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Harjoituksen soveltavassa vaiheessa oli tarkoitus 
tuhota vihollisen panssarivaunu.
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PÄÄTOIMITTAJA

Kesä vaihtuu pikkuhiljaa syksyyn ja kelit viilenevät. Tätä kir-
joittaessani valmistaudun jo seuraavaan kertausharjoituk-
seen, ja kesäkuun harjoituksesta poiketen joudun näköjään 
pakkaamaan myös lämpimämpää vaatetta mukaan. Odotan 
innolla tapaavani taas vanhat tutut tyypit sekä mahdollisesti 
myös uusia taistelijoita. 

Kesän harjoitus oli kohdennettu maakuntakomppanial-
le, joka pääsi harjoittelemaan perustehtäviä päivittäin 
vaihtuvien koulutusaiheiden mukaan. Syyskuun alun PA-
PU-harjoitus koskee myös paikallispataljoonan muita osia. 
Kertausharjoitus on osa valtakunnallista paikallispuolustus-
harjoitusta, ja toiminta on tilanteenmukaista. Tästä harjoi-
tuksesta pääset lukemaan seuraavasta lehdestä, mutta sitä 
odotellessa kannattaa kurkata mitä maakuntakomppania 
oikein teki kesäkuussa. Juttu alkaa sivulta 10.

Tällaiset kovat kertausharjoitukset tarjoavat mahdollisuu-
den harjoitella omaa sodan ajan tehtävää, pitää yllä yhteyt-
tä omaan joukkoon sekä kehittää suorituskykyä ja osaamis-
ta poikkeusoloissa. Vapaaehtoisissa harjoituksissa ja MPK:n 
kursseilla on myös mahdollisuuksia kehittyä ja ennen kaik-
kea kouluttautua etukäteen, jotta tilanteenmukainen toi-
minta olisi mahdollisimman sujuvaa isomman mittakaavan 
harjoituksissa.

Nyt on erittäin hyvä aika tulla mukaan hyvään joukkoon ja 
aloittaa harrastus, jolla on tarkoitus: 
www.maakuntakomppania.fi/jaseneksi

Hyviä harjoituksia!
Jenni
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi

P.S. Jäsenistölle lehti jaetaan joko sähköisenä tai paperi-
versiona oman toiveen mukaisesti. Lehden toimitustavan 
voi vaihtaa paperisesta sähköiseksi ja päinvastoin. Ilmoita 
jasenasiat@varmistin.fi. Etkö ole vielä jäsen? Liity verkos-
sa: varmistin.fi -> Jäsenlomake. Tsekkaa samalla edelliset 
lehdet osoitteesta varmistin.fi/lehtiarkisto.

19.9. OEH/ilta
30.9.–2.10. VEH johtamisharjoitus

PHMKJ harjoitukset 2022

Muutokset mahdollisia. 
MPK-kursseille ilmoittaudutaan MPK:n koulutuskalenterin kautta 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

17.10. OEH/ilta
7.11. OEH/ilta

https://varmistin.fi/
https://varmistin.fi/lehtiarkisto/


VARMISTIN 3/20225

ALUETOIMISTO

Nyt on paikattu ja paikataan kahden vuoden 
takaisia aukkoja koulutuksessa

Tämä vuosi on ollut hienoa aikaa Hämeen aluetoimistolle 
ja Päijät-Hämeen maakuntajoukoille. Olemme saaneet re-
sursseja järjestää harjoituksia hyvällä syklillä läpi vuoden 
ja vielä on reilusti harjoitustoimintaa tulossa loppuvuotta 
kohti. Tämän vuoden harjoituksilla olemme onnistuneet 
paikkaamaan koronan aiheuttamaa puutetta koulutukses-
sa. Vaikka osallistuminen on ollut erittäin aktiivista verk-
kokoulutuksissa, niin sillä ei korvata runsasta hien ja ruu-
dinhajun määrää, mitä on levinnyt hyvin tämän kevään ja 
kesän aikana.

Aluetoimiston puolesta on ollut hienoa seurata maakun-
tajoukkojen harjoittelua. Harjoituksissa on ollut aina hyvä 
tekemisen meininki ja harjoitusten opetustavoitteet on 
saavutettu kirkkaasti. Suuri kiitos kuuluu tästä teille re-
servin kouluttajille, jotka olette laittaneet itsenne likoon 
harjoituksissa. Harjoittelu tulee jatkumaan aktiivisena ku-
luvan syksyn aikana kertausharjoitusten ja vapaaehtoisten 
harjoitusten osalta. Toivomme aluetoimistolla erittäin suu-
ria osallistujamääriä tuleviin vapaaehtoisiin harjoituksiin. 
Tarjolla on syksyn aikana monipuolista koulutusta. Kou-
lutustarjonnasta löytyy mm. ase- ja ampumakoulutusta, 
TRA-koulutusta, johtamisjärjestelmäkoulutusta ja kaikkea 
sotilaalle sopivaa tekemistä. Ottakaa siis reilusti osaa tule-
viin vapaaehtoisiin harjoituksiin.

Lopuksi omat henkilökohtaiset terveiset teille kaikille re-
serviläisille. Pitäkää kunnostanne hyvää huolta ja muista-
kaa käydä ampumassa.

Majuri Tomi Aspholm

Uusia henkilöitä aluetoimistolla

Hei, olen Tarja Madetoja-Mustonen ja olen aloittanut 
työni toimistosihteerin virassa Hämeen aluetoimistossa 
1.5.2022. 

Asustelen koirani kanssa Lahdessa ja minulla on kaksi täy-
si-ikäistä lasta. Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu lenkkeily, 
golf ja squash.

Puolustusvoimat on minulle tuttu työympäristö jo entuu-
destaan, koska työskentelin aiemmin kahdeksan vuotta Hä-
meen rykmentin esikunnassa toimistosihteerin tehtävässä. 
Puolustusvoimien rakennemuutoksen seurauksena myös 
Hämeen rykmentti lakkautettiin, minkä vuoksi siirryin Digi- 
ja väestötietovirastoon palvelusihteerin tehtäviin. 

