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PÄÄTOIMITTAJA

Tässä se taas on: vuoden viimeinen Varmistin. Haluan kiit-
tää kaikki kirjoittajia ja lehden tekemiseen osallistuneita 
henkilöitä. Lehti on saanut paljon positiivista palautetta, 
ja tästä kiitos kuuluu myös teille. Ilman teitä tämäkin lehti 
olisi jäänyt ilmestymättä.

Ensimmäinen Varmistin-lehti ilmestyi jo vuonna 2009. Las-
keskelin, että tämän lehden myötä vuoden 2022 lopussa 
olen toiminut lehden päätoimittajana puolet lehden ilmes-
tymisvuosista eli seitsemän kokonaista vuotta! Aika on ku-
lunut nopeasti, mutta kuten sanottua: yksin en tähän olisi 
pystynyt. Erityiskiitos viimeisimpien lehtien taittotyön te-
kemisestä Padasjoen kirjapainoon Sara Ahoselle.

Lehden tekeminen on välillä ollut hyvää vastapainoa yhä 
haasteellisemmaksi muuttuvalle opetustyölle. Tekee hyvää 
saada ajatukset joskus kokonaan pois työasioista.

Kertausharjoituksiinkin osallistuu mielellään, koska silloin 
pääsee hetkeksi eroon arjesta. Syksyn iso paikallispuolus-
tusharjoitus oli osa maavoimien isompaa kokonaisuutta, 
jossa Puolustusvoimien reserviläisten, varusmiesten ja 

HUOLTO ON ENNAKOINTIA JA VARAUTUMISTA

Huollon tärkein tehtävä on mahdollistaa tehtävän to-
teuttaminen ja tukea joukkoa joka tilanteessa, kaikissa 
toiminnan vaiheissa ja kaikissa olosuhteissa. Tämä tar-
koittaa sekä joukkokohtaisen ja henkilökohtaisen jaetun 
materiaalin jatkuvaa huoltamista että joukon toimintaan 
liittyvää jatkuvaa ja toimivaa huoltoa – täydennyksiä, 
kunnossapitoa, kuljetuksia, lääkintähuoltoa ja huolto-
palvelua. Huollon rooli on kaksijakoinen: Se on toisaalta 
ennakointia, varautumista ja suunnittelua. Toisaalta se 
taas on varusteiden ja materiaalin kunnossapitoa ja niistä 
huolehtimista, toiminnan kokonaisvaltaista täydennystä 
(ampumatarvikkeet, polttoaineet, ravinto ynnä muu sel-
lainen) sekä joukon ja henkilöstön toimintakyvystä huo-
lehtimista. 

Tärkeässä roolissa huollolla on pataljoonan huollon tilan-
nekuvan muodostaminen ja ylläpito niin pataljoonan ko-
mentajalle kuin huollon ylemmillekin johtoportaille. Sen 

henkilökunnan lisäksi mukana oli esimerkiksi kaupunkien, 
poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveysalan viran-
omaisia, vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoita sekä 
teollisuus- ja energia-alan yrityksiä.

Harjoitusten tarkoituksena oli kehittää paikallisjoukkojen 
valmiutta alueellisiin taistelu- ja suojaustehtäviin sekä vah-
vistaa viranomaisten yhteistoimintakykyä häiriötilanteissa 
koko maan alueella. Harjoitukset näkyivät ympäri Suomen 
niin asutuskeskuksissa kuin mediassakin.

PAPU-harjoitus oli onnistunut kokonaisuus, ja ilokseni si-
vulta kymmenen alkavaan juttuun on saatu näkökulmaa 
myös muiden Päijät-Hämeen paikallispataljoonan yksiköi-
den toimintaan kuin vain maakuntakomppanian. Olisikin 
hyvä saada yhä aktiivisempaa osallistumista lehden tekoon 
näistä muistakin yksiköistä, jotta kokonaiskuvaa paikallispa-
taljoonan toiminnasta saataisiin laajennettua.

Rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää tulevaa vuotta!

Jenni

MKJ

perusteella suunnitellaan, johdetaan ja kehitetään pa-
taljoonan huoltoa ennakoimalla ja varautumalla. Tämän 
vuoksi joukkojen huoltotilanneilmoitukset samoin kuin 
muutkin joukkojen antamat ilmoitukset ovat tilanneku-
van muodostamisen kannalta elintärkeitä. Yhtä tärkeässä 
roolissa ovat huoltojoukkojen varsinaiset huollon eri toi-
met, joilla joukot pidetään toimintakykyisinä käytännön 
huoltotoimenpitein.

Harmaassa vaiheessa paikallispataljoonan huolto pe-
rustuu puolustusvoimien valtakunnallisten strategisten 
kumppaneiden sekä alueellisten kumppaneiden kanssa 
toteutettuun huoltotoimintaan. Erityiskaluston huolto 
perustuu kuitenkin Puolustusvoimien omaan materiaa-
liin ja sen vaatimaan erityishuoltoon. Tätä samaa toi-
mintamallia hyödynnetään jatkossakin, mutta joukon 
oma huoltokaluston merkitys sodan ajan tilanteissa ko-
rostuu.
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Suomalaisten joukkojen vahvuus on se, että jokainen tais-
telija opetetaan pitämään kunnossa, huoltamaan ja kor-
jaamaan omalla vastuullaan olevaa välineistöä parhaan 
kykynsä mukaan. Siksi muun muassa sotilasajoneuvojen 
kuljettaja koulutetaan mahdollisimman hyvin ajoneu-
votekniikkaan, -järjestelmään ja -rakenteeseen. Kun toi-
minnan luonne muuttuu sodan ajan tehtävien toteutta-
miseen, myös huollon toiminnan painopiste kohdistuu 
joukkojen toimintakyvyn ja suorituskyvyn ylläpitoon. Sil-
loin korostuu puolustusvoimien huollon eri toimialojen 
yhteistyö, suunnittelukeskuksen huollon ennakointi sekä 
ajantasaisen tilannekuvan ylläpito.

Miten PAIKP:n huoltoa suunnitellaan,  
johdetaan ja toteutetaan?

Pataljoonan suunnittelukeskuksessa (SUKE) toimii huolto-
päällikkö, jonka tehtävänä on suunnitella tiiviissä yhteis-
työssä muun suunnittelukeskuksessa toimivan henkilös-
tön kanssa pataljoonan huoltoa. Suunnittelun aikajänne 
on 24 tuntia, mutta pääsääntöisesti kuitenkin 48 tuntia, 
nykyhetkestä eteenpäin. Suunnittelun aikajänne huol-
lossa riippuu täysin meneillään olevasta tilanteesta ja 
huollon tarpeista. Pataljoonan huoltoa suunnitellaan 
suunnittelukeskuksen ja operaatiokeskuksen yhteistyös-
sä tekemien erilaisten skenaarioiden pohjalta, mutta 
jatkuvassa arvioinnissa ovat erityisesti huoltotoiminnan 
kannalta keskeiset uhat ja riskit. Näiden uhkien ja riskien 
perusteella myös huollossa laaditaan jatkuvasti vaihtoeh-
toisia varautumissuunnitelmia, joiden pohjalta pataljoo-
nan huolto kyetään toteuttamaan kaikenlaisissa tilanne-
kehityksissä. 

Käytännössä paikallispataljoonan huollosta vastaa oma 
huoltokomppania ja huoltokeskus sekä muut huollon 
joukot, joiden tehtävänä on eri huoltopaikkojen avul-
la toteuttaa käytännön 0-48 tunnin aikajänteen huolto 
joukon toiminta- ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi sekä 
huolehtia muista sille määritellyistä tehtävistä. Yksikön 
päällikkö toteuttaa huoltoa käytännössä tiiviissä yhteis-
työssä paikallisten huollon yhteistyökumppaneiden ja 
-tahojen kanssa erityisesti harmaan vaiheen aikana. Sa-
moin päällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä suunnittelu-
keskuksessa toimivan pataljoonan huoltopäällikön kans-
sa oikean huollollisen tilannekuvan muodostamiseksi ja 
sen kehittymisen arvioimiseksi pitkällä aikajänteellä. Tä-
män tilannekuvan perusteella arvioidaan, ylläpidetään 
ja kehitetään huoltokomppanian kykyä pataljoonan oi-
kea-aikaiseen ja määrällisesti oikeaan huoltoon täyden-
nyksineen. 

Suunnittelun ja tilanteen kehittymisen ennakointi on 
keskeistä, koska pataljoona tukeutuu monessa sen suo-
rituskykyyn vaikuttavassa huollon toimialassa ylempään 
johtoportaaseen. Ylemmät huollon johtoportaat mää-
rittelevät huollon tukeutumisen kaikissa toiminnan vai-
heissa. Erityisesti huollon ylemmän johtoportaan tuki 
korostuu ampumatarvikkeissa ja pioneerivälineissä, 
joissa huollon täydennykset toteutetaan määriteltyjen 

täydennysoikeuksien ja huollon painopisteiden rajoissa. 
Nopean, mahdollisesti epäsuotuisan tilannekehityksen 
aikana ylempi johtoporras saattaa aikaa säästääkseen 
tukea pataljoonan huoltoa työntöperiaatteella suoraan 
toimivalle joukolle, jolloin toimivat joukot noutavat esim. 
a-tarviketäydennyksen suoraan erikseen määritellyltä ja-
kopisteeltä. Tämäkin tapahtuu kuitenkin huoltopäällikön 
ja huoltokomppanian päällikön suunnittelemana ja to-
teuttamana.

