruussa.

Päijät-Häme on perinteisesti ja tunnetusti maanpuolustus-
tahtoinen maakunta. Olemme vielä hyvin huonosti tunnet-
tu, mutta kaikissa kohtaamisissa erinomaisen myönteisesti 
vastaanotettu. Nostetaan yhdessä maakuntajoukon ja sen 
tukemismahdollisuuden tunnettuus sille kuuluvalle tasolle!

kapt. res. Harri Koponen

Kirjoittaja on Varmistin ry:n puheenjohtaja

henkilökohtaisen pääsyoikeuden lunastamista. Luonnolli-
sestikaan puolustusvoimien kertausharjoitusten ammun-
nat ja vastaavat eivät nekään edellytä henkilökohtaista pää-
syoikeutta.

Jäsenten sähköpostiosoitteeseen on toimitettu tarkemmat 
toimintaohjeet ratapääsyn saamiseksi.

Miten teillä palkitaan hyvästä työstä?

Palkitseminen on organisaation strate-
gian palamistuote. Strategian mukaiset 
tavoitteet, toimenpiteet, mittaristo, tu-
lokset. 

Mitattavasta hyvästä työstä on helppoa 
palkita, kun on tehty tulosta jota jakaa, 
ja palkitsemisen perusteet ovat läpinä-
kyvät ja ennalta määrätyt. 

Palkitseminen rahalla on perinteisesti 
ollut kallista ja tehotonta. Työnantaja 
käyttää palkkioosi 1000 euroa, niin al-
le puolet päätyy tilillesi, kiitos sivuku-
lujen ja korkean verotuksen. Henkilös-
törahaston kautta saat yli 75 %, ja ajan 
myötä eurosi tuplaantuu. Kuinka?

MAINOS

- Työnantajan ei tarvitse maksaa sivu-
kuluja

- Siksi työnantaja voi maksaa vaikka 25 
% enemmän palkkioita

- Voit itse päättää nostatko vuosittain 
vai jätätkö sijoitettuna säästöön

- Henkilöstörahastot ovat tuottaneet 
turvallisesti vuodesta 1990 lähtien 6,67 
% vuodessa

- Nostosta 20 % on verovapaata

- Rahasto voi myös sijoittaa takaisin 
työnantajaan, myös listaamattomassa 
yhtiössä

Henkilöstörahastopalvelut Oy tukee 
Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toi-
mintaa Varmistin Ry:n kautta. Tuemme 
mielellämme enemmän.

Vie tämä mainos pomolle, luottamus-
miehelle, hallitukselle. Toivottavasti se 
johtaa henkilöstörahaston perustami-
seen, ja sitä kautta joukkojen lisätu-
keen.

Henkilöstörahastopalvelut Oy
Kauppakatu 31 D, Lahti
Toimitusjohtaja Timo Wallenius
timo.wallenius@herasto.fi
050 592 5284

#Herasto #EurostaKaksi 
#SamassaVeneessä



VARMISTIN 2/2018VARMISTIN 2/2018 18 19

Monia harjoituksia järjestetään vuosittain, ja yksi niistä on 
useista eri kursseista koostuva perinteinen Kevät-Hälvä. Mo-
nena edellisenä vuonna yhdelle kurssille osallistuminen on 
tarkoittanut sitä, että koko viikonloppu kuluu kurssin sisältö-
jen oppimiseen sekä teoriassa että käytännössä.

Tänä vuonna osallistuin maakuntajoukkojen viestikurssille, 
joka osoittautui melko lyhyeksi. Jo lauantai-iltapäivän puo-
lella viesti- ja SPOL-kurssi yhdistettiin, ja hieman myöhem-
min mukaan liitettiin myös pioneerikurssi. Soveltavan vai-
heen tavoitteena oli harjoitella kohteensuojausta yhteistoi-
mintaharjoituksen muodossa. 

