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Päätoimittajan kirjoitus
Maailmalla trendinä tuntuu tällä
hetkellä olevan, että lähes kaikki
uutisoitu on negatiivista ja ollaan
vajoamassa syvempään taantumaan.
Nyt on tärkeää keskittyä positiivisiin asioihin ja yhtenä tällaisena
valopilkkuna on aktiivinen harrastuksemme, josta on nyt aikaansaatu Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin ja Maakuntakomppanian
yhteinen tiedotuslehti, Varmistin. Lehdessä on tarkoitus julkaista juttuja sekä PHMAAKK:n että
MPK:n toiminnasta, tapahtumista

ja harjoituksista.

mässä toimintaamme ja saada monia mielenkiintoisia ja haastavia
Lehden päätoimittajan roolissa tehtäviä, kuten tämä päätoimittakiitän luottamuksesta saada toi- jan tehtävä.
mia kyseisessä tehtävässä, sillä
toimittajan tai päätoimittajan teh- Kiitos tämän lehden juttujen kirtävistä minulla ei ennestään ole joittajille, mainostajille ja muilkokemusta.
le mukana olleille, jotka olette
edesauttaneet lehden syntyä. EriPäijät-Hämeen Maakuntajoukois- tyisesti haluan kiittää Jarmo Siisa olen saanut toimia sen perus- raa, jonka panos on ollut huomattamisesta saakka. Monipuolinen tava lehden kokoamisessa.
ja motivoiva harrastus on antanut
minulle huomattavasti enemmän Aurinkoista kevättä,
kuin odotin. Minulla on ollut hieno Sanna Lahtinen
mahdollisuus olla mukana kehittä-

Aluetoimiston palsta
Aluetoimisto on osa Hämeen Rykmentin esikuntaa ja sen päätehtävänä on sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelu, valmistelu
ja johtaminen sekä yhteydenpito
muuhun yhteiskuntaan Päijät-Hämeessä. Sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyen aluetoimisto:
• Vastaa alueellisesta ja paikallisesta
viranomaisyhteistyöstä
• Vastaa käskettyjen joukkojen sekä
omien joukkojensa perustamisesta
ja johtamisesta, koulutusjärjestelyistä ja henkilöstön sijoittamisesta

• Valmistelee ja toteuttaa kutsunnat
• Käskee reserviläiset palvelukseen
tai kertausharjoituksiin
• Vastaa asevelvollisia koskevien
päätösten teosta
• Toimii asiakaspalvelupisteenä, jossa asevelvollinen saa tarvitsemansa
puolustusvoimien palvelut

nen. Tässä tehtävässä onnistuttiin
yli odotusten Päijät - Hämäläisten
reserviläisten ja yksikön päällikön
yliluutnantti Tommi Tenhun ansiosta. Suuri kiitos teille kaikille.
Maakuntajoukko on perustettu ja
koulutus jatkuu suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on sotakelpoinen ja virka-aputehtäviin kykenevä
maakunnan ”ykkösnyrkki”, joten
töitä riittää vielä tulevillekin vuosille. Kaikki menestyksen avaimet
ovat kuitenkin jo olemassa, joten ei
kun oppimaan ja harjoittelemaan!

Lisäksi aluetoimisto vastaa vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja –
koulutuksen toteutuksesta ja tuesta
sekä yhteydenpidosta MPKY:n Päijät-Hämeen piiriin, vastuualueensa
maanpuolustusjärjestöihin ja reserAluetoimistolle kuuluu asevelvol- viin sekä osallistuu maanpuolustus- Aluetoimiston päällikkö
lisuusasioiden hoitaminen Päijät- kurssien toteutukseen.
Everstiluutnantti
Hämeessä. Asevelvollisuusasioiden
Juho Raulo
hoitoon liittyen aluetoimisto:
Aluetoimiston yksi keskeinen teema
oli käskettyjen perustehtävien lisäksi oman maakuntajoukon perustaminen ja koulutuksen aloittami-
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Piiripäällikön tervehdys
Pro defensione patriae voluntaria - Isänmaan
vapaaehtoisen puolustamisen hyväksi
MPK:n tunnus on meitä kaikkia
vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen toimijoita ja ystäviä
velvoittava sekä maan puolustustahtoa ylläpitävä tunnus. Reservi
laajasti ymmärrettynä, myös sijoittamaton reservi on merkittävä voimavara yhteiskunnan kokonaismaanpuolustukselle, niin nyt
kuin tulevaisuudessa.

lustuskoulutukseen liittyvän sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevan koulutuksen järjestäminen, naisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä
MPK:n jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutuksen tukeminen ja
koordinointi.

Yksi keskeinen lain mukanaan
tuoma muutos on se, että MPK
muuttui yksilöiden kouluttajasta
joukkojen kouluttajaksi. Puolustusvoimat tilaa meiltä tämän koulutuksen ja se myös valvoo ja ohjaa
kaikkea tuottamaamme sotilaallista koulutusta.