Strategiset ja alueelliset yhteistyökumppanit  
pataljoonan huollon tukena

Pataljoonan huolto alueella perustuu hyvissä ajoin etu-
käteen sovittuihin Puolustusvoimien valtakunnallisiin 
strategisiin kumppanuuksiin sekä aluetoimiston patal-
joonan alueella solmimiin alueellisiin yhteistyökump-
panuuksiin. Jokaisen paikallispataljoonan alueellisten 
yhteistyökumppanuuksien tarpeet ja mahdollisuudet 
ovat erilaiset, joten rauhan ajan huollon suunnittelulla 
luodaan vankka perusta huollon toteuttamiseksi ja pa-
taljoonan tehtävän tukemiseksi. Huollon eri toimialojen 
vaatimukset huollon eri toimialojen tehtävien toteutta-
miseen ovat moninaiset.

Huoltokomppanian päivittäinen huoltokyky eri asiois-
sa on suuri. Huoltojoukoilla on yleisesti hyvin erilainen 
joukosta ja sen kalustosta riippuva huoltokyky. Käytän-
nössä paikallispataljoonan huoltokomppania kykenee 
huolehtimaan joukkonsa taistelukyvystä, täydentämään 
tarvittavan kulutusmateriaalin sekä tekemään paikallispa-
taljoonan kaluston korjausta yhteistoiminnassa alueella 
toimivien kumppanien kanssa.

Millaisia tehtäviä huollossa on tarjolla?

SUKESSA on huoltopäällikön johdossa aika lailla pieni 
miehitys. SUKESSA on myös erilaisia erityisasiantuntijuu-
teen liittyviä tehtäviä, joissa vaaditaan laajaa kokonais-
valtaista erityisosaamista. Tällaisia ovat mm. kuljetuksiin 
ja johtamisjärjestelmiin liittyvät johtamis- ja koordinoin-
titehtävät. Huoltokomppaniassa ja eri yksiköiden huolto-
joukoissa on vastaavia mielenkiintoisia erityisosaamista 
vaativia tehtäviä, mutta näihin tehtäviin on huomattavasti 
helpompaa perehdyttää. Hyvällä asenteella on mahdollis-
ta oppia hyvin moni huollon tehtävä.  Näistä tehtävistä 
kannattaa kysyä pataljoonan henkilöstöosastolta, patal-
joonan huoltopäälliköltä tai suoraan huoltoyksikön pääl-
liköltä ja huollon henkilöstöltä.

Huolto on jokaisen taistelijan vastuulla

Jokainen voi vaikuttaa omalla tekemisellään koko joukon 
suoritus- ja toimintakykyyn huolehtimalla annetun jouk-
kokohtaisen ja henkilökohtaisen materiaalin huoltamises-
ta säännöllisesti. Näin varmistetaan, että materiaali toimii 
silloin, kun tarvetta on.

Teksti: Tony Kilponen
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ALUETOIMISTO

Historiallinen vuosi 2022

Tämän vuoden ensimmäisessä Varmistin-lehden numeros-
sa päätin kirjoitukseni pohtimalla sitä, millaisessa maail-
massa ja turvallisuustilanteessa olemme loppuvuodesta. 
Olihan Venäjä juuri silloin, kun tuota artikkelia kirjoitin, 
hyökännyt Ukrainaan. Nyt sen tiedämme ja onkin hyvä hie-
man ruotia kulunutta historiallista vuotta.

Jokainen eletty vuosi jää historiaan omine erityispiirtei-
neen, mutta vuosi 2022 on ollut turvallisuusympäristömme 
ja maanpuolustuksemme näkökulmasta kovin merkittävä. 
Täytin tänä vuonna itse 50 vuotta, kuten vaimonikin. Hänen 
syntymäpäivänsä tapahtumat muistamme kuitenkin pa-
remmin, sillä samana päivänä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 
Sota jatkuu edelleen, kun kirjoitan tätä artikkelia, ja loppua 
on ainakin juuri tällä hetkellä vaikea nähdä. Euroopassa 
on jouduttu heräämään siihen tosiasiaan, että Venäjä ei 
kaihda mitään keinoja tavoitellessaan omia päämääriään. 
Laaja-alaisen vaikuttamisen koko keinovalikoima, myös 
sotilaallisen voiman käyttö, on tosiaankin käytössä ja sitä 
myös käytetään häikäilemättömästi siviileistä välittämättä. 

Sotatila Euroopassa ajoi myös Suomen hakemaan NATO- 
jäsenyyttä, joka toivottavasti virallistuu lähiaikoina, jos ei 
näin ole jo käynytkin. Merkittävä muutos tämäkin, joka 
väistämättä vahvistaa turvallisuuttamme ja puolustuksem-
me uskottavuutta sekä tarvittaessa sen jatkuvuutta. Luon-
nollisesti on samalla muistettava, että liittoutuminen vel-
voittaa antamaan panoksemme yhteiseen puolustukseen 
maamme ulkopuolellakin. NATO-jäsenyyden hakemisen 
lisäksi tehtiin maassamme muitakin toimia. Valtiomme joh-
to osoitti Puolustusvoimille lisäresursseja mm. henkilöstö-
määrän vahvistamiseksi, kriittisten materiaalihankintojen 
toteuttamiseksi sekä rahallisten resurssien osoittamiseksi 
kertausharjoituksiin. Tästä hyötyivät myös aluetoimistot 
ja niiden vastuulla olevat maakuntajoukot. Suunnitelmien 
mukaisesti muutenkin jo melko hyvää Päijät-Hämeen maa-
kuntajoukkojen harjoitusvuotta parannettiin kahdella yli-
määräisellä kertausharjoituksella. Ne kohdennettiin maa-
kuntakomppanialle ja perustamisorganisaatiolle. 

Laskettaessa yhteen kuluneen vuoden saldoa päästään 
jopa erinomaisiin lukemiin. Päijät-Hämeen maakuntajouk-
kojen reserviläisille on kertynyt yhteensä hieman yli 2000 
kertausharjoitusvuorokautta ja noin 1000 Puolustusvoimi-
en vapaaehtoisten harjoitusten vuorokautta. Tähän päälle 
vielä kaikki ne monilukuiset MPK:n kurssit ja omaehtoiset 
harjoittelut, yhteensä lähes 2500 vuorokautta. Eikä pelkäs-
tään se määrä, vaan tietysti myös laatu. Vain harjoittele-
malla riittävästi oikeita asioita oikein lisätään osaamistam-

me ja nostetaan valmiuttamme uudelle tasolle. Ja näin on 
todellakin tehty! Haastavia, monipuolisia ja mielekkäitä 
harjoituksia, joita on yhdessä reserviläisten sekä muiden 
viranomaisten kanssa suunniteltu ja toteutettu. Oheisessa 
kuvassa allekirjoittanut on Paikallispuolustusharjoituksen 
yhteydessä toteutetussa tilanneharjoituksessa Päijät-Hä-
meen keskussairaalalla. Seurasin viikon aikana tuossa har-
joituksessa useita tapahtumia suoraan ”polttopisteessä”. 
Paikallisjoukkojemme osaamisen taso ja asennoituminen 
omaan tehtävään, niin kentällä kuin esikunnassakin, oli 
huippuluokkaa joka tilanteessa.

Vuosi 2022 ei ole vielä aivan päätöksessään, mutta on 
harvinaisen selvää, että tämän vuoden tapahtumien seu-
raukset vaikuttavat vielä pitkälle tulevaisuuteen. Mihin 
asti sota Ukrainassa kestää, jääkö se vain siihen ja miten 
se itse asiassa saadaan loppumaan? Informaatio- ja kyber-
vaikuttaminen ovat jatkuvaa. Talouden, energiansaannin 
ja vaikkapa elintarvikkeiden hintojen nousujen negatiivisia 
vaikutuksia olemme saaneet jo kokea ja tulevana talvena 
joudumme todennäköisesti kamppailemaan näiden kanssa 
yhä voimakkaammin. 

Maakuntajoukkojemme osalta emme myöskään koskaan 
tuudittaudu liialliseen hyvän olon tunteeseen, vaikka ta-
kana olisi kuinka onnistunut harjoitteluvuosi. Ja toisaalta 
voidaan myös todeta, että tämän vuoden koulutus- ja har-
joitustoiminnalla paikattiin kahden koronavuoden aiheut-
tamia vajeita. Jatkamme siis yhdessä hyvällä tiellä, yhdessä 
suunnitellen ja yhdessä tehden. Jaksetaan myös koko ajan 
rekrytoida uusia henkilöitä mukaan maakuntajoukkoihim-
me. Seuraavan vuoden tai tulevaisuuden kehitystä en läh-
de arvioimaan, niin ennakoimatonta ja arvaamatonta sii-
tä on tullut. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan olemalla 

Kuva: Juha Peurala/Etelä-Suomen Sanomat
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aina valmiina ja varautumalla kattavasti eri skenaarioihin. 
Kiitos kaikille, niin omalle henkilökunnalle kuin reserviläi-
sille, MPK:lle ja muille viranomaisille sekä yhteistyökump-
paneille kuluneesta vuodesta! 