Paluuni Puolustusvoimiin on sujunut mutkattomasti, koska 
suurin osa Hämeen aluetoimiston henkilöstöstä on entisiä 
työkavereitani Hämeen rykmentin ajalta. Täällä on loistava 
yhteishenki ja minut on otettu erittäin hyvin vastaan. 

Toivotan kaikille mukavaa syksyn alkua!

Ystävällisin terveisin
Tarja Madetoja-Mustonen

Hei!

Olen Mari Kärkinen ja aloitin 01.07.2022 toimistosihteeri-
nä Hämeen aluetoimistossa Lahdessa. Aiempaa työkoke-
musta minulla ei Puolustusvoimilta ollut.

Olen opiskellut aikoinaan matkailua ja työskennellyt vuo-
sia eri matkatoimistoissa Pirkanmaalla, Helsingissä ja täällä 
Lahdessa matkamyyjänä, myyntisihteerinä ja matkatuo-
tantovirkailijana. Matkailualan murroksen myötä päädyin 
vaihtamaan toiselle alalle. Työskentelin hetken pankissa ja 
sieltä päädyin vakuutusalalle. Olen työskennellyt kahdes-
sa eri vakuutusyhtiössä asiakaspalvelussa. Viimeisimmän 
työnantajan palveluksessa olin täällä Lahdessa Asiakasko-
kemusvastaavana 11 vuotta. Hoidin täysvaltaisesti kulutta-
ja-asiakkaiden vakuutusasioita niin kasvokkain, puhelimes-
sa kuin sähköisestikin.

Asun Lahdessa ja perheeseeni kuuluu teini-ikäinen poikani, 
joka asuu kanssani joka toinen viikko. Vapaa-aikaa vietän 
mielelläni liikunnan parissa. Juoksu, pyöräily, kävely/sau-
vakävely, Pilates ja kehonhuolto kuuluvat harrastuksiini. 
Viime talvena ostin perinteisen sukset eli talvisin on nyt 
myös tarkoitus hiihtää. Liike on minulle lääke ja autotto-
mana myös hyötyliikun paljon. Liikunnan lisäksi pidän luke-
misesta ja myös ruuanlaitto sekä leipominen ovat mukavaa 
hommaa, kun niihin on kunnolla aikaa.

Olen aloittanut innolla ja suurella uteliaisuudella työni tääl-
lä Hämeen aluetoimistossa. Työilmapiiri täällä on mahtava 
ja minut on otettu vastaan todella hyvin. Tänne on ollut 
helppo tulla töihin.

Mukavaa syksyä kaikille lukijoille!

Ystävällisin terveisin
Mari Kärkinen
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VARMISTIN

Puhuttelu – esittely – asia. Taistelijan taidot mitataan toi-
mistokäyttäytymisellä. Kaavan mukaan ”Arvon jäsenet, 
hyvät kannatusjäsenet ja tukijat, yhteistyökumppanit, 
maanpuolustajat. Olen Timo Wallenius, Päijät-Hämeen 
maakuntajoukkojen tukiyhdistys Varmistin Ry:n puheen-
johtaja since 2020.” Asiaan.

Haluan alkuun kiittää päätoimittaja Paasiota mahdollisuu-
desta kirjoittaa Suomen parhaaseen kiltalehteen puheen-
johtajan ominaisuudessa. Monissa yhdistyslehdissä on 
puheenjohtajan palsta, joten mekin ajattelimme kokeilla. 
Otsikko on hieman harhaanjohtava, kykenen tuottamaan 
tekstiä myös muilla sormilla. Tästä aasinsillasta asiaan, 
mikä on maakuntajoukko ja sen tukiyhdistys.

Maakuntajoukot ovat osa puolustusvoimien paikallisjouk-
koja. Tällä hetkellä PV:n rosterissa on kolmenlaisia joukkoja 
maavoimien osalta: operatiiviset, alueelliset, paikalliset. 
Kohta eli 2025 iskee muutos, ja kolmikosta katoaa keskim-
mäinen, eli alueelliset joukot. Osa siirtyy operatiivisiin, 
ja osa paikallisjoukkoihin. Nimensä mukaisesti, paikallis-
joukot ~ maakuntajoukot, eli jokaisessa maakunnassa on 
oma porukkansa, joka sitä poikkeusoloissa puolustaa, ja 
normaalioloissa ylläpitää ja kehittää yksilöiden ja joukon 
suorituskykyä. 

Tukiyhdistys Varmistin puolestaan tukee tuon joukon nor-
maaliolojen toimintaa, joka näkyy mahdollisissa poikkeus-
oloissa. Varmistin-yhdistys täydentää osaamisen ja varus-
tuksen kehittymistä.  Varmistimen hankkimat varat ja muut 
resurssit käytetään suoraan maakuntajoukon toiminnan 
tukeen. Tuki Varmistimelle on tuki kotiseudun turvallisuu-
delle. Tätä tukea on kerätty ja käytetty reilun 13 toiminta-
vuoden aikana noin 72 000 euroa. Kampaviinereihin on 
käytetty 0 euroa. Tukieurot on kerätty apurahoina sääti-
öiltä ja yhdistyksiltä, yrityksiltä ja jäsenmaksuina. Muuta-
ma vuosi sitten avasimme verkkokaupan, josta voi ostaa 
parempaa seppälää ja vaikka mitä. Osa tuotteista on pel-
kästään näkyvyyden ja joukon tunnustamisen vuoksi, osa 
katteellista varainhankintaa. Vinkkinä, tätä kirjoitettaessa 
vietetään ”venetsialaisia”, ja mikään ei ole hienompaa kuin 

nauttia Vellamon pohjaveden tuotoksia Varmistimen ema-
limukista, maakuntajoukon isännänviirin hulmutessa taus-
talla. Maku +5, tunnelma +6. Tukieuroilla on saatu montaa 
hyvää juttua aikaiseksi, mm. oma ampumaluola!