SPOL-kurssilla oli muutama kokematon mukana, joten kou-
lutus piti aloittaa todella alusta. Eräs kurssilainen kertoikin, 
että edellisestä kerrasta on pitkä aika, joten ensi kerralla pi-
tää ehdottomasti päästä mukaan ottamaan enemmän op-
pia. Pioneerikurssilla kaikki olivat jollain tavalla tuttuja asi-
an kanssa. Osalla kurssilaisista oli koira mukana, ja ne osal-
listuivat myös harjoitukseen. Ensimmäistä kertaa reserviläis-
ten toimesta reserviläiset käyttivät koiria EOD-toiminnas-
sa Suomessa. Viestikurssilla oli runsaasti osallistujia, ja ka-
lusto, etenkin LV 217, oli kaikille enemmän tai vähemmän 
tuttu väline, mutta esimerkiksi peitteistön käyttö oli monel-
le uusi asia. 

HÄLVÄ 18

”Virheistä oppii. Se on hiton hyvä asia.”
E. Vilja

Perjantai-illan ja lauantaiaamupäivän puolella tapahtunut 
koulutus valmisti lauantain ja sunnuntain välistä yötä var-
ten. Tietoa toiminnasta tuli kurssilaisille kovin vähän, ja mo-
ni olisikin kaivannut enemmän etukäteistietoa soveltavas-
ta vaiheesta. 

Kohteensuojausharjoituksen alusta asti oli runsaasti toi-
mintaa, ja kiirettä piti. Vaikka aktiviteettia oli erittäin pal-
jon, homma pysyi kuitenkin hyvin hanskassa. Kaikki eivät eh-
tineet kokeilla kaikkea, mutta tästä voidaan ottaa oppia en-
si kertaa varten. Hankaluuksiakin kohdattiin, sillä vastaosas-
to oli eksynyt, ja se aiheutti jonkin verran odottelua omal-
le porukalle. 

Myös pimeys toi oman haasteensa esimerkiksi peitteistön 
käytön suhteen. On silti huomioitava, että valoisalla yhtey-
denpito toimi hyvin, vaikka peitteistön käyttöä olisi pitänyt 
harjoitella huomattavasti enemmän ennen soveltavaan vai-
heeseen siirtymistä. Peitteistön käyttö olikin kovin hidasta, 
ja kaikki viestit eivät menneet läpi esimerkiksi tikelle.

Sunnuntaina annetussa palautteessa huomautettiinkin siitä, 
että aina pitää varmistaa viestin perille meno. Muuten pää-
asiassa sateli kehuja mallikkaasta toiminnasta. Haastavista-
kin tilanteista selvittiin hyvin.
- Homma näytti hemmetin hyvältä, kommentoi SPOL-komp-
panian päällikkö.

Opinnäytetyötään MPK:sta tekevä Lotta Laaksonen kom-
mentoi toisen osaston viestikurssista näin:
- Pidin viestikurssilla yhteishengestä, joka on MPK:n kursseil-
la ollut aina olennainen osa kursseja. Myös kouluttajat hoiti-
vat koulutuksen asiantuntevasti viestikaluston suhteen. Sa-
manhenkisten ihmisten kanssa työskentely ja yhteistyö oli 
saumatonta ja toiminnalliset vaiheet onnistuvat siksi hyvin. 
Jäin itse kuitenkin kaipaamaan harjoituksesta puuttunutta 
yhteistoimintaa eri kurssien välillä. Myös mediahuomio kiin-
nittyi enemmän Pohjanmaalla järjestettyyn Pauha18-harjoi-
tukseen. Kiinnostuin itse tekemään MPK:lle viestinnän kehit-
tämistyötä alun perin sen tunnettavuuden lisäämisen vuok-
si. Mielestäni MPK ei saa tarpeeksi positiivista huomiota, 
mitä se ansaitsisi. MPK kuitenkin tarjoaa reserviläisille hy-
vät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan, ja MPK:lla 
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on laaja tarjonta myös varautumis- ja turvallisuuskoulutus-
ta. Näitä pitäisi mielestäni markkinoida enemmän. Hälväläs-
sä, kuten kaikissa muissa harjoituksissa, joihin olen osallis-
tunut, tärkein ominaisuus niiden onnistumiselle on nimen-
omaan motivoinut porukka, joka haluaa tukea vapaaehtois-
ta maanpuolustusta.  