Muistakaa kaikki huolehtia itsestänne, toimintakyvystän-
ne sekä läheisistänne. Levätkää ja ladatkaa akkuja sopivin 
väliajoin. Turvallisuuden tunne perustuu siihen, että nämä 
ydinasiat ovat kunnossa. Oikein hyvää loppuvuotta, rauhal-
lista joulua sekä voimia taas tulevaan vuoteen!

Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Kai Naumanen

Uusia henkilöitä aluetoimistolla

KH-koulutusupseerin terveiset

Tervehdys, 

Aloitin työt Hämeen aluetoimistolla 1.6., joten esittäytymi-
nen lienee paikallaan. Olen 50-vuotias perheen isä Lahdes-
ta. Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu kaikenlainen kuntolii-
kunta, joka ylläpitää sotilaallista kuntoa ja toimintakykyä.

Sotilasurani aloitin Karjalan Prikaatissa, josta siirryin Lah-
den Hämeen rykmenttiin ja sieltä Santahaminan saarelle 
Helsinkiin Kaartin Jääkärirykmenttiin, josta siirryin PV:n 
tutkimuslaitokselle Tuusulaan.

Lähes koko sotilasurani olen työskennellyt kouluttajatehtä-
vissä varusmiesyksiköissä, jääkäri-, panssarijääkäri- ja tie-
dustelukouluttajana. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella 
työskennellessäni työhöni 
kuului mm. erikoisjouk-
koihin ja Maanpuolustus-
korkeakouluun hakevien 
psykologinen testaus. Nyt 
siirtyessäni Panssaripri-
kaatiin Hämeen Aluetoi-
mistolle on hienoa päästä 
näkemään innokasta pai-
kallisjoukkojen reserviläis-
toimintaa kertausharjoi-
tusten ja vapaaehtoisten 
harjoitusten muodossa.

Kapteeni John Seppänen

Hälvälä, herran vuonna 2022,  
miehet vaihtuu ja maailma muuttuu

Olen 38-vuotias kanta-aliupseeri Nastolasta.

Armeijassa työurani alkoi 2006 Karjalan Huoltopataljoonas-
sa panssariasemiehenä. 2010 siirryin Hämeen Rykmentin 
asevarastolle ja takaisin Karjalan Huoltopataljoonaan 2014, 
kun rykmentti lakkautettiin. Vuodet 2015-2018 KarHp:ssä 

koulutin aseseppiä, aseseppäaliupseereja ja kävin eksootti-
sissa maissa työtehtävissä. Kymen Jääkäripataljoonaan siir-
ryin 2019 asemestariksi, tehtävänä CV9030 ja Leopard-vau-
nujen asejärjestelmien huolto ja kunnossapito.

Vihdoin tänä vuonna sodanjumalatar Bellona oli suosiolli-
nen, ja sain siirron nykyiseen tehtävääni eli Hälvälän ja Pa-
dasjoen harjoitusalueiden hoitajaksi sekä Hämeen aluetoi-
miston VMP-aliupseeriksi.

On todella mukava pääs-
tä toimimaan etenkin 
paikallisten reserviläisten 
ja ammunnanharrastaji-
en kanssa, ja odotankin 
mieleen jääviä kohtaami-
sia teidän kanssanne!

Rauhaisaa vuoden vaih-
detta teille kaikille, ja jos 
maanpuolustuksellisissa 
asioissa apua tarvitsette, 
niin soittakaa tai poiket-
kaa tauluvarastolla! 

Vääpeli Arttu Rajala

P.S. Pirkka, Chrysler odottaa edelleen noutoa tauluvaraston 
takapihalla…

Olen Johanna Inkiö ja aloitin toimistosihteerin tehtävät 
10.10.2022 Hämeen aluetoimistossa Lahdessa. Lukion jäl-
keen olin useita vuosia kaupanalalla, kunnes hakeuduin toi-
mistotöiden pariin ja opiskelin sihteerin ammattitutkinnon. 
Töiden ohessa jatkoin opiskeluja ja valmistuin tradenomiksi 
2020. Olen työskennellyt toimistosihteerinä mm. LUT-yli-
opiston projektipalveluissa, tilitoimistolla ja viimeisimmäk-
si Päijät-Hämeen keskussairaalalla. 
 
Asun Lahden Möysässä perheeni kanssa. Liikuntaa harras-
tan aina kun ehdin: käyn ryhmäliikuntatunneilla 2-3 kertaa 
viikossa ja lisäksi uin, hiihdän jne. Kesäkautena olen usein 
mökillä noin puolen tunnin ajomatkan päässä Lahdesta, ja 
mökillähän tunnetusti aina tekemistä riittää. 
 
Puolustusvoimista minul-
la ei aiempaa työkoke-
musta ole, mutta tietoa 
ja taitoa eri asioista kart-
tuu päivä päivältä enem-
män. Mielestäni Hämeen 
aluetoimistolla on tosi 
mukavaa työskennellä 
ja työilmapiiri täällä on 
huippuluokkaa. Toivotan 
kaikille lukijoille hyvää 
loppuvuotta!
 
Ystävällisin terveisin
Johanna Inkiö
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Puheenjohtajan liipaisinsormesta 
 
Mikä tekee yhdistyksestä hyvän yhdistyksen? Mikä tekee 
maanpuolustusyhdistyksestä hyvän maanpuolustusyhdis-
tyksen? Maanpuolustusyhdistyksellä tarkoitan mitä ta-
hansa kiltaa, reserviläisyhdistystä, maanpuolustusjärjestöä 
paikallisella tasolla.  Yleisesti yhdistyksissä, niin vetoava 
avoin toiminta, jolle löytyy vetäjät, sellainen yhdistys pors-
kuttaa vuosikymmenestä toiseen. Vetoava, avoin, vetäjät. 
Mielestäni Varmistin täyttää nuo tunnusmerkit: oman maa-
kuntajoukon tukeminen on vetoava syy olla jäsen. Myös 
turvallinen ja nousujohteinen ammuntaharrastus on ve-
toava syy. Toiminnasta kerrotaan avoimesti laajalla jake-
lulla, jolloin kaikilla jäsenillä on käsitys siitä mitä yhdistys te-
kee. Tekijöitä löytyy kaksijakoisesti: hallinto pyörii luotetta-
vasti, ammuntatoimintaan on muutama aktiivinen vetäjä ja 
muutama aktiivinen assari. Muihin toimiin on harkitummin 
löytynyt tekijää. Viestintä, markkinointi, tapahtumissa stän-
dillä pönöttäminen/feissaaminen, verkkokaupan pyöritys, 
varainhankinta uusista kanavista. ”Ei toimi mutta järjestyy”, 
sillä tavalla on saatu järjestymään, kiitos venyvien luotto-
pakkien. 
 
Entä hyvä maanpuolustusyhdistys? Taustat kunnossa eli 
hallinto pyörii luotettavasti, edelleen spesifi tarkoitus eli 
oman joukon tukeminen (luettele maakunnan omaa jouk-
koa tukevat järjestöt Suomessa) ja turvallinen, nousujohtei-
nen ammuntaharrastus. Olemmehan ”Päijät-Hämeen pau-
kuttelevin”. Lähes 500 jäsenestä suurin osa ottaa osaa toi-
mintaan joko yhdistyksen kautta tai osana tuettavaa jouk-
koa. Loput toteuttavat yhdistyksen tarkoitusta tukemalla jä-
senmaksullaan sekä monin eri tavoin. 
 
Johtokunnassa eli yhdistyksen hallituksessa herättelimme 
ajatusta ”Mitä hyvä maanpuolustusyhdistys tekee poik-
keusoloissa?” Mielenkiintoinen kysymys, jonka käynnisti 
Ukrainan tilanne. Muodostaako se tukiverkoston kotirinta-
malle, kun isä-äiti-puoliso on kurkkusalaatissa? Jottei 

kurkkusalaattiin pukeutuneen tarvitse miettiä onko koto-
salla puita pannuun, toimiiko auto, miten sähkökatkon ai-
kana pärjätään, onko pihatie aurattu, pääseekö lapset lää-
käriin. 
 Jotta stressaavassa poikkeustilanteessa voi pukea kurkku-
salaattia ilman huolta kotirintaman arjen pärjäämisestä. 
Ehkä ei, vaikka ajatus on mitä käytännöllisin. Luultavasti 
naapuriapu tiivistyy ja tylsemmät sukulaiset alkavat kiinnos-
taa vähän enemmän. 
 
Toistaiseksi hallitus eteni siihen päätelmään, että poikkeus-
oloissa yhdistys jatkaa toimintaansa lähes normaalisti, 
mutta fokusoidummin, pienemmällä joukkueella, nopeam-
malla syklillä ja laajemmalla mittakaavalla. Ukrainasta on 
havaittavissa, mitä keinoja kolmannella sektorilla on omien 
taistelijoiden ja joukon tukemiseksi. Johtokunta edistää pa-
ria hallinnon resilienssiä kasvattavaa toimenpidettä, ja sit-
ten Varmistin on valmis poikkeusolojen moodiin.  
 