MPK järjestää myös kaikille Suo- Piiripäällikkö
men kansalaisille avointa arjen Hannu Tukia
Viime vuoden alusta lakisääteisen turvallisuus-, varautumis-, johtaMPK:n julkishallinnollinen tehtä- mis- ja kouluttajakoulutusta sekä
vä on vapaaehtoiseen maanpuo- valistus- ja tiedotustoimintaa.

Päällikön palsta
Päijät-Hämeen maanpuolustajilla
menee hyvin. Päijät-Hämeen Maakuntakomppania on saatu hyvin
kokoon. Ensimmäisten sitoumusten tekemisestä on kulunut vähän
reilu vuosi ja paljon on saatu aikaiseksi, tästä suuret kiitokset teille
kaikille toimijoille. Kiitos kuuluu
myös kaikille yhteistyötahoille.
Erinomainen yhteistyö Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian ja
Päijät-Hämeen Maanpuolustuspiirin kanssa on tuottanut myös
Varmistin-lehden. Toimintaamme tukemaan on myös perustettu
Varmistin-yhdistys, joka voi myös
tukea Päijät-Hämeen turvallisuuden parantamista. Yhdistyksen
perustaminen ja tämän lehden tekeminen ovat vain pieni osoitus
aktiivisten ihmisten osaamisesta
ja sitoutumisesta todelliseen kokonaisturvallisuuden parantamisesta.
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Ammattisotilaana minulla on etuoikeus toimia kanssanne. Yhteisen
työmme eteenpäin viemisen on
mahdollistanut Hämeen Rykmentin, Päijät-Hämeen Aluetoimiston ja Sotilaslääketieteenkeskuksen sekä yhteistyötahojen vankka
tuki.

milla. Osallistukaa muistaen säilyttää tasapaino omassa ajankäytössä. Toki tietyt tehtävät vaativat
myös enemmän työtä, jotta kokonaisuus etenee.
Sodan ajan sijoitukset alkavat olla
nykyisen suuntauksen myötä yhä
harvempien oikeus, varsinkin jos
sodanajan joukkojen määrää tullaan vielä pienentämään. Nyt on
oikea hetki hakeutua maakuntajoukkoihin. Mahdollisen toisen
maakuntakomppanian tai joukkueiden perustamiseen olisi meillä
jo valmiutta. Toivottavasti perustaminen käsketään meille tulevaisuudessa. Tehdään yhdessä joka
päivä Päijät-Hämettä turvallisemmaksi.

Työmme tulokset on myös huomattu. Minulla oli suuri kunnia
vastaanottaa 20.2.2009 Päijät-Hämeen Aluetoimiston ensimmäisenä vuosipäivänä upseerikerholla
huomionosoitus Lahden Sotilaspiirin perinneyhdistykseltä, ”vuoden maanpuolustus teko”. Kiitän
Lahden Sotilaspiirin perinneyhdistystä saamastani huomion
osoituksesta. Kunnia kuuluu meille kaikille maanpuolustuksen tekijöille Päijät-Hämeessä.
Alueupseeri
Päijät-Hämeen MaakuntaVuosi 2009 on lähtenyt hyvin komppanian päällikkö
käyntiin monilla koulutustapahtu- Yliluutnantti Tommi Tenhu

Suksilla Sysmässä
Helmikuun viimeisenä päivänä
suksittiin Sysmässä noin 30 kilometrin hiihtomarssi. Ladulle lähtenyt 14 taistelijan vahvuinen osasto
selvisi haasteesta ilman tappioita.
Matkaa tehtiin pääasiassa umpihangessa mutta metsäautoteiden
pohjia ja aukkojen reunoja hyödyntäen. Kärjen ladunavaajaksi
vaihdettiin tasaisin väliajoin uusi
mies. Reitin valinnasta ja maaston
tuntemuksesta vastasi paikalliskersantti Mikko Sippola.
Sukset sauvoineen ja siteineen
sekä huopakumisaappaat saatiin
rykmentin varusvarastolta, ja ne
jaettiin hiihtäjille Ristelin talon
nautapalatsin kulmalla. Muun varustuksen ja muonituksen osalta
joukko oli omavarainen. Pakollisiksi käskettyjen reppujen tuli pai-

keliolosuhteista varsin suotuisat.
Lunta riitti suksien alle ja sitä satoi hiukan lisää päivän mittaan.
Taipale taittui taukoineen vajaassa
kuudessa tunnissa. After ski -tunKevyen hiihto-osaston tukena oli nelmasta päätellen tavoite saaluutnantti Kimmo Korhosen De- vutettiin, ja osasto saapui perille
fender-kuljetuspalvelu.
Valtion taistelukykyisenä.
autokyyti jäi kuitenkin vaille käyttöä, sillä teknisiltä ja fyysisiltä on- Urakka päivitti taistelijoiden käsitykset omasta hiihtokunnostaan ja
gelmilta vältyttiin.
osoitti suksimiehen säilyttäneen
ikiaikaisen asemansa suomalaisesReipas rupeama
sa maanpuolustuksessa. Varhaisin
Hiihtäjien hapenottokykyä ja li- kirjallinen legenda hämäläisten
haskuntoa koeteltiin etenkin ylä- hiihtopartiosta on vuodelta 1156,
mäkien nousuissa. Pitkäkestoi- jolloin talonpoika Lalli veljineen
sessa rasituksessa kului runsaasti käytti etenemistapaa menestykenergiaa ja nestettä. Näitä tankat- sekkäästi Köyliönjärven jäällä.
tiin jotoksen puolivälissä noin 20
minuutin ruokatauolla ja reitin Marko Taavila
varren pikkupysähdysten aikana.
Muutaman asteen pakkanen teki
naa vähintään 10 kiloa ilman eväitä. Näin luotettiin olevankin, joten
kantamuksia ei ryhdytty erikseen
punnitsemaan.