Teksti: Jenni Paasio 
Kuvat: Jenni Paasio, Erkki Vilja

AJANKOHTAISTA

MKJ JORYT 2018

16.8.
15.11.

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

Vuoden 2018 harjoituksia 

Vapaaehtoiset harjoitukset: 
Perustaistelumenetelmät 2 24.-26.8.2018
PAPU 14.-16.9.2018
MKJ harjoitus 12.-14.10.2018

MPK:lta tilatut vapaaehtoiset harjoitukset: 
Kouluttajakoulutus 21.-29.10.2018

Tarkkaile koulutuskalenteria osoitteessa mpk.fi

MARSSISUORITUS

Padasjoen joukkueen perinteinen heinäkuinen jalkamarssi 
pidetään 20.7.2018. Marssiin voivat osallistua kaikki halukkaat, 
niin reserviläiset kuin siviilitkin. 

Lähtö ja paluu Padasjoen ABC. Lähtö klo 19.00. Ole paikalla 
hyvissä ajoin, jotta ehditään täyttämään tarvittavat kyselykaavak-
keet ja punnitsemaan kenttäkelpoisuustestiin osallistuvien reput.

Marssin kokonaisaika tulee olemaan alle 6 h. Marssimatka 
vähintään 25 km, joka jaetaan kahteen n. 12-13 km lenkkeihin. 
Puolimatkassa voi irtaantua muusta marssiosastosta.

Kenttäkelpoisuustesteihin osallistuvien asu M05, varsikengät, 
repussa maaliin tultaessa 10 kg painoa. Mukaan juotavaa ja 
eväitä oman tarpeen kukaan. Matkan aikana veden tankkaus-
mahdollisuus.

Kurssinjohtaja Heikki Koskinen heikki.koskinen@padasjoen-kirja-
paino.inet.fi 0400 853193
Ilmoittautumiset suoraan Hessulle tai MPK:n järjestelmään.

PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 

2018

LKT lauantai 30.6. klo 11.00 1. joukkue, KRH
Heinä- ja elokuu vapaat 
LKT sunnuntai 9.9. klo 18.00 Komento/Huolto
LKT sunnuntai 14.10. klo 18.00 MKJ muut
LKT sunnuntai 18.11. klo 18.00 MKJ muut
Joulukuu vapaa

COOPER lauantai 30.6. klo 11.00 V-AJ/Käki
COOPER lauantai 18.8. klo 11.00 1. joukkue, KRH
COOPER lauantai 15.9. klo 11.00 Komento/Huolto
COOPER lauantai 6.10. klo 11.00 MKJ muut

Lihaskuntotestit pidetään Tokia-kuntosalilla, Askonkatu 9.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä. 
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.

Alunperin Tokia-kuntosalille su 17.6. merkitty LKT siirretään 
pidettäväksi la 30.6. klo 11 cooperin yhteyteen Radiomäelle. 
Mukaan kenttäpatja. Tokia-kuntosali muuttaa uusiin tiloihin ja on 
kesäkuun kiinni.

Vuoden 2018 pakolliset kuntotestit ovat tarkoitettu kaikille 
Maakuntajoukkojen sitoumuksen tehneille. Testiajankohdista 
tiedotetaan vielä ennen testejä. Jos oman yksikön ajankohta ei 
sovi, voi osallistua mihin tahansa muuhun testitapahtumaan. 

Testauksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys:
Erkki Vilja
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi
040-5002757

TOUGH VIKING -estejuoksukilpailu

Tough Viking Helsinki pidetään Helsinki-puistossa 8. syyskuuta 
2018. Reitin pituus on 10 km ja se sisältää yli 25 rajua estettä. 
Tough Viking on Pohjoismaiden johtava, suurin ja julmin 
estejuoksukilpailu.