Lataa ja varmista kotiseutusi turvallisuus. 
 
Timo Wallenius,  
puheenjohtaja 
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tosalla puita pannuun, toimiiko auto, miten sähkökatkon 
aikana pärjätään, onko pihatie aurattu, pääseekö lapset 
lääkäriin.

Jotta stressaavassa poikkeustilanteessa voi pukea kurkku-
salaattia ilman huolta kotirintaman arjen pärjäämisestä. 
Ehkä ei, vaikka ajatus on mitä käytännöllisin. Luultavasti 
naapuriapu tiivistyy ja tylsemmät sukulaiset alkavat kiin-
nostaa vähän enemmän.

Toistaiseksi hallitus eteni siihen päätelmään, että poik-
keusoloissa yhdistys jatkaa toimintaansa lähes normaalisti, 
mutta fokusoidummin, pienemmällä joukkueella, nopeam-
malla syklillä ja laajemmalla mittakaavalla. Ukrainasta on 
havaittavissa, mitä keinoja kolmannella sektorilla on omien 
taistelijoiden ja joukon tukemiseksi. Johtokunta edistää pa-
ria hallinnon resilienssiä kasvattavaa toimenpidettä, ja sit-
ten Varmistin on valmis poikkeusolojen moodiin. 

Lataa ja varmista kotiseutusi turvallisuus.

Timo Wallenius
puheenjohtaja

Mikä tekee yhdistyksestä hyvän yhdistyksen? Mikä tekee 
maanpuolustusyhdistyksestä hyvän maanpuolustusyh-
distyksen? Maanpuolustusyhdistyksellä tarkoitan mitä 
tahansa kiltaa, reserviläisyhdistystä, maanpuolustusjär-
jestöä paikallisella tasolla.  Yleisesti yhdistyksissä, niin 
vetoava avoin toiminta, jolle löytyy vetäjät, sellainen 
yhdistys porskuttaa vuosikymmenestä toiseen. Vetoava, 
avoin, vetäjät. Mielestäni Varmistin täyttää nuo tunnus-
merkit: oman maakuntajoukon tukeminen on vetoava syy 
olla jäsen. Myös turvallinen ja nousujohteinen ammun-
taharrastus on vetoava syy. Toiminnasta kerrotaan avoi-
mesti laajalla jakelulla, jolloin kaikilla jäsenillä on käsitys 
siitä mitä yhdistys tekee. Tekijöitä löytyy kaksijakoisesti: 
hallinto pyörii luotettavasti, ammuntatoimintaan on muu-
tama aktiivinen vetäjä ja muutama aktiivinen assari. Mui-
hin toimiin on harkitummin löytynyt tekijää. Viestintä, 
markkinointi, tapahtumissa ständillä pönöttäminen/feis-
saaminen, verkkokaupan pyöritys, varainhankinta uusista 
kanavista. ”Ei toimi mutta järjestyy”, sillä tavalla on saatu 
järjestymään, kiitos venyvien luottopakkien.

Entä hyvä maanpuolustusyhdistys? Taustat kunnossa eli 
hallinto pyörii luotettavasti, edelleen spesifi tarkoitus eli 
oman joukon tukeminen (luettele maakunnan omaa jouk-
koa tukevat järjestöt Suomessa) ja turvallinen, nousujoh-
teinen ammuntaharrastus. Olemmehan ”Päijät-Hämeen 
paukuttelevin”. Lähes 500 jäsenestä suurin osa ottaa osaa 
toimintaan joko yhdistyksen kautta tai osana tuettavaa 
joukkoa. Loput toteuttavat yhdistyksen tarkoitusta 
tukemalla jäsenmaksullaan sekä monin eri tavoin.

Johtokunnassa eli yhdistyksen hallituksessa herättelimme 
ajatusta ”Mitä hyvä maanpuolustusyhdistys tekee poik-
keusoloissa?” Mielenkiintoinen kysymys, jonka käynnisti 
Ukrainan tilanne. Muodostaako se tukiverkoston kotirin-
tamalle, kun isä-äiti-puoliso on kurkkusalaatissa? Jottei 
kurkkusalaattiin pukeutuneen tarvitse miettiä onko ko-
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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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Syyskuun PAPU-harjoitus oli soveltava moniviranomaishar-
joitus, jossa maakuntakomppania suoritti omaa poikkeus-
olojen tehtäväänsä Päijät-Hämeen alueella. Harjoitukseen 
perustettiin myös Pataljoonan komento-osat ja muita yk-
siköitä. 

Komppanian osat perustettiin kertausharjoituskäskyn mu-
kaan portaittain, ja perustamisesta siirryttiin suoraan käs-
kyn mukaiseen tai ennalta suunniteltuun tehtävään. Komp-
panian tilannekeskus perustettiin välittömästi, ja toimintaa 
johdettiin komentopaikalta. Harjoituksessa oli tarkoitus 
suorittaa operatiivisen suunnitelman mukaista tehtävää. 

Yhteispeli toimi ja harjoitus oli erittäin onnistunut kokonai-
suus. Paljon osattiin jo, ja paljon myös opittiin. Seuraavilla 
sivuilla on mielenkiintoiset kuvaukset eri osastojen toimin-
nasta harjoituksen aikana. Panssariprikaatin kuvausryh-
män ja meidän oman porukkamme ottamat kuvat näyttä-
vät harjoituksen monipuolisuuden.

Viestiminen harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa tapah-
tui hyvin pitkälti arjen välineillä (matkapuhelinpuhelut/Sig-
nal-ryhmät). Viestiperusteet, viestikalusto ja puhepeitteis-
tö toimitettiin joukkueille harjoituksen toisessa vaiheessa. 
EVK kertoo oman tarinansa seuraavaksi ja sen jälkeen ope-
raatiokeskuksen hektiset hetket. 

PAPU22

Harjoitus oli alusta loppuun asti tilanteenmukaista toimin-
taa. Vastaosasto ja vihollistoiminta oli jatkuvaa harjoituk-
sen purkuun saakka. Erikseen käsketyt komppanian jouk-
kueet suorittivat myös päivän mittaiset taisteluammunnat 
Hätilän harjoitusalueella. Yksi joukkue kertoo tarkemmin 
näistä jutun loppupuolella.

Teksti: Jenni Paasio
Kuvat: Jukka-Matti Aaltonen (s. 15)
Tomi Helminen (s. 15)
Jenni Paasio (s. 10)
PV/PSPR (s. 10-14)
OPKE (s. 12)
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PAPU22 – EVK 
Harjoitus

Harjoituksessa EVK:n tehtävänä oli rakentaa ja ylläpitää 
pataljoonan johtamisjärjestelmää. Sen avulla pataljoonan 
esikunta saa tehtävät yläjohtoportaalta ja jakaa ne toi-
meenpaneville yksiköille. EVK:n vastuulla oli myös harjoit-
televille joukoille jaettavan PV:n viestintälaitteiston jaka-
minen (kuittausta vastaan). PV:n järjestelmien lisäksi EVK 
koulutti kertausharjoitukseen osallistuvia reserviläisiä 
käyttämään arjen välineitä osana johtamisjärjestelmää. 
Arjen välineistä lopussa hieman tarkemmin.

Harjoituksen alku oli EVK:lle hektinen: varmistimme jär-
jestelmän toimivuuden ja sen, että viesti kulkee. Tämä 
vaati EVK:n osalta hajautettua työskentelyä eri puolilla 
maakuntaa. Viestiyhteyksien rakentamisen lisäksi osa 
EVK:sta koulutti arjen välineiden käyttöä. Koulutus suo-
ritettiin kaikille harjoitukseen osallistuville reserviläisille.

Kun harjoitus oli saatu käyntiin, EVK siirtyi järjestelmän 
ylläpitoon sekä vastaamaan käyttäjiltä tuleviin tuki-
pyyntöihin. Toisin sanoen tilanteen mukaista toimintaa. 
Toiminta sisälsi muun muassa komentopaikkojen mah-

dollisien siirtymien suunnittelua. Erilaisia tukipyyntöjä 
tuli tasaiseen tahtiin koko harjoituksen ajan. Tehdyt tu-
kipyynnöt olivat jokainen erilaisia sekä monesti ennalta 
arvaamattomia. Vaikka laitteet pysyvät samoina harjoi-
tuksesta toiseen, niin jokainen käyttäjä toimii hieman eri 
tavalla (inhimillistä). Tämä tuo tukipyyntöihin yksilölli-
syyttä ja moniulotteisuutta. EVK pystyi hoitamaan kaikki 
vastuualueelleen kuuluvat pyynnöt. Sellaiset pyynnöt, 
jotka eivät kuuluneet EVK:lle, ohjattiin eteenpäin oikeaan 
osoitteeseen.

Toiminnan päättymisen jälkeen johtamisjärjestelmä ajet-
tiin alas. EVK keräsi harjoitukseen jaetun PV:n viestintä-
laitteiston pois harjoittelevilta joukoilta. Kuittauslistojen 
tarkastuksen jälkeen oltiin EVK:n osalta valmiit kuule-
maan päätöspuhuttelu ja päättämään harjoitus.