Next to

at the railwaystation Lahti...
Mannerheiminkatu 15, 15100 LAHTI
Tervetuloa!!			
....pizzammekaan ei ole normaaleja...
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ISKU 09 - valmistava harjoitus
Tervehdys maakuntakomppanialaiset!
Kevään suuri harjoitus ISKU 09
kolkuttaa jo ovella. Liikkuva harjoitus yhdessä motivoituneen joukon kanssa antaa odottaa huippuluokan harjoitusta. Uskonkin,
että harjoitusten nousujohteinen
kehitys Päijät-Hämeen maakuntakomppanian osalta jatkuu myös
tässä harjoituksessa.
Kevään pääharjoitusta ISKU 09:ää
valmisteltiin 35 maakuntakomppanialaisen voimin 20.–22.3.
Harjoitus toteutettiin VEH-harjoituksena, ja kutsun saivat maakuntakomppanian joukkueen- ja
ryhmänjohtajat. Harjoituksessa
käsiteltiin koko ISKU 09-harjoituksen kulku ja valmisteltiin sen
ryhmityksiä ja koulutuksia.

Lauantaiaamupäivällä suoritettiin
moottorimarssi Hälvälään.
Hälvälässä joukko suunnitteli ja
harjoitteli ISKU 09 harjoituksen
vastahyökkäyksen toteuttamista.
Hyökkäystä hiottiin sekä maastossa että kartalla.
Sunnuntaina ohjelmassa oli joukkueiden välinen ryhmätaitokilpailu.
Ryhmätaitokilpailussa
vaadittiin monia erityistaitoja
viestiliikenteen sekä koordinaattien hallinnasta lähtien. Kilpailun
voittajaksi selviytyi ylivoimaisesti
Padasjoen joukkue. Tyytyväinen
harjoitusjoukko kotiutettiin sunnuntai-iltapäivänä.

Perjantaina joukko siirtyi moottorimarssilla Padasjoen Tarusjärven
harjoitusalueelle, jonne tiedustelu- ja valmisteluosasto oli ennalta
siirtynyt ja varmistanut asemat
harjoitusjoukon käyttöön. Perjantai-iltana suunniteltiin karttaharjoituksena
puolustukseen
ryhmittymistä. Lauantaiaamuna Mika Heinonen
jalkauduttiin maastoon ja täydennettiin edellisen illan suunnitelmia.

ISKU 09-harjoitus moottorimarsseineen antaa ennenkokemattomia haasteita ainakin huollolle.
Kalustoa on varattu harjoitukseen
komppanian normaalin varustuksen mukaisesti.
Oman haasteensa luo kaluston
kuljettaminen mukana ja samalla
liikkeessä olevan joukon huoltaminen. Tämän vuoksi on erittäin
tärkeää, että joukkueenjohtaja yhdessä aisaparinsa kanssa tekevee
pyynnöt lisäkalustosta yms. ajoissa ja samalla ilmoittaa joukkonsa vahvuuden muonitusta varten.
Muonitusvahvuuden ilmoittaminen on todellakin pakollista, jotta
ruokahuolto saadaan toimimaan
kaikkia tyydyttävällä tavalla.
Lisäksi on erittäin tärkeää, että
joukkueenjohtajat yhdessä alijohtajiensa kanssa laskevat kaluston
vähintään kerran vuorokaudessa.
Tällä pyritään välttämään kalustotappiot ja kaluston hävikki.
Antoisaa harjoitusta odotellen!
Terveisin,
Jussi Ollikainen
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Maakuntakomppanian laskeutumiskoulutus
Viime syksyn laskeutumiskoulutus
saatiin päätökseen tammikuussa, ja
nyt jo noin neljäsosa yksiköstä hallitsee laskeutumisen perusteet. Viimeisenä tornipäivänä oli mukava
pikku pakkanen, ja tornikin oli mukavan liukas. Tornista tultiin alas
hämähäkkinä, ja korealaiskäännös
oli osalle jo peruskauraa. Nähtiinpä
tornilla myös ns. ”savolaiskäännös”,
joka ei kuulu köysikoulutusohjelmaan.

Laskeutumiskouluttajia koulutetaan peruskurssin ohessa. Jos olet
halukas jatkamaan perusteista
eteenpäin, ilmoittaudu peruskurssille mukaan. Peruskurssilla toimitaan kouluttajana, ja ohessa suoritetaan kouluttajakurssin asioita.
Kouluttajille järjestetään myöhemmin oma käytännönkoe hyppylähtöineen.