Josta liipaisinsormen kautta yhdistyksen toiseen rooliin, 
joka on sille kasvanut muutaman viime vuoden aikana, eli 
ammunta. Varmistin on myös Päijät-Hämeen paukuttele-
vin maanpuolustusyhdistys. Varmistin on ollut alusta läh-
tien ampumaseura, mutta toimintaa sillä saralla oli kovin 
vähän. Sitten joku varasi vakiovuoron, sitten tuli toinen, 
kolmas, järjestettiin parit SRA-kurssit… nyt ampujien ryh-
mässä on yli 150 hahmoa, joista toki osa passiivisempia, 
osa ampuu muualla kuin Hälvälässä tai luolalla, osa on 
jäsenenä myös jossain toisaalla. Tiistain laina-asevuorolla 
on yli 20 osallistujaa, pääasiassa aloittelijoita. Kiitos osaa-
vien ja kouluttavien vetäjien, taito kasvaa kohisten. Oman 
kaluston omaaville on tarjolla sovelletumpaa harjoittelua. 
Ammunta on kuitenkin jalkaväkitaistelijan perustaito nro 1, 
ja siinä teemme merkittävää turvallisuutta lisäävää maan-
puolustustyötä.

Mitä tulevaisuudessa? Samaa kuin joka vuosi. Tuetaan 
joukkoa ja ammutaan. Haetaan apurahoja, kositaan kanna-
tusjäsenyyksiä, markkinoidaan ja myydään, kerrataan am-
munnan neljä kultaista sääntöä, ladataan ja varmistetaan, 
myydään verkkokaupasta nimilappuja ja RK-paitoja. Hyvä 
pauke kauas kuuluu ja siinä sivussa tulee uusia jäseniä. Teh-
dään mitä tehdään, 
mutta maakuntajou-
kon tukeminen on 
kovin puhuttelevaa.

Tulevaisuus tarvit-
see myös tekijänsä. 
Miten sinä haluaisit 
osallistua maakunta-
joukon tukemiseen?

Timo Wallenius,
puheenjohtaja

Varmistin ry. - www.varmistin.fi - jasenasiat@varmistin.fi

Puheenjohtajan liipaisinsormesta
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Osallistu turvallisuuden tekemiseen. 
 
Liity henkilöjäseneksi. 
Varmistimen henkilöjäsen saa kotiinsa tai sähköpostiinsa Varmistin-lehden, jossa tuettavan joukon toiminta tulee eläväksi. 
Varmistin on myös ampumaseura, jolla on ratavuoroja ja koulutusta. 32 euron jäsenmaksusta jäävä tuotto-osuus käytetään 
muiden varojen tapaan tukemiseen. Liity verkossa: varmistin.fi - Jäsenlomake.  
 
Liitä yrityksesi tai yhteisösi kannatusjäseneksi. 
Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa tai vapaavalintainen suurempi summa. Se käytetään suoraan tukeen. Kannattajajäsenet 
saavat Varmistin-lehden ja halutessaan sähköisen tai painetun merkin osoitukseksi tuesta. Liity verkossa: varmistin.fi - Jäsen-
lomake. Kannatusjäsenmaksu laskutetaan antamaasi osoitteeseen. 
 
Varmistin ry. voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa raha- tai tavaralahjoituksia tahoilta, jotka sitoutuvat yhdistyksen sääntö-
jen mukaiseen varojen käyttöön, tai perintöjä tahoilta, joiden tiedetään hyväksyneen yhdistyksen tarkoitusperät. Tavaralah-
joitusten tulee olla tuettavan joukon käyttöön sopivia, sillä yhdistyksellä ei ole edellytyksiä tavaran myyntitoimintaan. 
 
KERÄYSTIEDOT 
Tilinumero IBAN FI21 4212 0010 3108 58, BIC ITELFIHH 
Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Varmistin ry. 
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus 
Luvan numero: RA/2022/249 (21.2.2022) 
Keräyksen toimeenpanoaika: 21.2.2022– 
 
Kerätyillä varoilla tuetaan vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta erityisesti Päijät-Hämeen maakuntajoukon jäsenten osaa-
mista kehittäen. Varoilla tuetaan maakuntajoukon kouluttajien ja asiantuntijoiden osallistumista maksullisiin kouluttaja- ja 
muita oikeuksia antaviin koulutuksiin sekä osaamista kehittäviin koulutuksiin, maksetaan kutsuttujen ulkopuolisten koulutta-
jien palkkioita. Varoilla hankitaan koulutus- ja koulutuksessa tarvittavaa välineistöä ja tarvikkeita. Varoja voidaan käyttää 
myös maakuntajoukon koulutuksen tarvitsemien palvelujen, esimerkiksi tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen sekä tilapal-
velujen, hankkimiseen. 

 
TUE TOIMINTAA – OSTA VARMISTIMEN TUOTTEITA 
 

 
Nimilappu Suomen lipulla ja veriryhmätiedolla, 5 kpl 
30,00 € tai nimilappu sukunimitiedolla, 5 kpl 25,00 € 
Viisi kappaletta velcrotaustaisia, brodeerattuja nimilap-
puja. Nimilapun koko on 20 mm x 120 mm, eli se sopii 
suoraan esim. Puolustusvoimien vaatteiden nimilappu-
paikkaan.  
 
Emalimuki Varmistin-logolla 20,00 € 
Perinteinen, kenttäkelpoinen emali-
muki. Väriltään tummansininen, kyl-
jessä hillitty Varmistin-logo laser-
kaiverrettuna. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Varmistimen tunnus, hihamerkki 10,00 € 
Varmistimen tunnus hihamerkkinä. Velcrotausta (koukku-
puoli), muotoonleikattu. Mitat 55 mm x 45 mm. Vihreä 
tausta ja musta kuvio tai valkoinen tausta ja sininen kuvio. 
 
RK62 tekninen T-paita 33,00 € 
Oliivinvihreä T-paita, tekninen 
neulos 100 % polyesteria. Etupuo-
lella mustalla ja kolmella harmaan 
sävyllä silkkipainettu RK-aihe ja 
Varmistin-logo. Silkkipaino tehty 
Suomessa. Koot S-XXL. 
 