Yhteenvetona paikallispuolustusharjoitus 2/22 oli Esi-
kunta- ja Viestikomppanialle mielenkiintoinen ja tarjosi 
kaikille harjoitukseen osallistuneille reserviläisille haas-
tavia tehtäviä sekä tilanteita. Tämäkin harjoitus vahvisti 
tietoa siitä, että jatkuva harjoitteleminen on erittäin tär-
keää suorituskyvyn ylläpidon kannalta. Ilman harjoittelua 
toiminta tositilanteessa ei onnistu odotetulla tavalla eikä 
odotetussa ajassa. 

Tämä pätee tietenkin kaikkiin yksiköihin sekä tehtäviin. 
Esimerkiksi ajatus siitä, että harjoitteleminen ei olisi tar-
peen ja toteamus ”Kyllä minä siinä tilanteessa lähden 
puolustamaan maata, kun pilliin vihelletään, mutta en 
vastaa myöntävästi kertausharjoituskutsuun”, ei mahdol-
lista paikallispataljoonalta odotettua suorituskykyä! PA-
PU-harjoitus on hyvä tilaisuus mitata omaa osaamistaan 
verrattuna omaan sijoitukseen. Omaehtoiset harjoitukset 
sekä kouluttautuminen MPK:n kursseilla on siis tärkeää 
myös EVK:n reserviäisille. 
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Arjen välineet

Arjen välineillä tarkoitetaan siviilimaailman laitteita ja 
ohjelmistoja, joita voidaan hyödyntää puolustusvoimien 
käytössä. Nykyisin reserviläiset voivat käyttää omia älypu-
helimia, tabletteja tai tietokoneita apuna harjoituksessa 
annettuaan vapaaehtoisen suostumuksen laitteiden käy-
töstä. Harjoituksessa laitteeseen asennetaan tarvittavat 
ohjelmistot. Lisäksi käyttäjille jaetaan harjoituskohtaiset 
tunnukset järjestelmään, ja heidät koulutetaan käyttämään 
asennettuja ohjelmistoja.

Maavoimien esikunnasta on annettu ohjeistus, joka mää-
rittelee raamit, joiden puitteissa arjen välineratkaisuja käy-
tetään ja toteutetaan. Päijät-Hämeessä EVK on toteuttanut 
tietoturvallisen ratkaisun tähän tarpeeseen. Järjestelmällä 
voidaan tukea johtamista hyvin monipuolisesti. Palauttees-
sa järjestelmää on kehuttu, ja siitä on koettu olevan hyötyä. 
Kehitystyö ei kuitenkaan ole valmis, vaan se jatkuu saadun 
palautteen perusteella harjoitusten välillä. Seuraavaan har-
joitukseen saadaankin taas tehokkaampi arjen järjestelmä.

Päijät-Hämeen Arjen Järjestelmä ei olisi mahdollista ilman 
Varmistin Ry:n tukea!

Denuntiatio solum translata valet! – Viesti vain perille vie-
tynä ratkaisee!
-Viestirykmentin motto.

EVK
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PAPU22 – OPKE 
”Virka-apukäsky tuli! Virka-apuosasto liikkeelle!”

OPKE:ssa kajahtavat Operaatioupseerin sanat saavat odot-
tavan tunnelman ja jännityksen laukeamaan toiminnaksi. 
Virka-aputehtävää päästään vihdoin toteuttamaan. Vir-
ka-apuosastolle on aiemmin annettu käsky valmistautua 
tehtävään ja nyt sille lähtevä käsky on ytimekäs: ”Suorita 
virka-aputehtävä”. Tieto virallisesta käskystä ja toiminnan 
alkamisesta lähtee välittömästi myös ylemmälle johtopor-
taalle. Virka-aputehtävän aikamääreet on kirjattu seinälle 
valmiiksi Vuoropäällikön toimesta ja yhtenä tärkeänä koh-
tana on juuri tullut virallinen käsky. Nyt tuohon kohtaan 
saadaan rasti ja kellon aika.

Tällä kertaa kyse on alueen eristyksestä, kohteen raivaami-
sesta ja vihollisen kiinniottamisesta. Maastona toimii koulu-
rakennus ja sen ympäristö Päijät-Hämeen kunnan alueella. 
Tiedustelu on saanut pienistä informaation siruista kokoon 
tarkan kuvan ja vihollisen sijainti on paljastunut. Jännitys 
on kova myös OPKE:ssa, kun poliisin kenttäjohto ottaa vir-
ka-apuosaston johtoonsa Y-pisteessä ja toiminta alkaa.

Harjoitustilanteessa elettiin rauhan aikaa, ja siksi tehtävä 
oli haastava ja monimutkainen vastuunjaon ja toimival-
tuuksien kannalta. Esikunnan sotilaslakimies pääsi har-
joittelemaan konkreettisten ja monitahoisten kysymysten 
parissa ja lopulta kaikki oli selvää ja toiminta alkoi. PH-
MAAKK:n taistelijoista koostettu virka-apuosasto suoritti 
tehtävän Poliisin kenttäjohdon alaisuudessa. Poliisin ope-

ratiivinen johto oli siirtynyt fyysisesti esikuntaan ja johti 
kirjaimellisesti saman pöydän ääressä kuin sotilaalliset 
virkaveljensä. Käskyä seuranneiden tuntien aikana OPKE:n 
seinälle tuli rasteja ja kellonaikoja sitä mukaa, kun tehtävä 
eteni. Poliisin vastuulle tarkoitettu tehtävä toteutettiin lo-
pulta Puolustusvoimien vastaamana, mutta operatiivisesti 
Poliisin johtamana. 

Tehtävän seuranta OPKE:ssa on puhtaasti viestinnän varas-
sa. Tehtävän edetessä aika tuntuu pitkältä, mutta luotta-
mus onnistumiseen on vankkumaton.
 
”PHPELA:n ja kaupungin henkilöstö päivittävät suunnitel-
mansa alueen evakuoinnin suhteen”

Paikallispataljoonan esikunnan asettama yhteysupseeri on 
palannut komentopaikalle ja antaa raportin tilanteesta. 
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Yhteysupseerit ovat pataljoonan johdon suora yhteys eri 
viranomaisiin ja hyvä keino tietojen vaihtoon ja yhteisen 
tilannekuvan muodostamiseen.

Yhteysupseeriryhmän ja eri viranomaisten yhteistyötä 
päästiin testaamaan useaan otteeseen PAPU22-harjoi-
tuksessa ja kokemukset olivat positiivisia. Useita käytän-
töjä, henkilösuhteita ja toimintasuunnitelmia päivitettiin 
ja osapuolet kokivat yhteisen harjoittelun hyödyllisenä. 
Yhteysupseerien suora linkki eri viranomaisiin parantaa 
OPKE:n tilannekuvaa ja sitä kautta kykyä johtaa toimin-
taa.

”Partio on havainnut liikettä Syrjäntauksen rinteessä”

Tällä kertaa viesti tulee suoraan www-palveluun, jonka 
EVVK on pystyttänyt arjen välineillä. Tiedustelu lukee 
viestin ja hetkessä tieto on liitetty aiempiin tietoihin, ja 
ennuste vihollisen tulevasta toiminnasta tarkentuu. 

Arjen välineitä kokeiltiin harjoituksessa aiempaa laajem-
min yhtenä viestinnän välineenä, ja niistä saatu kokemus 
oli rohkaisevaa. OPKE:lla on käytössään useita viestivä-
lineitä ja viestiliikenne on kiivasta. Neljän päivän harjoi-
tuksessa viestidiaarioon kirjattiin yli 1000 eri välineillä 
tullutta ja lähtenyttä viestiä. Tehtävien kirjo on laaja ja 
vaikka PAPU22-harjoituksessa keskityttiin viranomaisyh-
teistyöhön, suoritettiin samalla kaikkia normaaleja OP-
KE:lle kuuluvia tehtäviä. Viestinnän merkitys on iso ja sen 
harjoittelu on jokaisen kertausharjoituksen ytimessä.

PAPU22 oli erittäin hyvin suunniteltu harjoitus. Se lisä-
si osaamista ja laajensi kokemusta jokaisen osallistujan 
kohdalta.

”OPKE kykenee ja päättää.”
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PAPU22 – Paikallispuolustusharjoitus erään joukkueen silmin

Torstain vastainen yö oli ainakin meidän osaltamme rau-
hallinen, mutta aamulla kesken yleisen käskynannon saim-
me tehtävän Iitin suunnassa. Maastossa oli havaittu joitain 
epämääräisiä laatikoita.  Alueelle lähetettiin yksi ryhmä ja 
yksi partio suorittamaan etsintää. Saamamme karttakuva 
oli sangen epämääräinen ja ajattelin ainakin itse, että tässä 
saattaa mennä aikaa. Laatikot löytyivät kuitenkin nopeasti, 
ne kuvattiin ja alue eristettiin.  Virtuaalisen raivaajapartion 
saavuttua paikalle eristävät osat siirtyivät huollon kautta 
normaaliin tehtäväkiertoon.