Kunhan laskeutumisen teoriaopinnot ovat ohi ja siirrytään tornille,
Seuraava kurssi alkaa tai on jo alka- myös kurssin jo aiemmin suoritnut tämän lehden julkaisemisen ai- taneet ovat tervetulleita tornille verestämään taitojaan ,jos tilaa vain
koihin (torstaina 26.3.2009
löytyy. Varmista tämä ensin Kimklo 18.00).
mo Korhoselta (kimmo.korhonen@
maakuntakomppania.fi). Jos kurssi on jäänyt esimerkiksi viime keväänä kesken, tule suorittamaan se
loppuun tämän kevään kurssilla.
Meidän tavoitteemme vuodelle
2009 on, että puolet yksiköstä on
suorittanut peruslaskeutumiskoulutuksen hyväksytysti.

Kurssilaisen tarinaa laskeutumiskurssista
vuodenvaihteen
tienoilta
Kurssi meni mukavasti, ja ainakin
omasta puolestani voin sanoa, että
hauska kurssi oli kyseessä. Ilmatkin
suosivat, kaikkina tornipäivinä kun
ei satanut eikä tuullutkaan pahemmin. Makkaraakin ehdittiin päivän
aikana paistelemaan nuotiolla ja
kahvitkin hörpättiin. Laskuja kertyi
mukavasti, joten sai ideasta kiinni,
mistä on kyse, kun köydellä laskeudutaan pitkin seiniä. Pienillä mustelmilla oltiin valjaiden painaessa,
mutta laskujen hauskuus peitti pienet harmit. Totta kai kaikki siellä
olivat harjoittelemassa, joten ihan
nappiin ei kai kenelläkään mennyt,
ei kouluttajilla saati jarrumiehillä
tai laskeutujillakaan. Hyvä maku jäi
ensimmäisestä PHMAAKK:n kurssistani. Toivon lisää samanlaisia
kursseja jossa näkee, että kaikilla on
tekemisen meininki. Kiitos omasta
puolestani ja varmaan muidenkin!

Kimmo Korhonen
Juha Eerikäinen
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Päijät-Hämeeseen on perustettu uusi maakuntajoukkoja tukeva maanpuolustusyhdistys
Varmistin-yhdistyksen
rekisteröinti on käynnissä ja toiminta
on pikkuhiljaa käynnistetty. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä viisitoista vuotta täyttänyt Suomen
kansalainen. Jäsenmaksu vuodelle 2009 on kymmenen (10) euroa.
Jatkossa yhdistyksen toimintaan
1. Toimia jäsentensä yhdyssiteenä on tarkoitus lisätä muun muassa
Päijät-Hämeen turvallisuutta edis- ampumaurheilu.
tävää toimintaa tukien.
Varmistin-yhdistys on se puut2. Kohottaa ja ylläpitää maanpuo- tuva jakkaran kolmas jalka, joka
lustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten vielä puuttui maakuntajoukkomaanpuolustusedellytysten paran- jen toiminnasta puolustusvoimitumiseen yhdistyksen toiminta-alu- en ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ollessa tietenkin ne
eella.
kaksi muuta. Yhdistys helpottaa
3. Ylläpitää ja kehittää paikallista huomattavasti esimerkiksi maaansioituneiden
vapaaehtoista maanpuolustuskoulu- kuntajoukoissa
tustoimintaa etenkin Päijät-Hämeen palkitsemista, T-paitojen ja vermaakuntajoukkojen ja Päijät-Hä- ryttelyasujen hankkimista ja kaikmeen maanpuolustuspiirin näkökul- kea muuta toimintaa, joka ei kuulu
puolustusvoimien ja MPK:n tontilmasta.
le.
Varmistin-yhdistys perustettiin
22.2.2009, eli tasan vuosi siitä,
kun Suomen ensimmäiset maakuntajoukkojen sitoumukset allekirjoitettiin Päijät-Hämeessä Esikunta Eskadroonan auditoriossa.
Yhdistyksen tehtävänä on:
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Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään automaattisesti kaikki maakuntakomppanian sitoumuksen
tehneet. Lähetä emailia Kimmo
Korhoselle
(kimmo.korhonen@
maakuntakomppania.fi) ja kirjoita
viestiin: haluan liittyä Varmistin
yhdistyksen jäseneksi, oman nimesi ja maininnan: ”Yhteystietoni
saa luovuttaa MPK:n järjestelmästä Varmistin yhdistykselle.”
Varmistin-yhdistyksen jäseneksi
otetaan myös muita toiminnasta
kiinnostuneita, jotka ovat kiinnostuneet maakuntajoukkojen kehittämisestä Päijät-Hämeessä.
Vuonna 2009 yhdistyksen toiminta on tarkoitus saada käyntiin, ja
varsinainen toiminta aloitetaan
täydellä teholla viimeistään 2010.
Kimmo Korhonen

Kuntotesti – komppanian tapa kytätä ja
päällikön kiristysväline...Vai onko?
Kuntotestejä on maakuntakomppaniassa pidetty aivan rekrytoinnin alusta lähtien. Kaikille komppaniaan hakeutuneille on alusta
lähtien ollut selvää, että on olemassa tietyt kuntovaatimukset,
jotka kaikkien tulee selvittää.
Testien suhteen on kuitenkin ollut havaittavissa klassista pelkoa,
jonka vain peruskoulun liikunnanopettaja tunnistaa. Testeihin tullaan sillä mielelellä, että jännitys
kuristaa kurkkua ja pelko vie terän, joka ennen testiä on omasta
mielestä ollut... Siis kaikki on aivan
kuten koulussa ennen muinoin.