Varmistimen verkkokauppa löytyy osoitteesta  
https://holvi.com/shop/varmistin 
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SUKE KATSOO KAUEMMAS

SUKE eli Suunnittelukeskus on yksi osa pataljoonan esikun-
taa. Aiemmin tässä lehdessä esitelty esikunnan osa OPKE, 
eli Operaatiokeskus, on siis esikunnan koneisto, joka johtaa 
pataljoonan toimintaa aikahaarukassa 0-48 tuntia. Suun-
nittelukeskus puolestaan on se taho, joka vastaa tuota pi-
temmästä aikajänteestä, käytännössä 48 tunnista noin kol-
meen viikkoon, joskus pidemmästäkin jaksosta, riippuen 
meneillään olevasta tilanteesta. Tästä vielä pidempien jak-
sojen toiminnan suunnittelu puolestaan tapahtuu yleensä 
ylemmissä johtoportaissa.

Jos tarkastellaan OPKEn ja SUKEn toiminnan luonnetta, niin 
OPKE on enemmän tilannejohtamista, ja SUKEssa tehtävät 
aikajänteestä johtuen luonnollisesti painottuvat enemmän 
ennakointiin ja suunnitteluun. Lisäksi SUKE tuottaa merkit-
tävän osan niin sanotuista määräaikaisilmoituksista sekä ti-
lannearvioista, joilla pataljoona välittää tilannekuvaa ylem-
mille johtoportaille.

Voidaan siis sanoa, että SUKE ja OPKE muodostavat pari-
valjakkona keskeisen osan pataljoonan operaatioiden joh-
tamisessa. Toinen suunnittelee ja valmistelee, toinen pa-
nee toimeksi ja ohjaa toimintaa. Yhteistuumin välitetään 
tilannekuvaa ja -tietoa ylöspäin.

Mitä asioita johdetaan ja miten homma organisatorisesti 
toimii?

Mitä SUKE sitten suunnittelee? Kaikki luonnollisesti lähtee 
pataljoonalle asetetusta tehtävästä, jonka toteutusta on 
suunniteltu ja valmisteltu normaalioloissa. Kun käsky suun-
nitelmien toteuttamiselle käy, aletaan annetun käskyn ja 
valmistellun raamin puitteissa tehdä töitä. Ennakkosuun-
nittelulla ei tietenkään pysytä kaikkea hoitamaan, ja tilan-
teet saattavat joskus tuoda matkan varrelle yllätyksiäkin, 
joten tekemistä riittää.

SUKEn organisatorinen rakenne paikallispataljoonissa on 
periaatteessa identtinen. Varsinaisen taistelujaotuksen, eli 
tarkemman tehtävänjaon, määrää kuitenkin pataljoonan 
johto. Taistelujaotuksessa otetaan huomioon pataljoonan 
tehtävä, resurssit sekä toimintaympäristö. 

SUKEsta löytyy asiantuntemus pataljoonan toimintaympä-
ristön ja tehtävien kannalta keskeisille toimialoille kuten 
huollolle, tiedustelulle ja viranomaisyhteistyölle. Toiminta 
on käytännössä organisoitu siten, että kunkin toimialan 

päälliköt muodostavat ympärilleen suunnittelu-upseereis-
ta ”tiimin”, jossa toimialan eri tehtävät on vielä jaettu osa-
kokonaisuuksiin, joista suunnittelu-upseerit vastaavat.  

Koko SUKEn toimintaa johtaa SUKE-päällikkö. Päällikön 
vastuu kulminoituu paikallispataljoonan operaatioiden 
suunnitteluun. Käytännössä työnä on ohjata SUKEn työs-
kentelyä ja osallistua koko SUKEn laajuudelta itse suunnit-
telutyöhön sekä vastata suunnitelmien ja käskyjen esittele-
misestä komentajalle.

Vaikka tehtävät on varsin selkeästi jaettu, SUKEn sisällä 
resursseja tarvittaessa sujuvasti jaetaan toimialojen ja tii-
mien välillä, riippuen siitä mitä tilanne edellyttää. Kyse on 
siis asiantuntijaorganisaatiosta, jossa asiantuntijat tarvit-
taessa auttavat toisiaan. Siviilimaailman vertaus voisi olla 
vaikka moderni ohjelmistotalo, jossa rakennetaan laajaa 
yhteistä kokonaisuutta, mutta jossa itsenäiset tiimit vas-
taavat omista, kokonaisuutta palvelevista tehtävistään. Ja 
tiukan paikan tullen resursseja kohdistetaan johonkin teh-
tävään yli tiimirajojen.

Käytännön esimerkki SUKEn suunnittelusta

Esimerkkinä SUKEn tehtävistä toimikoon vaikka suojelu-
toimien suunnittelu. Suunnitelmiin kuuluvat laaja-alaises-
ti suojelutoimet niin joukkojen osalta kuin mahdollisesta 
vihollistoiminnasta johtuvien tilanteiden käsittely. Työ si-
sältää erittäin paljon yhteistoimintaa siviiliviranomaisten 
kanssa, samoin kuin saumatonta yhteistyötä puolustus-
voimien eri organisaatioiden kanssa.  Erilaisten tilanneku-
vausten, riskiarvioiden ja uhkakuvien kautta synnytetään 
vaihtoehtoiset toimintamallit. Ja hyviin toimintaperiaattei-
siin luonnollisesti kuuluu se, että suunnitelmille on lisäksi 
varasuunnitelmat, niille varasuunnitelmat ja niin edelleen.

On helppo kuvitella, että näin tukialueella toimittaes-
sa tämän tyyppiset suunnittelu- valmistautumistehtävät 
haukkaavat äkkiä huomattavasti isomman osan SUKEn 
ajankäytöstä kuin perinteiset ja usein myös näkyvämmät 
sotilaalliset operaatiot.

Minkälaisia tehtäviä SUKEssa on tarjolla?