Tustustu ja ilmoittaudu: toughviking.se/fi
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Aliupseerista 
upseeriksi 

osa 2

Alkuun pieni huomautus edelliseen tekstiin liittyen: Kurs-
si jolla olen, ei siis olekaan vanha aliupseerista upseeriksi 
-kurssi, vaan Sodanajan johtajakurssi (SoJo). Sojon rakenne 
eroaa hieman perinteisestä reserviläisille suunnatusta kurs-
sista, josta johtuu eroavaisuudet PV:n sivuilla olevaan esit-
teeseen. Pahoittelen siis hieman negatiivissävytteistä teks-
tiä edelliskerralla.

Noniin, asiaan. Kurssin toiminnallinen osuus alkoi kolman-
nella lähijaksolla! Kurssimme jaettiin koko lähijakson ajak-
si kahtia, jolloin kasarmilla toisen joukkueen harjoitelles-
sa jääkärijoukkueen liikkeitä, toinen tutustui oppitunneil-
la muun muassa pioneeritoimintaan. Joku saattoi maavoi-
mien ja RUK:n Facebook-julkaisuissa nähdä kertomuksen sii-
tä, kuinka SoJo 14 -kurssilaiset harjoittelivat jääkärijoukku-
een toimintaa tietokoneilla. Tämä ei ollut mikään aikainen 
aprillipila, vaan täyttä totta. Kurssimme koostuu niin katta-
vasta valikoimasta eri aselajin edustajia, että osalle jääkä-
riryhmänkin perustaistelumenetelmät olivat vieraita. Tästä 
johtuen oli viisasta mennä opettelemaan joukkueen liikettä 
virtuaaliympäristöön, jolloin joka suoritteen jälkeen pystyt-
tiin kartalta katsomaan miltä toiminta ja liike näyttivät ko-
konaisuutena. 

Mutta mikä on tämä virtuaaliympäristö? Kyseessähän oli siis 
VBS, eli Virtual Battlespace -tietokoneohjelma, jolla pysty-
tään harjoittelemaan lähes joka aselajin toimintaa nopealla 
ja kustannustehokkaalla tavalla. Ohjelmasta on siviilimark-
kinoilla vastaava versio tuotenimellä Arma, ja jos tämäkään 
ei vielä sano mitään, niin Arma pohjautuu vanhaan kun-
non Operation Flashpointtiin. Kaikki edellä mainitut ovat 
siis saman tšekkiläisen Bohemia Interactive Studion tuot-
teita. VBS:ään on ohjelmoitu useita oikeisiin harjoitusaluei-
siin pohjautuvia ympäristöjä, jolloin suunniteltuja toimenpi-
teitä pystytään harjoittelemaan ennakkoon samoilla alueil-
la. Harjoitusvastuksenkin liikettä ja toimintaa voidaan simu-
loida, joko ohjelmoimalla tai pelaamalla. Näitä VBS-luokkia 
löytyy jo isoimmista varuskunnista, ja ne kasvattavat merki-
tystään varusmieskoulutuksessa lähivuosina. Ainoa moite, 
mitä kouluttajiltamme kuulin järjestelmää koskien, oli että 

moni varusmies unohtaa olevansa osa simulaatiota ja alkaa 
pelata yksilönä. Kun olimme kolmena päivänä käyneet har-
joittelemassa joukkueen toimintaa VBS:llä, iskettiin eteem-
me viimeiset taktiikan ja aselajiopin tentit. Tenttien jälkeen 
alkoi valmistautuminen maastoon siirtymiseen.

Maastossa meidät tiputettiin heti niin sanotusti pelipaikoil-
le. Olimme täsmälleen samassa maastossa, kuin missä olim-
me pari päivää aikaisemmin harjoitelleet joukkueen tuliyl-
läkköä VBS-luokassa. Kaikilla oli jo jonkun näköinen hahmo-
telma päässään maastosta, mutta tietenkin kasvillisuuden 
vaikutus oli aivan eri luonnossa kuin tietokoneella. Aloitim-
me pienen seisoskelun jälkeen maastontiedustelun koko 
joukkueena, niin että kukin osallamme mietimme tilannet-
ta niin kuin olisimme joukkueen johtajia. Illalla teltassa poh-
dimme sitten ryhmämme kesken, mikä olisi paras taistelu-
suunnitelma. Seuraavana päivänä keskuudestamme valittu 
joukkueen johtaja teki päätöksensä millä taistelusuunnitel-
malla lähdetään ”larppaamaan”. Kun olimme 

ryhminä katsoneet paikkamme valmiiksi ja harjoitelleet ir-
tautumisreitin, nousimme kuorma-autoihin ja meidät ajet-
tiin toisen joukkueen tuliylläkköön. 