Lisäksi pelätään sitä, että testissä epäonnistuminen tietää automaattisesti ilmoitusta päällikölle,
jonka suuri kenkä tietysti heilahtaa merkkinä komppaniasta ulospotkimisesta.

kuuluisa kenkä tuskin heilahtaa
kenenkään henkilön kohdalla, jolla
testien valossa on vakaa aikomus
selvittää rajansa jossain vaiheessa testien kautta osoittaa kehittyvänsä.

Hyvät rouvat ja herrat, asiathan
ovat aivan toisin. Kuntotestit ovat
suurelta osalta teitä itseänne varten. Jokainen testaa omaa kuntoaan ja seuraa omaa kehittymistään
fyysisen kunnon saralla. Jokainen
teistä voi unohtaa kouluajoilta
pesiytyneet pelkonsa testiä kohtaan, sillä nyt ollaan tekemisissä aikuisten kanssa. Se päällikön

Kannustankin kaikkia rohkeasti
saapumaan testeihin. Näin saatte
itse selvyyden siitä, missä kunnossa sillä hetkellä olette sekä osoitatte komppanian johdolle motivaationne kehittää fyysistä kuntoanne.
Valitettavan moni ei ole murtanut
sitä ensimmäistä muuria ja saapunut testattavaksi ensimmäistäkään kertaa. Rohkeasti testeihin,
sillä halutessanne saatte meiltä
testaajilta myös liikunta- ja kuntoiluohjeita oman kuntonne kehittämiseen.
Aku Aho
PHMAAK liikuntakasvatusupseeri
(tekstissä puhuttu peruskoulun
liikunnanopettaja)

KIITÄN !
Komppanian johtoa ja kaikkia
komppaniamme taistelijoita.
Heikki Koskinen
50 v.

Varmistin 1 / 2009

9

112-päivää vietetty jo yli 10 vuotta
Valtakunnallista turvallisuuspäivää, 112-päivää, vietetään osuvasti vuosittain helmikuun 11. päivänä. Hätänumeropäivä järjestetään
viranomaisten yhteistyössä, johon osallistuvat hätäkeskukset,
pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja
terveystoimi, meripelastus sekä
muut turvallisuustyötä tekevät tahot. Ensimmäisen kerran 112-päivää, on vietetty Suomessa vuonna
1997.
Tänä vuonna 112-päivän tapahtumien tavoitteena oli kiinnittää
ihmisten huomio vahinkojen ja
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Päivän aikana muistutettiin
myös yleisestä hätänumerosta 112
ja siitä, miten tulee toimia, jos hätätilanne kaikesta huolimatta yllättää.

mutuskoulutusta.
Lahdessa 112-päivää vietettiin paloasemalla, jossa oli tilaisuus tutustua pelastuslaitoksen lisäksi
liikenneturvan, poliisin ja puolustusvoimien (PHMAAKK) toimintaan. Paloaseman pihalla ja sisätiloissa oli avoimet ovet aamupäivän
ajan klo 9–13. Tutustumisaikana
vilskettä riitti heti aamusta lähtien.
Pienet päiväkotilapset ja eri-ikäiset
koululaiset pääsivät päivän aikana
kokeilemaan miltä tuntuu istua
mm. poliisiautossa tai panssariajoneuvossa. Ihmeteltävää riitti
ja tunnelma oli korkealla pienestä
pakkassäästä huolimatta.

Lapset olivat kovasti innoissaan,
kun pääsivät katselemaan lämpötähystimen sekä pimeätähtäimen
läpi. Jatkossa näkyvyyttämme on
mahdollisesti tarkoitus laajentaa
tämäntapaisten tilaisuuksien myöPäijät-Hämeen maakuntakomptä myös muihinkin kaupunkeihin.
pania mukana 112-päivillä

Vilskettä ja vilinää Lahden palo- Puolustusvoimien ajoneuvoista oli
asemalla
mahdollisuus tutusta sotilaspoliisiautoon sekä Pasi-ajoneuvoon.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osal- Maakuntakomppanialle
tapahlistui laajasti valtakunnallisen tuma oli oiva tilaisuus tuoda toi112-päivän viettoon ympäri maa- mintaansa ihmisten tietoisuuteen.
kuntaa. Päijät-Hämeen pelastuslai- Osastomme, päällikön lisäksi netoksen järjestämissä tapahtumissa lihenkinen ryhmä, esitteli maaoli ohjelmassa muun muassa tur- kuntakomppanian toimintaa ja
vallisuusneuvontaa, kalustoesitte- monipuolisia harjoitusmahdollilyä, toimintanäytöksiä ja alkusam- suuksiamme.