Ylempänä käytiin jo läpi minkälaisia tehtäväkokonaisuuk-
sia SUKEssa käsitellään. Kun tarkastellaan asiaa yksittäisen 
taistelijan näkökulmasta, niin käyttöä on hyvin monen-
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tyyppiselle osaamiselle esimerkiksi terveydenhuoltoalalta, 
logistiikasta tai rakentamisesta. Perinteiset sotilastehtävät 
ovat luonnollisesti edustettuina: jalkaväki, kenttätykistö, 
heittimistö, ilmapuolustus ja suojelu. Oman alueensa muo-
dostavat asiantuntijatehtävät, kuten sotilaslakimiehet ja 
liikekannallepano. Yhteysupseeriryhmä on sitten vielä oma 
kokonaisuutensa.

Kokonaisuus kattaa kymmeniä taistelijoita ja SUKE onkin 
henkilövahvuudeltaan esikunnan suurin osa.

Mitä osaamista tarvitaan ja miten harjoitellaan?

SUKEn henkilöstö tulee jatkossa yhä vahvemmin koostu-
maan reserviläisistä organisaatio- ja tehtävämuutosten 
myötä.

SUKEen pyritään etsimään erityisesti henkilöitä, joilla on 
siviilipuolelta hyvää taustaa tehtäviin. Se voi olla johonkin 
osa-alueeseen liittyvää asiaosaamista joko sotilaskoulutuk-
sen, työn tai harrastuksen kautta, mutta yhtä lailla vahva 
suunnittelu- ja/tai johtamisosaaminen voivat olla valin-
nan perusteita. Suunniteltavat asiat eivät lopulta ole kui-
tenkaan niin monimutkaisia tai niin hitaasti omaksuttavia, 
etteikö niitä suhteellisen nopeasti voisi ottaa haltuun, jos 
työtehtävään on muuten hyviä valmiuksia.

Hyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia SUKEssa työskente-
lyyn ovat kohtuullinen asioiden omaksumiskyky, kokonai-
suuksien hahmotuskyky ja priorisointikyky. Niiden päälle 
on hyvä rakentaa. Lisäksi tarvitaan kohtalaista kirjallista 
ilmaisukykyä, kommunikointikykyä ja pelotonta suhtautu-
mista tietotekniikkaan. Tärkeimpänä kaikesta tulee yhteis-
työkyky, sillä SUKEssa työskentely on tiivistä yhteispeliä.

SUKEn harjoittaminen ja harjaannuttaminen poikkeaa jon-
kin verran perusyksiköiden vastaavasta. Täydellisiä tilan-
teenmukaisia harjoitusoloja on vaikea luoda (vaatii yleensä 
ylemmän johtoportaan mukanaolon), jolloin työ painottuu 
erityisesti ennakoivaan suunnitteluun normaalioloissa. Toi-
saalta tyydyttävää edistystä päästään tekemään omatoimi-
sesti ja omaan tahtiin, mikä sinällään on palkitsevaa.

Päijät-Hämeen Paikallispataljoonassa SUKE etsii rotaation 
ja ikärakenteen vuoksi jatkuvasti uusia taistelijoita. Jos tun-
net kiinnostusta ja uskot, että sinulla voisi olla annettavaa, 
ole yhteydessä yksikön henkilöstöosastoon 
jan-erik.andersson@maakuntakomppania.fi tai 
matti.nieminen@maakuntakomppania.fi. He ohjaavat
sinut oikean henkilön kanssa juttusille. 

Teksti: Matti Pahkala
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KH06-10KES22
Kesäkuun kertausharjoitus oli Päijät-Hämeen maakunta-
komppanialle suunnattu ylimääräinen kertausharjoitus. 
Tieto harjoituksesta tuli melko myöhään, ja mikäli harjoi-
tukseen halusi osallistua, piti täyttää erillinen suostumus-
lomake, jolla suostuttiin käskytettäväksi alle lain määrittä-
män kolmen kuukauden aikarajan. 

Viikko kului lämpimässä kesäsäässä rasteja kiertäen, välillä 
viilentävästä vesisateesta nauttien ja itikoiden ininää kuun-
nellen. Ruokailujen yhteydessä vaihdettiin kuulumisia eri 
osastojen välillä, ja kaikilla tuntui olevan leppoisa meininki. 
Tässä harjoituksessa oli mukana paljon uusia taistelijoita, 
jotka pääsivät nyt hyvin porukkaan mukaan. Koulutukset 
oli suunniteltu komppanian tarpeeseen, ja niin vanhat kuin 
uudetkin olivat innokkaasti mukana loppuun asti. 

Harjoituksen loppupuhuttelussa aluetoimiston päällikkö 
ja harjoituksen johtaja everstiluutnantti Kai Naumanen ki-
teytti antamansa palautteen yhteen sanaan: vakuuttavaa. 
Sekä kouluttajien että osallistujien toiminta koko harjoi-
tuksen ajan oli vakuuttavaa. Harjoituksen henki oli hyvä, ja 
harjoitus kokonaisuutena oli onnistunut.

Osallistujien antama palaute harjoituksesta oli erinomai-
nen (arvosana 4-5/5). Oma fyysinen toimintakyky oli arvi-
oitu heikoimmaksi, mutta motivaatio sen sijaan arvioitiin 
huippuunsa. Motivaatioon varmasti vaikutti erityisenä li-
sänä Ukrainan tilanne, mutta mielestäni kaikilla komppa-
niaan sitoumuksen tehneillä taistelijoilla on aina ollut kor-
kea motivaatio. 

Fyysisen toimintakyvyn ylläpito on helppo unohtaa siviilis-
sä, mikäli siviiliammatti ei tue sen ylläpitoa. Se on kuiten-
kin jokaisen taistelijan velvollisuus, ja vuosittaiset fyysisen 
toimintakyvyn testit auttavat tilanteen seuraamista. MPK:n 
kurssikalenteria seuraamalla löytyy seuraavia testiajankoh-
tia, joihin voi ilmoittautua. Pitäisikö heti ilmoittautumisen 
jälkeen lähteä vaikkapa kuntosalille tai lenkille?

Seuraavilla sivuilla on enemmän tietoa rastitoiminnasta 
kahden eri kouluttajan näkökulmasta.  