Maastossa käytössämme oli KASI-järjestelmä (kaksipuolei-
sen taistelun simulaattori), joka sekin oli osalle uusi tutta-
vuus. Käytännössä se oli valjaat, jotka puettiin taisteluliivin 
päälle. Aseen päähän laitettiin lähetin, joka lähetti sädepurs-
keen, kun aseella ammuttiin. Liivien prismat poimivat koh-
ti tulevat purskeet, ja ilmaisivat taistelijalle muun muassa 
haavoittumisesta äänellä. Taistelun jälkeen joku ihmetteli 
miksi liivi huutaa tuhottua, eikä vastapuolen kaveri tippu-
nut pelistä vaikka kuinka ampui. Kun jälkipuinti oli käyty, ryh-
mityimme omaan ylläkköömme, ja toinen joukkue hyökkä-
si. Tällä kertaa taistelu oli jo ”todenmukaisempaa”, kun oli 
ymmärretty, ettei KASI-liivi päällä voi vain juosta vihollista 
päin. Taisteluiden jälkeen pystyimme seuraamaan palaut-
teen KASI-järjestelmän ansiosta isolta televisioruudulta, jo-
ka oli KASI-järjestelmän keskuksena toimivan pakettiauton 
perässä. Tämän avulla pystyi seuraamaan yksittäistäkin tais-
telijaa, mutta palautteemme keskittyi ryhmien ja joukkueen 
toimintaan kokonaisuutena.

Puolustuksen jälkeen alkoikin joukkueen etenemismuoto-
jen ja hyökkäyksen harjoittelu. Hangessa harppominen ku-
lutti tehokkaasti voimia ja kävi raskaaksi päivän mittaan. On-
neksi ryhmän henki oli kova ja toisiamme tsemppaamalla 

painoimme koko päivän reippaalla meiningillä läpi, vaikka 
syöksyimmekin päin tyhjää metsää. Tähän tuli kuitenkin heti 
seuraavana päivänä muutos, kun hyökkäsimme toisen jouk-
kueen kanssa vuorotellen toistemme asemiin ja ryhmityim-
me torjuntaan. Johtajia vaihdettiin vetojen välillä ja koko-
naisuuksista seurattiin yhteenvedot KASI-keskuksen televi-
siosta. Maastoharjoitus huipentui joukkueiden kohtaamis-
taisteluun, jossa kumpikin joukkue pyrki päästä omaan ta-
voitteeseensa toisen joukkueen lähtötasalla. Jotta taistelu ei 
olisi ollut liian helppo, meiltä kerättiin radiot pois. Tämä vii-
meinen taistelu ei päättynyt ryhmäni osalta kovin hyvin, sil-
lä pitkän koukkauksen päätteeksi saimme niskaamme oman 
epäsuorantulen keskityksen.

Kaikki hyvä päättyy aikanaan, ja niin kävi myös maasto-
harjoituksellemme. Kasarmilla varuste- ja omahuollon jäl-
keen saimme luvan käydä tutustumassa Haminan kuppiloi-
hin. Kaikilla ei kuitenkaan tähän enää virta riittänyt, vaan 
oma punkka kutsui monia. Seuraavana päivänä oli vielä lu-
ento johtamisesta, sekä normaalit palautteen keruut ja oh-
jeet etäjaksolle. Näiden jälkeen kuitatut varusteet pakattiin 
kaappeihin odottamaan seuraava lähijaksoa ja johtajahar-
joitusta.
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