Yhteistoimintaharjoitus LOTTA09
Yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa saa jatkoa LOTTA09-harjoituksessa.
Vesivehmaan lentokentällä 12.5.2009,
järjestetään moniviranomaispäivä, johon maakuntakomppaniasta
osallistuu 10–15 henkilön osasto.
Ensisijaisesti osaston muodostavat johtajatason henkilöt, mutta
myös miehistö on tervetullut.
Jos pääset mukaan monipuoliseen
ja mielenkiintoiseen harjoitukseen, ilmoittaudu Sanna Lahtiselle
3.5. mennessä joko sähköpostitse
(sanna.lahtinen@maakuntakomppania.fi).
Sanna Lahtinen

10

Varmistin 1 / 2009

Huollon kurssit lisääntyvät Päijät-Hämeen
maanpuolustuspiirissä vuonna 2010
Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirissä suunnitellaan tänä vuonna
lisää huollon kursseja. Tavoitteena on lisätä huollon kurssien lukumäärää vuonna 2010. Huollon
kurssit toteutetaan tavallaan kahdessa ”putkessa”: Maanpuolustuskoulutusyhdistystä palvelevat
kurssit ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevat kurssit.
Maanpuolustuskoulutusta palvelevia kursseja on tällä hetkellä
suunniteltu kaksi. Toinen painottuu harjoitusten/ kurssien huollon
suunnitteluun ja toteutukseen, ja
toinen on kenttämuonituskurssi,
jossa on tarkoitus päästä myös keittämään yhtenä päivänä HämR:n
sotilaskeittäjäkurssin kanssa.

Huoltopaikkojen kouluttajakurssien eteneminen
Huoltopaikkojen kouluttajakurssi
toteutetaan neljänä eri kurssina,
joista kouluttajakurssi 1 on kaikille pakollinen, ja se on käytävä ennen kuin voi käydä kouluttajakurssit 2 - 4.

Kurssilaiset voivat valita, käyvätkö
he kaikki neljä kouluttajakurssia
Sotilaallisia valmiuksia palve- vai esim. vain kouluttajakurssi 1:n
leviksi kursseiksi on suunniteltu ja kouluttajakurssi 3:n.
komppanian huoltopaikkojen kouluttajakurssit sekä komppanian Yllä olevien kurssien lisäksi on
huoltopaikkojen kurssit. Tulevai- henkilöiden käytävä vähintään
suudessa suunnittellaan myös pa- MPK:n kouluttajataitojen perustaljoonan huoltokeskukseen liitty- tason kurssi joko ennen tai jälkeen huollon kouluttajakursseja.
viä kursseja.

Huollon kouluttajakurssin käyneet tulevat toimimaan kouluttajina komppanian huoltopaikkojen
kursseilla.
Kaikkiin huollon kursseihin liittyy luento huollon tuntemuksesta,
jolla annetaan perusteet huollon
toteutuksesta ja huoltopaikkojen
perustamisesta. Tavoitteena on,
että komppanian huoltopaikkojen kurssit päättyvät komppanian
huoltokeskuskurssiin. Kurssit toteutettaisiin MPK:n harjoituksen
yhteydessä huoltokeskuskokonaisuudessa. Tämä huoltokeskus toteuttaisi ko. harjoituksen huollon.
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Huollon kursseista

aloitetaan pataljoonan huoltokes- tuskoulutusyhdistystä palvelevat
kuskurssin tai sen osien suunnit- kurssit ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevat kurssit koulutusputkiKaikille huollon kursseille on tar- telu.
en alle.
koitus laatia pidettävät oppitunnit
ja harjoitusten koulutuskortit val- Kurssien suunnittelun tavoitteena
miiksi, jolloin helpotamme huo- on luoda Päijät-Hämeen maanpuo- Suunnittelutyö on tässä vaiheessa
mattavasti tulevien huollon kou- lustuspiirille huollon koulutusoh- vielä pahasti kesken, mutta melluttajien työtä.
jelma, jonka perheeseen kootaan ko hyvällä alulla. Otamme miekaikki huollon kurssit, joita maan- lellämme vastaan ajatuksia siitä,
järjestetään. minkälaisia huollon kursseja PäiHuollon kurssien suunnittelu jat- puolustuspiirissä
kunee siten, että vuonna 2010 Kurssit koottaisiin Maanpuolus- jät-Hämeen maanpuolustuspiirin
pitäisi järjestää. Ajatukset/ esitykset huollon kursseista voi laittaa
tämän kirjoituksen laatijalle sähköpostiosoitteeseen markku.keskinen@mpky.fi.
Kehittäkäämme yhdessä MPK:n
huollon kursseja.
Huoltoterveisin,
Koulutuspäällikkö
Markku Keskinen
Komppanian huoltopaikkojen kurssien toteutus