Teksti: Jenni Paasio
Kuvat: Jussi Hietavirta (s. 18)
Ari Kahrola (s. 15) 
Antti Mattila (s. 15)
Juha Mustonen (s. 10-12, 16-18)
Jenni Paasio (s. 13-14, 16)
Nico Tiihonen (s. 12-14)  
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Mikä on paras tapa aloittaa kesä? 
No kertausharjoitukset tietenkin!

Hälvälässä oli kesäkuun alkupuolella melkoisen lämmin, 
joten myös kesäsotilaat tarkenivat niissä oloissa. Olen ol-
lut mukana maakuntajoukoissa loppuvuodesta 2019 läh-
tien, joten tähän ajanjaksoon on sattunut yhtä jos toista. 
Viimeisten kuukausien tapahtumat Ukrainassa ovat vain 
voimistaneet näkemystäni, että maakuntajoukkoihin liit-
tyminen oli erinomainen idea, varsinkin, kun nyt ohjel-
massa näytti olevan oman erityisosaamisalueen, eli pans-
sarintorjunnan treenaamista. Innostus olikin suuri, kun 
kollegani Nicon kanssa kuulimme, että harjoituksessa on 
tarkoitus perehtyä Ukrainassakin mainetta niittäneeseen 
NLAW-panssarintoruntaohjusjärjestelmään. Innostukseen 
sekoittui pian hämmennystä, kun kuulimme, että meidän 
pitäisi myös auttaa NLAW-järjestelmän koulutuksessa. 
Kumpikaan meistä ei ollut koskaan nähnytkään kyseistä 
järjestelmää, muutoin kuin ehkä twittervideoissa, joten 
ensimmäinen harjoituspäivä ja toisen päivän aamu meni-
vätkin pääkouluttajamme perässä juostessa, NLAW-järjes-
telmään tutustuessa ja ennen kaikkea simulaattorijärjes-
telmien virittelyssä. Simulaattorijärjestelmät ovat mahtava 
lisä harjoituksiin, mutta niiden virittely ja toimimaan saa-
minen oli aivan perkeleestä. Myös varsinaisen rastikoulu-
tuksen suunnittelu vei oman aikansa.

Onneksi NLAW on hyvin yksinkertainen järjestelmä ja lyhy-
ellä tutustumisella sen toimintaperiaatteet tulivat tutuiksi. 
Ensimmäisten koulutettavien saapuessa rastillemme olim-
me kohtuullisen varmoja siitä, ettei tästä täyttä katastrofia 
tulisi. Epäilyksemme osuivat oikeaan ja ensimmäiset kou-
lutettavat näyttivät oppivat NLAW-järjestelmän perusteet. 
Seuraavina päivänä rastikoulutuksemme parani vielä huo-
mattavasti entisestään, kun opimme aiemmista virheistäm-
me, selkeytimme koulutusta ja saimme ajankäyttömme 
toimimaan paremmin. Koulutettavat pääsivät rasteillam-
me tutustumaan NLAW-järjestelmän lisäksi uusiin kevyisiin 
kertasinkoihin sekä verestämään muistikuviaan raskaan 
kertasingon käsittelyssä. Pääpaino oli kuitenkin NLAW-jär-
jestelmässä. Koska harjoitukseen oli saatu mukaan simu-
laattoriputket, saivat koulutettavat harjoitella ampumista 
sekä liikkuvaan että paikallaan olevaan ”vaunuun”. Tämä 
toi harjoitukseen varmasti enemmän mielekkyyttä kuin 
poskilaukauksien ampumien. Viimeiselle rastikoulutuk-
sellemme sattui myös median edustajien vierailu ja sen 
kunniaksi taivaat aukenivat ja vettä tuli kuin sen kuuluisan 
Esterin persauksesta. Lempeä kesäsade ei tietenkään hai-
tannut ketään ja rastilta saatiinkin pätevän näköistä kuva- 
ja videomateriaalia erinäisiin median julkaisuihin.

Harjoituspäivien iltaohjelmassa oli jääkärijoukkueen hyök-
käysharjoitus, johon minä, Nico ja sinkoryhmämme uusin 
vahvistus Aki osallistuimme kahtena iltana NLAW-partiona. 
Omista varusmiesajoistani on kulunut jo 18 vuotta, joten 
jo oli aikakin päästä rehkimään metsään putki selässä. 
NLAW-järjestelmän kantaminen mukana metsässä käy 
hyvästä kestävyysharjoituksesta. 12 kilon lisäpaino muun 
taisteluvarustuksen päälle alkoi tuntua hartioissa, varsinkin 
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kun lähdimme ylittämään suota. Jännitystä aiheutti erityi-
sesti se, humpsahtaisiko kallis simulaattorilaite suo-ojaan. 
Putkia jouduttiin kyllä heittelemään ojien yli, ja oman haas-
teensa niiden kuljettamiselle aiheuttivat kantohihnojen 
heppoiset kiinnityslenkit. Nicolta ne napsahtivat poikki mo-
lemmissa hyökkäysharjoituksissa, ja sekös vasta lystiä oli. 

Hyökkäysharjoituksissa vastaosastoon kuului panssarivau-
nua simuloiva Pasi, johon oli kiinnitetty prismat simulaatto-
riputkiamme varten. Pääsimme molemmissa hyökkäyksissä 
toimimaan NLAW-partiona ja ampumaan vaunua samalla, 
kun jääkärijoukkueen taistelijat toimivat vaunua vastaan 
kevyillä kertasingoilla. Oman partion toiminta kehittyi sel-
västi, kun uusi asejärjestelmä alkoi tuntua enemmän omal-
ta ja toiminnasta tuli entistä ripeämpää. Itse pääsin vielä 
harjoittelemaan haavoittuneen taistelijan ensiapua, mikä 
oli mielestäni erinomainen lisä hyökkäysharjoitukseen. En 
ollut aiemmin avannut tai käyttänyt taistelijan omaa pai-
nesidettä tai avaruuspeittoa, joten tulipahan taas kokeiltua 
jotain uutta. 