Iltapäivällä saimme käskyn aloittaa tehostettu aluepar-
tiointi Teivaanmäen lämpövoimalan ja keskussairaalan 
välillä. Sain tunnin aikaa suunnitelman tekemiseen, ja esi-
teltyäni sen päällikölle aloitimme tehtävän. Alueella toimi 
myös komppanian muita osia, ja välillä tämä aiheutti par-
tioissamme turhaa säätämistä. Näiltä osin käskyni jäi tur-
han epämääräiseksi. Tätä partiointia tehtiin noin puolen 
joukkueen voimin, ja jossain vaiheessa eteen tuli partioi-
den huoltaminen. Juuri kesken yhden tällaisen päivällis-
reissun tuli käsky lähettää yksi ryhmä y-pisteelle, ja meillä 
oli sopiva ryhmä muutaman sadan metrin päässä pisteestä.  
Ryhmän saavuttua paikalle poliisi nappasi ryhmän mukaan-
sa omaksi tuekseen. Sairaalassa oli ammuskeltu ja poliisi 
päätti rynnäköidä sisään reserviläisten tukemana. Komppa-
niamme pääosat eristivät rakennuksen ja suorittivat lopul-
liset kiinniotot.  Meidän toisesta paikalla olleesta ryhmästä 
tehtiin suojaosasto haavoittuneiden evakuointia varten. 
Tilanne meni joukkueemme näkökulmasta sangen hyvin 
ja iso osa meistä pääsi mukaan toimintaan. Toki joukkueen 
johto-osat istuskelivat tässä vaiheessa Hälvälässä, kun peli-
kaani lensi osaan kalustoa ja ajoneuvot loppuivat…

Torstai-iltana alkoi huolto ja osa kalustopalautuksista, joka 
jatkui perjantaiaamuna. Lopuksi palautepuhuttelut ja ulos-
kuittaukset ja kaupanpäälle korona, jos oikein onnisti.

Ainakin joukkueen kannalta kulunut vuosi on opettanut 
paljon ja eteenpäin on menty monilta osin. Tästä on muka-
va jatkaa. Omasta puolestani kiitos kaikille harjoituksessa 
mukana olleille ja talonväelle.

Teksti: Vesa Tähtinen

Meidän osaltamme joukkueen harjoitus alkoi pääosien 
mukana tiistaina 6.9.2022.

Ensimmäisenä vuorossa oli sisäänkirjautuminen ja samalla 
saimme pataljoonan scifiosastolta tarvittavat ohjeet arjen 
välineiden käyttökuntoon laittoon. Tässä ainakin oli tapah-
tunut kesäkuuhun verrattuna huomattavaa edistystä ja 
kaikki sujui joutuisasti. Seuraavaksi siirryimme varustamis-
jonoihin ja siitä aloituspuhutteluun.

Puhuttelun jälkeen joukkueisiin jaettiin vielä muutama uusi 
vahvistus, ja saimme käskyn aloittaa tukikohtapalvelu sekä 
aluepartiointi. Päällikkö oli jo etukäteen ilmoittanut, että 
joukkueemme ampuu tässä harjoituksesta taisteluammun-
toja, ja kun ne olivat jo keskiviikkona, ei meidän tiistainen 
aluepartiointimme ollut kovin kuormittavaa ja kaikenkat-
tavaa. Lähinnä ajelimme maisemia tutuiksi ja kertasimme 
paikkoja sekä opettelimme arjen välineiden käyttöä. Vielä 
ennen hämärää kävimme kohdistamassa aseet.

Keskiviikkoaamuna hyppäsimme bussiin ja siirryimme Hä-
tilään. Siellä paikallinen taistelukoulutusyksikkö osaavine 
hahmoineen otti meistä kopin. Aamupäivällä kävimme lä-
pin kulman haltuunottoa kovin ampumatarvikkein. Tämä 
oli erittäin hyvää jatkumoa kesäkuun tilanneradan rastille. 
Iltapäivällä oli vuorossa joukkueen hyökkäysammunta, joka 
oli allekirjoittaneelle ensimmäinen laatuaan! 

Aluksi kävelimme reitin läpi ja katsoimme askelmerkkejä. 
Edessä oli noin 500 metrin hyökkäysreitti, jossa joukkue 
jakautui heti alussa kahteen osastoon, joista toista johti 
joukkueen varajohtaja. Ryhmät varustettiin kevyillä kerta-
singoilla, ja hyökkäykseen mahtui siis vihollisen jalkaväkeä 
sekä panssaroitua kalustoa. Ennen toista vetoa oli käsky-
nanto maastolaatikolla, ja sen jälkeen hyökkäsimme aseet 
kylminä.  Kolmas vetomme oli sitten se varsinainen rypis-
tys, ja sen saimme maaliin ihan mukavasti. Itse ammuin 
kaksi laukausta. Palautteen ja päivällisen jälkeen siirryim-
me takaisin Hälvälään ja liityimme komppanian osaksi sekä 
aloitimme tilanteenmukaisen toiminnan. Samalla saimme 
päivitystä siihen, mitä kaikkea harmia vihollinen oli jo ehti-
nyt alueellamme aiheuttaa. 
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TRA-harjoitus 10.-11.10.2022

Moisionkatu, Lahti

Kolea lokakuun alun lauantaiaamu koitti ja suuntasin au-
ton keulan kohti Moisionkatua. Tieto viikonlopun TRA-har-
joituksesta oli tullut vain reilu kuukausi aiemmin, hetkeä 
ennen syksyn PAPU22-harjoitusta. Innokkaana olin vapaa-
ehtoisena tietenkin jälleen mukana jumppaamassa raken-
netun alueen taistelukuvioita.

Aseiden ja varusteiden jaon jälkeen kompaktin kokoinen, 
vajaan parinkymmenen taistelijan osastomme oli valmis 
koulutukseen, jonka veti meille Mika Pajala Kaartin Jääkä-
rirykmentistä. Vaikka TRA-hommia oli hiottu jo keväästä 
lähtien, oli paljon opittavaa ja olikin toivottu, että syven-
nettäisiin tietotaitoa erityisesti heitteiden käytössä sekä 
ovien murtamisessa. Alussa teimme perusharjoitteita, ku-
ten liikkumista sekä sisäänmenoja partion voimin. Tästä oli 
mukava kuulla, että huomattavaa kehitystä joukolla on tul-
lut, sillä kouluttajakin totesi, että porukan tekemisestä huo-
masi, että hommaa on selkeästi meillä harjoiteltu ja tehty.

Murtoharjoituksia varten paikalle tuotiin jo luolaltakin tut-
tu Pirkan murto-ovi. Vaikka tätä tuotetta ei kaupan hyllyltä 
pääsekään ostamaan, osoittautui harjoitusovi varsin lois-
tavaksi. Käytetyt murtovälineet olivat tämänhetkisiä puo-
lustusvoimien käyttämiä välineitä ja niilläkin saatiin hiki 
aikaiseksi, kun teräsovista pyrittiin tunkeutumaan sisään. 
Murtovälineet rajoittuivat kuitenkin vain käsityökaluihin, ja 
räjähteiden käyttö käytiin läpi vain teoriatasolla.

Harjoitteluun mukaan otettiin seuraavaksi heitteiden 
käyttö huoneeseen tunkeutuessa. Omaa kokemusta ns. 
flashbangien käytöstä ei ollut aiemmin, ja uutena tietona 
tulikin, että paukkuheitettä käytettäessä huoneeseen men-
nään sisään heti, kun heite on heitetty sisälle. Ei siis jää-
dä odottamaan sen pamahtamista, koska räiskintäpeleistä 
tuttua kuulon ja näön täydellistä menettämistä ei oikeasti 
tapahdu, kun paukkuheite räjähtää. Vihollinen keskittyy 
mitä todennäköisemmin huoneeseen lentävään esinee-
seen kuin sen perässä tulevaan kärkimieheen.

Tiukan, koko päivän kestäneen koulutussetin jälkeen alkoi-
vat kaikki olla valmiita kokonaiseen kovaan vetoon. Pajalan 
toimiessa vastaosastona sovittiin viimeiset askelmerkit läpi 
lähdettäessä rakennuksen tarkastustehtävälle, joka tilan-
teen eskaloituessa voisi muuttua tuhoamistehtäväksi. Pa-
jala varusti kypäränsä pimeänäkölaitteilla ja katosi raken-
nuksen uumeniin. Homma lähti käyntiin. Kahden ryhmän 
vahvuinen osasto eteni Moisionkadun sokkelossa murtaen 
ovia ja tunkeutuen eteenpäin valmiina kontaktiin. Lukuun 
ottamatta murrosta syntyvää pauketta porukka liikkui hy-
vin hiljaa, käyttäen hienosti käsimerkkejä. Toki yhteinen 
harjoittelu alkoi tuottaa tulosta ja osasi jo lukea toisen aja-
tusta siitä, miten edetään ja toimitaan. Homma eskaloitui 
säkkipimeisiin kellaritiloihin, jossa itsekin käänsin kypäräs-
tä ”nodin” silmälleni. Olinkin ainoa koko joukosta, jolla tuo 
oli varusteena Pajalaa lukuun ottamatta. Harjoitus päättyi, 
kun vihreäsilmäinen kohde tuhottiin kellarin käytävälle 

oman partion toimesta, piileskeltyään ensin oven takana 
väijyttäen takaa-ajavaa osastoa.