Vuosi alkuun räväkästi: tammikuun kuljettajakurssi
Vuoden ensimmäiselle kuljettajakurssille osallistui 15, joista 13 oli
maakuntakomppaniamme aktiiveja. Kurssin suorittaneille voidaan
myöntää ajo-oikeus puolustusvoimien hallinnassa olevalle B/ C/ CE
– luokan ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle. Kurssilaisista kolme
osallistui raskaamman kaluston
koulutukseen.

vyyden turvaamisen.
Lauantaina pääjoukon saapuessa koulutukseen käytiin läpi mm.
puolustusvoimien
ajoneuvojen
käyttöä koskevia määräyksiä sisältäen myös liikenneturvallisuusohjeet.
Ajoharjoittelu sisälsi EAK-koulutuksen ottaen mm. huomioon olosuhteet, tunnistamaan riskit jne.
Liukkaan kelin harjoittelu voitiin
suorittaa huoltoalueen kentällä.
Yllättävän pitkät jarrutusmatkat
saatiin hyvin havainnollistettua
eri nopeuksilla ja ajoneuvoilla.
Harjoittelu sisälsi myös peräkärryn kanssa toimimisen ja maantieajon.

Hämeen Rykmentin henkilöstön,
kapt. Matti Vesikon johdolla, ylil.
Pasi Korhosen ja lt. Mika Ylitalon
opastuksella kävimme kaksipäiväisen jakson läpi. Perjantaina C/
CE kuljettajat saivat jo ensikosketuksen omaan kalustoonsa ja toimintaan ajotoimistossa vastaanotettaessa ajoneuvo. Kuljettajat
antoivat ajonäytteen, kävivät läpi
ajoneuvon turvallisen säilyttämi- Sunnuntaina marssivalmistelujen
sen ja seuraavan aamun käytettä- ja marssikäskyn jälkeen siirryim-
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me partioittain Vesivehmaalle.
Perille päästyämme ajoneuvot ohjattiin harjoitusalueen metsäisille
ajourille, jossa laitettiin niin miehet kuin ajoneuvotkin koetukselle.
Yllättäviin suorituksiin pystyvät
niin Defenderit kuin uudet Toyotan HiLuxit lumisessa, epätasaisessa ja mäkisessä maastossa.
Paluumatka suoritettiin rivistöajona.
Päivä päättyi ajoneuvojen palauttamiseen, nesteentäydennyksien,
puhdistusten ja ajomääräyksen
täyttämisen jälkeen. Kiitos Hämeen Rykmentille, koulutukseen
osallistuneille ja asiansa osaaville
kouluttajille. Koulutustapahtuma
oli onnistunut.
Heikki Koskinen
kurssin johtaja

Ampumaratapäivää vietettiin Hälvälässä
kylmässä pakkassäässä
Ampumaratapäivä
suosion

sai

suuren

Ampumapäiväksi sattui sopivasti
talven kirpein pakkassää, mittari näytti -21 astetta. Maakuntakomppanian vetoryhmä oli Hennalan varuskunnassa virkeänä klo
5.30 valmistautumassa päivän rupeamaan. Siitä matka jatkui kohti Hälvälää, jossa vastaanotettiin
liki 200 innokasta reserviläistä.
Näinkin suuren joukon vastaanottojärjestelyt sujuivat yllättävän
nopeasti, vaikka verenpaineenmittauksessa pääsi hieman ruuhkaa tulemaan. Lämpimästi pukeutuneet taistelijat kuoriutuivat
hetkeksi ulos vaatteistaan, minkä
jälkeen jokainen pääsi aloittamaan
omilla rasteillaan.
Pakkanen ei lannistanut
osallistujia
Reserviläiset pääsivät verestämään
taitojaan rynnäkkökivääriammunnassa, jossa kohdistuslaukausten
jälkeen ammuttiin kymmenen laukauksen kilpasarja. Ammuntoja
suoritettiin myös tarkkuus- ja kevytkonekiväärillä. Kevyellä ja raskaalla kertasingolla ammuttiin sisäpiippuammunnat.

Kevyen kranaatinheittimen käsittelyharjoitus
Maakuntakomppanian henkilöstö
ampui tilanneradalla RK-ammuntoja ja pistooliradalla perusammunnat. Lisäksi käsiteltiin osalle
jo entuudestaan tuttuja kevyttä
kranaatinheitintä ja ilmatorjuntakonekivääriä.
Positiivista palautetta

Kokonaisuudessaan harjoituksen
valmistelut, järjestelyt ja koulutus
sujuivat oikein mallikkaasti. Myös
harjoituksen johtaja, majuri Karmala, esitti kiitoksensa niin osanottajille kuin järjestäjillekin.
Sanna Lahtinen