Mitä harjoituksesta sitten jäi käteen? Ensinnäkin helvetilli-
nen määrä itikan pistoja ja toiseksi hyvät fiilikset siitä, että 
pääsimme harjoittelemaan omia sodanajan tehtäviämme 
ja tutustumaan uuteen asejärjestelmään. Positiivinen yllä-
tys oli myös se, että rastikoulutuksen järjestäminen niinkin 
lyhyellä varoitusajalla onnistui melkoisen hyvin ilman sen 
suurempia säätöjä tai sähläyksiä. Tästä on hyvä jatkaa kohti 
seuraavia harjoituksia.

Teksti: Jussi-Pekka Hiltunen
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TRA ja TST-EA

Maanantai käytännössä kului harjoittelevan joukon osalta 
varustamisessa ja muissa käytännön järjestelyissä, joten 
kouluttavalle osalle jäi aikaa valmistella rastit seuraavia kol-
mea harjoituspäivää varten. 

Minä sain vastuulleni Moisionkadun tra-rastin ja lääkintä-
leirissä tst-ea-rastin. Nopean rekrytoinnin jälkeen löysin 

näihin kolme pätevää apukouluttajaa, jotka myös toimivat 
vastahenkilöinä Moisionkadun tra-rastilla. Ruokailut oli 
järjestetty Hälvälään, joten se aiheutti omat haasteensa 
rastien aikatauluttamiselle ja ensimmäinen päivä menikin 
vähän stetsonista, mutta jälkeenpäin ajateltuna lopputulos 
ei ollut huono.

Meidän rasteillamme kävi päivän aikana kaksi noin 15 hen-
gen porukkaa. Kun toinen porukka oli meillä, toinen am-
pui tilanneradalla Pirkan johdolla tra-ammuntoja, ja sitten 
vaihdettiin osia. 

Lääkintäleirissä harjoittelevaa osaa odotti ensin noin kym-
menen minuutin jumppa – tietysti varusteet niskassa. Tä-
män jälkeen siirryimme luokkaan, jossa apukouluttajien 
kanssa kyselimme kuinka tuoreessa muistissa tst-ea-tem-
put ovat esimerkiksi toiminnassa tulen alla. Lähdimme 
etenemään koulutuksessa osallistujien vastausten ja tason 
mukaisesti. Aloitimme perusteista eli kiristyssiteen käytös-
tä: milloin ja mihin sitä tulisi käyttää. Toisten ryhmien kans-
sa pääsimme pidemmälle ihan evakuointivalmiuteen asti. 

Osa apukouluttajista oli minun onnekseni huomattavasti 
minua kokeneempia taisteluensiapukouluttajia, joten he 
olivat korvaamaton apu tässä kohtaa ja ammattitaitoa löy-
tyi. Lääkintäleirin tiiviiseen 90 minuuttiin sisällytettiin myös 
pienet kertaukset aseenkäsittelystä rakennetulla alueella, 
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toiminnasta tunkeutumispisteellä ja toki myös muista as-
karruttavista aiheista tra-ympäristössä. Näihin asioihin 
pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan. Siinä mieles-
sä homma meni erittäin hyvin, että jokaisessa kuudessa 
ryhmässä kaikkien kolmen rastikiertopäivän aikana löytyi 
kokemusta taistelusta rakennetulla alueella. Jokaisessa 
ryhmässä oli mukana myös taistelijoita, joille tuli todella 
paljon uusia asioita haltuunotettavaksi, mutta näen sen 
vain hyvänä asiana sen kannalta, että taistelijat voivat sit-
ten neuvoa myös toisiaan.

Moisionkadulle halusin verrattain lyhyen tehtäväradan, jot-
ta saamme enemmän toistoja sen sijaan, että ehtisimme 
tekemään vain yhden vedon, ja tästä ratkaisusta tuli har-
joittelevalta osalta ainakin pääosin positiivista palautetta. 
Tehtävä alkoi jo Hälvälän harjoitusalueelta, joten käsky an-
nettiin siellä, ja siitä lähdettiin suorittamaan tuhoamisteh-
tävää Moisionkadulle. 

Kaikki kuusi noin vahvistetun ryhmän kokoista osastoa ehti 
vetämään radan läpi kolme kertaa, ja ilokseni täytyy tode-
ta, että vedot menivät pääsääntöisesti hyvin, ja ne olivat 
nousujohteisia. Kävimme aina suorituksen jälkeen palaut-
teen läpi sekä suorittavan osan puolelta että vastahenkilöil-
ta ja kouluttajilta. Paikalla oli myös kantahenkilökuntaa ja 
heiltä saatu palaute oli positiivista eli voimme sanoa, että 
hommat ovat aika hyvällä mallilla. Toki pitää myös ymmär-
tää, että puhumme todella vaativasta taistelun muodosta, 
joka vaatii tolkuttoman paljon harjoittelua ja nimenomaan 
sillä omalla porukalla harjoittelua. 

Moisionkadulla minun mielestäni päästiin tavoitteisiin, ja 
siellä nähtiin todella hyviä ryhmän ja yksilöiden suorituk-
sia. Tilanne oli varmasti erityisen opettavainen niille, ketkä 
eivät välttämättä ole viime aikoina niin paljon treenanneet 
esimerkiksi aseenkäsittelyä, eli harjoituksessa löytyi hyviä 
kehityskohteita omaan tekemiseen. 

Yhteenvetona minun korviini kantautunut palaute oli joka 
suunnasta positiivista. Se kertoo, että joukon tekeminen on 
hyvällä tasolla, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti seu-
raavia harjoituksia.

Teksti: Jussi Hietavirta
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Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti valtavan kysynnän va-
paaehtoiselle maanpuolustukselle ja erityisesti ase- ja am-
pumakoulutukselle. Taitojen hankkiminen ja ylläpitäminen 
on jokaiselle reserviläiselle ja vapaaehtoiselle ainoastaan 
kannatettavaa ja suorastaan kannustettavaa. On myös val-
tion etu, että kaikille halukkaille löytyy mielekästä vapaa-
ehtoista tekemistä maanpuolustuksen parissa. Kasvanut 
kysyntä kertoo vahvasta maanpuolustustahdosta ja tuota 
tahtoa meidän tulee ruokkia. Siksi on tärkeää, että edus-
kunnassa löydettiin varsin ripeästi ja yksimielisesti rahoitus 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) vuotuisten kou-
lutuspäivien kaksinkertaistamiseksi.