Palaute oli mieluista kuultavaa. Kevään hölmöjä virheitä oli 
karsittu pois, ja toiminta näytti jopa ammattimaiselta. Osa 
tekniikoista oli saatu hiottua joustavammaksi, ja joukon 
liikkuminen oli jouhevaa ja nopeaa ilman, että olisi tullut 
ryntäilemistä tai juoksentelua. Muun muassa partion ete-
neminen ongelmaan/kontaktiin asti todettiin huomatta-
vasti järkevämmäksi toimintatavaksi kuin aiemmin opittu 
plus yksi -sääntö. Asioiden liiallinen monimutkaistaminen 
tekee etenemisestä ja taistelusta hidasta ja töksähtelevää. 
Tosin oman porukan yhteinen harjoittelu ja taistelutoverin 
tunteminen auttaa toimimaan jouhevasti ilman suurempaa 
käskytystä. ”Slow is smooth, smooth is fast” pätee jälleen 
kerran.

Hyvin nukuttujen yöunien jälkeen harjoitus jatkui sun-
nuntaiaamuna soveltavalla vaiheella. Sotilaspoliisien sekä 
suojelujoukkueen harjoitellessa ylemmissä kerroksissa pi-
kaopetuksella samoja asioita kuin me olimme edellisenä 
päivänä tehneet, me kertasimme vielä edellisen päivän op-
peja. Komppanian päällikön siirtyessä simuloimaan vasta-
osastoa, saimme vahvistuksena hieman vajavaiseen osas-
toomme suojelujoukkueen taistelijoita. Lippaat täytettiin 
paukkupatruunoilla ja aloitimme rakennuksen tarkastami-
sen ja mahdollisen tuhoamistehtävän. Toimin itse kärkipar-
tion osana ja saimmekin ensimmäisenä tulikosketuksen 
viholliseen avoimeen tilaan tullessa. Tuli avattiin pimeästä 
käytävästä, johon näkyvyys oli olematon. Partio avasi tulen 
vihollista kohden ja levittäytyi huoneeseen samalla, kun 
toinen partio kiilasi rinnallemme tulittaen vihollista kohden 
ja pakottaen sen vetäytymään pidemmälle rakennukseen. 
Sama kulmien ja huoneiden haltuunotto jatkui tulikoske-
tuksen jälkeen ja osaston eteneminen muuttui taas hil-
jaiseksi. Parin partion voimin suuntasimme käytävältä va-
semman kautta, kun muu osasto eteni tiedettyyn vihollisen 
vetäytymissuuntaan. Pian tilanne saatiinkin päätökseen, 
kun molemmista suunnista etenevät osastot saivat vihol-
listaistelijan antautumaan, sillä lähtökohtaisesti voidaan 
olettaa, että kukaan ei halua kuolla ja antautuminen van-
giksi noinkin epätoivoisessa tilanteessa on enemmän kuin 
todennäköistä. Toisen ryhmän taistelijat tekivät malikkaan 
kiinnioton muiden suojatessa tilaa.

Pian oli uusintavedon aika. Aluetta laajennettiin ja kellari-
tilat otettiin mukaan simulaatioon. Vastaosastoa kuvaava 
komppanianpäällikkömme lähti jälleen vastaanottokomi-
teaksi vahvennetulle osastollemme. Ensimmäinen kynnys 
ylitettiin, kun kärki mursi jälleen mahtavasti toimineen te-
räksisen murto-ovemme. Oma paikoitus oli toisen ryhmän 
tukipartiossa, joten olimme varsin kaukana toiminnasta, 
kun kärki sai tulikosketuksen. Useamman rynnäkkökivää-
rin tulimyrsky jossakin edessämme pakotti vihollisen jäl-
leen suojautumaan ja vetäytymään uusiin asemiin. Par-
tiomme hajaantui omasta ryhmästä joksikin aikaa, koska 
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olimme varmistamassa osaston etenemistä sen sivustalla 
viereisissä tiloissa. Ensimmäisen ryhmän johtaja nappa-
si meidät omaan pumppuunsa, ja lähdimme etenemään 
kohti kellaritiloja. Taisteluosasto pakkaantui portaisiin ja 
kapeisiin käytäviin turhan tiiviisti, ja pimeydessä valojen 
käyttö oli hieman hapuilevaa. Viimein pääsimme levittäy-
tymään laajempiin tiloihin ja saimme viholliskontaktin tois-
ten portaiden alapäässä. Vaikeasti haavoittunut vihollinen 
tarkistettiin ja riisuttiin aseista, ja jatkoimme tilojen tarkis-
tamista. Enempää vihollista ei havaittu, joten aloitimme 
tarkastussweepin takaisin päin. Monille tämä tarkoitti, että 
tilanne oli tavallaan ohi ja rakennus vihollisista vapaa. Näin 
ei kuitenkaan ollut, vaan kärki kohtasi portaiden yläpäässä 
olevalla ovella vihollisen, joka koitti pitää oven suljettuna. 
Osa jäätyi hieman portaikossa, kun kärjen raivokas tulitus 
tukahdutti vihollisen yrityksen aiheuttaa viimeisiä tappiota 
osastollemme. ”Miehiä sinne tulittamaan nyt niin saata-
nasti! Siellä on vihollista!” kuului käsky takaapäin. Etenim-
me vielä viimeisellä iskulla tulittaen kohti käytävätilojen 
perää, ja jäin seinän taakse suojaan vaihtamaan lipasta. 
Samalla kärki otti perätilan haltuun ja havaitsi viimeisen-
kin vihollisen menehtyneen vammoihinsa. Harjoitus saatiin 
päätökseen.

Mitä sitten opittiin? Itselle uusia asioita tuli heitteistä, mur-
tamisesta sekä jouhevammasta liikkumisesta. Koko alku-

vuoden hierotut opit taistelusta rakennetulla alueella sai-
vat nyt kunnon syventymistä. Tämä viikonlopun mittainen 
VEH oli ehdottomasti parhainta tälle vuodelle. Kaartista 
tulevat opit auttavat ehdottomasti oman joukon ymmär-
rystä kyseisistä taistelutavoista, eikä ainoastaan tuijoteta 
pelkästään niihin ohjeisiin, joita on opetettu keväällä tai 
aiemmissa koulutuksissa, vaan yhdistellään asioita toimin-
nan kehittyessä. Parasta on, kun oma porukka harjoittelee 
yhdessä ja tietyt toimintatavat liitetään toimintaan niin, 
että poimitaan kaikesta opitusta ne omaan joukkoon sopi-
vat tavat. Yksikään taktinen tapa tehdä asioita ei ole ainoa 
oikea, vaan kaikki hioutuu kuntoon harjoitellen ja ottaen 
huomioon oma tehtävä sekä joukon taitojen taso. 

Kehitys omin silmin niin omassa tekemisessä kuin joukon-
kin toiminnassa keväästä on ollut huikeaa. Tätä tukee myös 
se, että osa taistelijoista käyttää omaa aikaa ja rahaa sen 
lisäopin hakemiseen kurssien ja säännöllisen harjoituksen 
muodossa. Oli se sitten MPK:n toimintaa tai SRA-kilpailua, 
kaikki tukee toisiaan sulkematta mitään pois. Oma mottoni 
”Train how you fight” toimii, mutta jokainen harrastaa ku-
ten itselle on parasta.

Hyviä hommia!

Kimmo Dammert
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Maanpuolustustahdosta  

on huolehdittava 
myös Naton jäsenenä 

  
 
Tiedustelulait hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti ke-
väällä 2019. Lait siviili- ja sotilastiedustelusta muodostavat 
Suomen ensimmäisen tiedustelutoimintaa koskevan koko-
naisvaltaisen lainsäädännön. Laeissa myönnetään viran-
omaisille toimivaltuudet kansallista turvallisuutta vakavasti 
vaarantavan toiminnan, kuten terrorismin ja sotilaallisen 
vaikuttamisen, torjumiseksi sekä mahdollistetaan enna-
koiva tiedonsaanti ylimmälle valtiojohdolle Suomeen koh-
distuvista uhista. 
 
Nyt, kaksi ja puoli vuotta myöhemmin voidaan todeta, että 
tiedustelulait saatiin eduskunnassa läpi kreivin aikaan. Ve-
näjän Ukrainassa käymä raaka hyökkäyssota ja Itämeren 
alueen turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset 
osoittavat, että tarvetta tiedustelutoiminnalle sen eri muo-
doissa on laajasti. Vaikka Suomeen ei kohdistu välitöntä uh-
kaa, on välttämätöntä ylläpitää hyvää tilannekuvaa meihin 
vaikuttavista turvallisuustekijöistä kaikissa olosuhteissa.  
 
Tiedustelulait kattavat sekä siviilitiedustelun, josta vastaa 
suojelupoliisi, ja sotilastiedustelun, jota johtaa Puolustus-
voimien pääesikunta. Näiden kahden viranomaisen välinen 
yhteistyö on tiivistä, ja se vahvistaa sekä tiedustelutoimin-
nan vaikuttavuutta että Suomen kansallista turvallisuutta. 
Ukrainan sodan myötä tätä yhteistyötä on syytä vahvistaa 
entisestään.  
 