Harjoituksen jälkeen osallistujille
lähetettiin palautekysely toiminnan kehittämiseksi. Palautteesta
kävi ilmi, että päivä oli kokonaisuudessaan erittäin hyvin onnistunut, ja harjoitus sai todella paljon
kiitosta ja positiivista palautetta.
Kova pakkanen aiheutti hieman Osallistujia myös jatkossa pidettäongelmia kaluston kanssa, mut- viin ampumaratapäiviin saadaan
ta reserviläiset eivät lannistuneet varmasti yllin kyllin.
sään kourissa. Osa reserviläisistä
oli osannut varautua kylmään tal- Maakuntakomppanian henkilöstö
vipäivään ottamalla mukaan ter- onnistui pitämään rastit hyvällä
mospulloon lämmintä juomista, menestyksellä. Rasteilla kiinnitetjota oli mukava hörppiä nuotion tiin huomiota riittävästi turvajärääressä odotellessa omaa ampu- jestelyihin, opastukseen oli varatmavuoroaan.
tu riittävästi aikaa ja muutenkin
toiminta oli oikein sujuvaa.
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Nuorten maastokurssi - Nuoret pääsivät kokeilemaan maastotaitojaan Hälvälässä
Tammikuussa 2009 järjestettiin
nuorten maastokurssi. Kurssille osallistui yhteensä lähes kolmekymmentä nuorta iältään
14–15-vuotiasta. Kurssin oleellisimpia sisältöjä olivat suunnistaminen, liikkuminen pimeässä, leiriytyminen, tulen sytyttäminen ja
ruokailu maastossa. Kurssi toteutettiin osana Jokivarren koulun
Erä- ja retkeilykurssia yhteistyössä
MPK:n kanssa.
Alustavasti suunnitteilla on nuorten maastokurssi 2, joka järjestetään mahdollisesti kesän 2009
aikana. Mikäli olet halukas vetämään ja suunnittelemaan asianomaisia kursseja, ota yhteyttä
Kimmo Korhoseen tai Jan Heinäseen (kimmo.korhonen@maakuntakomppania.fi ja jan.heinanen@
maakuntakomppania.fi).
Tarkoituksena on totuttaa nuoria metsään ja leirielämään ja sitä
kautta saada nuoria innostumaan
retkeilystä, turvallisuudesta ja
maanpuolustuksesta.
Kimmo Korhonen, Jan Heinänen
Maastokurssi koululaisen näkökulmasta

sa, ja he jäivät tiellä pois. Siitähän
me sitten lähdimme tallustamaan
kohti leiripaikkaa. Kartturi oli
onneksi vaihtunut Petriksi, joten
kiersimme osan supista. Lopulta
saavuimme leiripaikalle. Teltta oli
aika kehnossa kunnossa, mutta
kyllä siinä nukkui.

Lähdimme seuraamaan jalanjälkiä, mutta mitään ei löytynyt, joten lähdimme takaisin teltalle.
Kerroimme havainnoista Janille ja
ryhdyimme nukkumaan. Minä nukuin kolme tuntia, jolloin alkoi minun kipinävuoroni. Tunti vierähti
ja herätin Petrin, jonka kipinä oli
seuraavaksi. Rupesin sen jälkeen
Sisälle telttaan päästyämme siellä nukkumaan.
ei palanut mikään muu kuin taskulamppu. Kamiinaa ei kukaan ollut Seuraavaksi heräsin siihen, kun
viitsinyt laittaa päälle, joten minä- Anu oli pystyssä ja kipinävuoroshän sen sitten sytytin, ja lämpöä sa. Mutta sillähän oli se jalka kipeä
alkoi tulla.
ja puut loppuneet. Uhrautuvana
hemmona minä kävin hakkaamasPorukan väsyttyä alkoi väki ke- sa puita ja lisäsin niitä kamiinaan.
rääntyä telttaan. Jaoimme siinä Sitten sainkin jo nukuttua kunnolsamassa kipinävuorot. Sitten oli- la, mutta herätys oli aamulla jo yhkin yösuunnistuksen aika. Kimmo deksältä.
oli väsännyt metsään jonkinlaisen
radan, jossa piti seurata lyhtyjä. Aamulla söimme ja laitoimme vaLyhtyjen luona oli kirjaimia, joista rusteet kasaan, teltta purettiin ja
sitten muodostui sana.
pakattiin kärryyn. Sen jälkeen kävimme laskeutumistornilla kilpaiViidennelle rastille päästyämme lemassa nuotion sytyttämisessä,
metsästä kuului pamahdus ja ok- mehän se Petrin kanssa voitettiin.
sien lomasta kömpi huppupäinen Ja siinä se sitten olikin, lähettiin
mies isoin askelin. Hän lähti juok- kotiin ja oltiin onnellisia. Kiitos
semaan minua ja Petriä kohti. Vä- kaikille reissusta!
hänhän siinä säikähdettiin, mutta
se kaveri onneksi vain juoksi ohi. Konsta Sipilä

Koulupäivän jälkeen menimme
Janin luokkaan. Jotkut ryhmästä kävivät vielä rekisteröitymässä
MPK:n sivuilla kurssille. Kun loputkin ryhmästä olivat saapuneet
luokaan ja kirjautuneet järjestelmään, pakkasimme kimpsut ja
kampsut hienoon armeijan Defenderiin.
Lähdimme ajelemaan Hälvälään
päin. Siitä jatkoimme Vihattua
päin, josta me lähdimme suunnistamaan majapaikkaamme päin.
Krisse ja Anu loukkasivat jalkan- Veden keittoa trangialla
14
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