Rahoituksen lisäksi Puolustusvaliokunta sai ennen juhan-
nusta valmiiksi lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, 
jonka eduskunta hyväksyi yksimielisesti. Sen myötä Puolus-
tusvoimien aseita ja ampumatarvikkeita voidaan käyttää 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä yksilön 
sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa. On ai-
noastaan järkevää, että reserviläiset voivat harjoitella niillä 
aseilla ja ammuksilla, jotka heille tosipaikan tullen jaettai-
siin.

Naapurimaamme aggressiivinen hyökkäyssota on pakot-
tanut myös meidät varsin tarkkaan oman puolustuksen 
suunnitteluun ja järjestämiseen. Tähän nivoutuvat myös 
viime aikojen laajat kalustohankinnat, joihin lukeutuvat 
historiallisten HX-hävittäjähankkeen sekä Laivue 2020 -tais-
telualushankkeen lisäksi muita, kuten esimerkiksi panssa-
rihaupitsien hankkiminen maajoukoille. Samaan aikaan 
Puolustusvoimat tekevät arviota Ukrainaan lähetettävän 
materiaalin osalta, josta Puolustusvaliokuntaa on pidetty 
koko ajan tietoisena, vaikka turvallisuussyistä avustusten 
sisältöjä ei ole voitu julkisuudessa avata. Maanpuolustus 
kokonaisuutena elää ja voi varsin hyvin, kiitos nyt reilujen 
panostusten ja aiemman viisauden olla riisumatta aseita 
pitkän rauhan aikana.

Vaikka ase- ja ampumaharrastus sekä reserviläistoiminta 
ovatkin paistatelleet ansaitsemassaan arvossaan, näkyy 
taivaanrannassa kuitenkin myös mustia pilviä. EU:n kaa-
vailema lyijykiellon laajentuminen uhkaa romuttaa ampu-
matoiminnan laajalti, mikäli Suomi ei saa siihen tarvitse-
miensa poikkeuslausekkeita. Lyijyn korvaaminen johtaisi 
ammusten kallistumiseen ja romahduttaisi harjoittelumää-
rät, mikä vaikuttaisi suoraan kotimaiseen ammusten val-
mistukseen. Huoltovarmuuden ja oman maanpuolustus-
valmiuden kannalta ammustuotannon alasajo Suomessa 
olisi vakava virhe.

Direktiivi pakottaisi myös sulkemaan suurimman osan 
Suomen laadukkaista, turvallisista ja ympäristöystävälli-
sistä ampumaradoista. Käytännössä toimintaan jäisi vain 
Puolustusvoimien hallinnoimat radat. Jo pelkästään ra-
hoitusvaikeuksien kanssa painivalle poliisille muodostuisi 
lyijydirektiivin myötä kymmenien miljoonien eurojen li-

säkustannukset suojavarusteiden ja ampumaratojen uu-
distamisesta. Tätä emme voi sallia. Puolustusvaliokunta 
näkee direktiivin erittäin ongelmallisena ja onkin ottanut 
voimakkaan kannan useassa lausunnossa ja mietinnössä, 
ettei lyijykielto saa vaarantaa maanpuolustuskykyä ja har-
joittelutoimintaa. 

Ampumaratatoimintaa tulee sen vaikeuttamisen sijaan 
päinvastoin helpottaa. Nykyisellään ampumaratojen luvat 
ovat tiukassa osin ympäristönsuojelua ja meluhaittoja 
koskevien näkökantojen vuoksi. Siviiliampumaradat 
ovat vähentyneet Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana 
yli kahdesta tuhannesta enää reiluun kuuteen sataan. 
Ampumatoimintaa voidaan ylläpitää ainoastaan kattavalla 
ampumaratojen verkostolla. Olenkin esittänyt, että 
ampumaratoihin liittyvää byrokratiaa tulisi keventää ja 
niiden ylläpitoon sekä rakentamiseen tulisi myös myöntää 
riittävästi rahoitusta.

Tulevaisuuden huolenaiheena reserviläistoiminnassa on 
myös nykyisen reserviläismäärän ylläpito. Osaava reser-
vi on Suomen selkäranka, mutta ryhti ei pysy, jos nikamia 
puuttuu. Syntyvyys alenee vuosi vuodelta ja palveluikään 
tulevat ikäluokat ovat yhä pienempiä. Myös palvelukel-
poisten henkilöiden osuus ikäluokasta on alentunut, joissa 
erityisesti psyykkiset, mutta myös fyysiset tekijät ovat osal-
lisina. Enää noin reilu 73 % miespuolisista komennetaan 
asepalvelukseen. 

Keskusteluissa reservin koon säilyttämiseksi on ratkaisuik-
si esitetty reservin ikärajan nostamista sekä kutsuntojen 
laajentamista koskemaan myös naisia, joihin molempiin 
suhtaudun positiivisen avoimesti. Suuret ikäluokat voivat 
paremmin kuin omat vanhempansa samassa iässä. Mie-
luummin pidetään menossa mukana ne osaajat, jotka pysty-
vät kuin annetaan turhan tiukkojen ikärajojen karsia. Pienel-
lä kansalla ei myöskään ole varaa jättää puolta väestöstään 
huomioimatta, eli naisia. Kohta jo kolmekymmentä vuotta 
kestänyt naisten vapaaehtoisjärjestely on osoittanut, että 
myös naisista löytyy kyvykkäitä taistelijoita ja johtajia.

Tulevaisuudessa myös päättäjissä tarvitaan edelleen 
isänmaallisia henkilöitä, jotka ymmärtävät maanpuo-
lustuksen tärkeyden. 
Suomen korkea maan-
puolustusvalmius ei ole 
itsestäänselvyys, eikä 
se synny ja jatku ilman 
pitkäjänteistä työtä. Sii-
hen meidän on yhdessä 
oltava valmiita.

Jari Ronkainen
kansanedustaja, 
puolustusvaliokunnan 
varapuheenjohtaja

Osaava reservi on Suomen selkäranka
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