Viranomaisten suorittaman tiedustelun perusajatuksena 
on, ettei se näy tavallisen kansalaisen arjessa. Tiedustelutoi-
minnassa huomioidaan perustuslaista ja Suomea sitovista 
kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset, joihin si-
sältyy esimerkiksi kansalaisten oikeusturvan suojaaminen. 
Siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta valvoo valtioneuvos-
ton nimittämä tiedusteluvalvontavaltuutettu. Eduskunnan 
tiedusteluvalvontavaliokunta toimii tiedustelutoiminnan 
parlamentaarisena valvojana.  
 
Suomen oma vahva puolustuskyky on pitkäjänteisen työn 
tulos. Suomen puolustusratkaisun kulmakivet ovat yleinen 
asevelvollisuus, koko maan puolustaminen ja vahva maan-
puolustustahto. Uskottava puolustuskykymme perustuu 
laajaan ja koulutettuun reserviin, jonka koulutusta on viime 
vuosina lisätty entisestään. Kertausharjoituksiin on kutsuttu 
tänä vuonna yhteensä 28 000 reserviläistä ja ensi vuonna 
määrä on jo noin 30 000.  

Suomi tunnetaan vahvasta puolustuskyvystämme myös 
maailmalla. Nyt, Nato-jäsenyyden kynnyksellä, meidän 
osaamiseemme kohdistuu entistä suurempi mielenkiinto. 
Tämä kävi selväksi Naton parlamentaarisessa yleiskokouk-
sessa Madridissa, johon osallistuin yhtenä Suomen valtuus-
kunnan neljästä jäsenestä. Yleiskokouksessa käsiteltiin Eu-
roopan turvallisuustilanneen ohella myös Suomen Nato-ha-
kemuksen nykytilaa.  
 
On tärkeää, että Naton piirissä käydään poliittista keskuste-
lua paitsi jäsenmaiden hallitusten myös parlamenttien vä-
lillä. Suomen tulee osallistua aktiivisesti tähän keskuste-
luun. On meidän etumme, että muille jäsenmaille syntyy 
mahdollisimman kattava kuva Suomen puolustusratkai-
susta, sen ominaispiirteistä ja perustasta sekä historiasta.  
 
Päävastuu maamme alueellisen koskemattomuuden tur-
vaamisesta on jatkossakin meillä suomalaisilla itsellämme. 
Tämä ei onnistu ilman vahvaa maanpuolustustahtoa ja sen 
jatkuvaa ylläpitämistä. Tahto puolustaa omaa maata keskei-
nen osa on reserviläistoiminta. Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen toimintaedellytyksiä tulee entisestään vahvistaa, ja 
sekä varusmies- että reserviläiskoulutukseen on varmistet-
tava hyvät resurssit.  
 
Myöskään maantieteellinen asemamme ei muutu Nato-jä-
senyyden myötä. Suomella on ja tulee olemaan 1340 kilo-
metriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Se, mikä muuttuu, on 
että tämä raja on vastaisuudessa samalla puolustusliitto Na-
ton ulkoraja. Alueellisen vakauden ja ennaltaehkäisevän 
puolustuskyvyn varmistamiseksi tarvitsemme myös tule-
vina vuosikymmeninä nykyiselle pohjalle perustuvan puo-
lustusratkaisun, joka nauttii mahdollisimman laajaa tukea 
suomalaisten keskuudessa. Yksituumaisuus on hyve, josta 
on syytä pitää kiinni.  
 
Maanpuolustusterveisin ja hyvää joulunaikaa toivottaen, 
 
Mika Kari 
kansanedustaja,  
eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja 
ja puolustusvaliokunnan jäsen 
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näjän Ukrainassa käymä raaka hyökkäyssota ja Itämeren 
alueen turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset 
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vaamisesta on jatkossakin meillä suomalaisilla itsellämme. 
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keskeinen rooli. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimin-
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lometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Se, mikä muuttuu, 
on että tämä raja on vastaisuudessa samalla puolustusliitto 
Naton ulkoraja. Alueellisen vakauden ja ennaltaehkäisevän 
puolustuskyvyn varmistamiseksi tarvitsemme myös tule-
vina vuosikymmeninä nykyiselle pohjalle perustuvan puo-
lustusratkaisun, joka nauttii mahdollisimman laajaa tukea 
suomalaisten keskuudessa. Yksituumaisuus on hyve, josta 
on syytä pitää kiinni. 

Maanpuolustusterveisin ja hyvää joulunaikaa toivottaen,

Mika Kari
kansanedustaja, 
eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja 
ja puolustusvaliokunnan jäsen 
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PHMKJ harjoitukset 2023 
16.1. OEH/ilta  
3.–5.2. SOTVA SYSMÄN TALVIKURSSI 
6.2. OEH/ilta 
7.–9.3. KH MAAKK PAPU 1/23 + TST-ammunta 
18.3. OEH 
31.3.–2.4. VEH LKP  
11.4. OEH/ilta 
15.4. VEH PAIKP Ampumapäivä  
21.–23.4. SOTVA Huhti-Hälvä  
3.–7.5. KH AMMJOHT
6.5. VEH MAAKK Ampumapäivä
15.5. OEH/ilta
26.–28.5. VEH MAAKK ja TIEDJ
5.6. OEH/ilta
10.6. VEH Kuntotestit
21.8. OEH/ilta
25.–27.8. VEH MAAKK ja TIEDJ
1.–3.9. SOTVA Syys-Hälvä
4.–8.9. KH PAPU 2/23 (sis. TST-ammunta)
18.9. OEH/ilta 
29.9.–1.10. VEH PAIKP  
16.10. OEH/ilta  
6.11. OEH/ilta  
17.–19.11. SOTVA Marras-Hälvä 

MPK LKP ampumapäivät 2023 

Hälvälä 
21.1. (1 RK- ja 1 pistooliammunta klo 10.00-14.00) 
18.2. (1 RK- ja 1 pistooliammunta klo 10.00-14.00)  
18.3. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
15.4. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
22.4. Huhti-Hälvä (kohdennetut ammunnat Hälvän kursseille) 
20.5. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
17.6. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
22.7. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
2.9. Syys-Hälvä (kohdennetut ammunnat Hälvän kursseille) 
16.9. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
21.10. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
11.11. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
18.11. Marras-Hälvä (kohdennetut ammunnat Hälvän kursseille) 
9.12. (1 RK- ja 1 pistooliammunta klo 10.00-14.00) 

Padasjoki 
10.6. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
9.9. (2 RK- ja 2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30) 
7.10. (2  KR - ja  2 pistooliammuntaa klo 08.00-16.30)

MPK-kursseille ilmoittaudutaan MPK:n koulutuskalenterin kautta 
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri 2.–3.12. OEH (Koul.suunn. + OPSU-katselmus) 

Muutokset mahdollisia.  

Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 on ylennetty seuraavat 
maakuntajoukkoihin kuuluvat:  
KAPTEENIKSI: 
Aulasmaa Kari 
Forsell Petri 
Koskela Erkko 
Raunisto Jussi 
Sankari Olli 
Starck Peter 
Vesanen Eero 

YLILUUTNANTIKSI: 
Halme Hannu-Pekka 
Martikainen Olli-Pekka 
Olenius Harri 
Seppänen Asseri 
Ulmala Ola 

LUUTNANTIKSI: 
Blomberg Jari 
Lehtinen Timo 
Ruuhijärvi Timo 
Saarelma Eemeli 
Valkeapää Perttu 

SOTILASMESTARIKSI: 
Siljander Ilpo 

YLIVÄÄPELIKSI: 
Kivistö Lari 
Munnila Jussi 
Ruusunen Petri 
Tapiomaa Arto 
Toivonen Esa 
Varjonen Jani 

VÄÄPELIKSI: 
Aho Aku 
Ahonen Jussi 
Merimaa Matti 
Tuusjärvi Niko 

YLIKERSANTIKSI: 
Airola Jouni 
Hiltunen Jussi-Pekka 
Holsti Matti 
Joronen Aleksi 

Katajainen Tomi 
Myllys Timo 
Salojoki Toni 
Sääksjärvi Joni 

KERSANTIKSI: 
Arjoranta Marko 
Dammert Kimmo 
Eerikäinen Jani 
Eskelinen Jani 
Hietavirta Jussi 
Kultanen Heikki 
Männikkö Juha 
Oksanen Jari 
Ranta Janne 
Suppula Tapani 
Vallittu Juha-Pekka 
Viitamäki Jussi 

 Varmistin onnittelee kaikkia ylennettyjä! 

ALIKERSANTIKSI: 
Hahl Marko 
Halme Erkki 
Hentilä Janne 
Järvinen Mikko 
Kangas Jani 
Katajainen Janne 
Koistinen Jari 
Leppänen Tuukka 
Mäkelä Lassi 

KORPRAALIKSI: 
Kantola Valtteri 
Laakso Tino 
Laakso Topi 
Laitinen Niko 
Ollila Harri 
Suutari Jukka 
Torkkeli Kai 
Vainio Teemu
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