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[päätoimitus]

VANHAN SANoNNAN MuKAAN kissa kiitoksella elää. urbaanin sanakirjan mukaan lausah-
dus ei perustu muuhun kuin siihen, että k-alkuiset sanat sointuvat mukavasti yhteen. Hyvä niin, sillä mielestä-
ni ihminenkin pötkii melko pitkälle rehellisen kiitoksen voimalla.  

Vuoden lopussa on tapana hengästymiseen asti kiitellä ja muistella kulunutta vuotta. Joululaulujen alkaes-
sa soida marketeissa mielen valtaa tunne siitä, että taas on ympyrä sulkeutumassa. Taas ollaan siinä pistees-
sä, kun kaikki pitää aloittaa alusta.  Miksen siis liittyisi joukkoon, ja luettelisi asioita, joista itsellä on syytä ol-
la kiitollinen. 

Ensimmäisenä mieleen tulee tietenkin kulunut vuosi Varmistin-lehden päätoimittajana. Kokoon on saatu nel-
jä lehteä, mistä kiitokset jokaiselle juttuja kirjoittaneelle ja kuvia ottaneelle, kaikille haastateltaville ja ideoi-
ta heitelleille, tarkoille oikolukijoille. Heikille isot kiitokset siitä, että tekeleeni on saatu ulos painosta.  Kiitos 
että olette jaksaneet kuunnella kommenttejani kieliopista ja muistutuksia juttujen merkkimääristä. Itse olen 
oppinut lehteä tehdessä paljon, tavannut monta uutta ihmistä ja saanut tehdä sitä, mistä todella innostun. Kii-
tos myös omalle esimiehelleni tuesta, luottamuksesta ja kiinnostuksesta. 

Vuoden aikana olen ehtinyt olla mukana muun muassa laskeutumiskoulutuksessa, taisteluammunnoissa ja mo-
niviranomaisharjoituksessa. Niissä olen päässyt näkemään maakuntakomppanian osaamista monipuolisimmil-
laan ja oppimaan myös itse.  Joka kerta minua on ollut vastassa hyväntuulisia tervehdyksiä ja ihmisiä, paljon 
kannustusta, neuvoja ja ystävällisiä sanoja. Jälkeenpäin jutuista on tullut kiitoksia niin sähköpostitse kuin pu-
helimitsekin. Kiitos niistä, tällaiselle itkupillille moinen saa liikutuksen kyyneleet silmiin. Niin yksinkertainen 
asia kuin kiittäminen ei ole mikään itsestäänselvyys -teidän kiitostanne arvostan erityisesti, koska tiedän, et-
tä se tulee sydämestä ja tarkoittaa sitä. 

Mielessä alkaa kaikenlaisen tunteilun lisäksi pyöriä myös ideoita tulevaa vuotta varten. Nyt on juuri oikea ai-
ka heittää kehiin kaikki hulluimmatkin ajatukset ensi vuoden lehtiä varten. uskon, että lehdellä on myös pal-
jon käyttämätöntä potentiaalia Varmistin-yhdistyksen asian edistämisessä - yhdistyksen toimintaa tuodaankin 
varmasti enemmän esiin ensi vuonna. Laitelkaahan siis viestiä, mistä tai kenestä haluaisitte tulevana vuonna 
lehdestä lukea! Kiitos jo siitäkin, etukäteen. 

kaarina Honkalammi

kiitoksella elää
kissa
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[aluetoimisto]

PäIJäT-HäMEEN ALuEToIMISToN nel-
jäs toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Maakuntakomppa-
nialle vuosi merkitsi osallistumista moniin aluetoimiston 
suorituskykyä kehittäviin harjoituksiin. Hätilän taiste-
luampumaleiri, Lylyinen ja moniviranomaisharjoitus Tyy-
ne 2011 olivat harjoituksia, joita itse olin henkilökohtai-
sesti seuraamassa. Harjoitukset vakuuttivat minut siitä, 
että komppaniassa palvelee ammattitaitoinen, motivoitu-
nut ja erittäin maanpuolustustahtoinen henkilöstö.

Kuluvaa vuotta ovat sävyttäneet useat aluetoimiston 
henkilöstövaihdokset. Teidän osaltanne merkittävin 
muutos on tietenkin maakuntakomppanian päällikön 
vaihtuminen. Vaihtotilaisuus toteutetaan 2.12.2011 vuo-
sijuhlanne yhteydessä. 

Yliluutnantti Tommi Tenhu,  kiitän sinua Päijät-Hämeen 
aluetoimiston ja Maakuntakomppanian eteen tehdys-
tä arvokkaasta maanpuolustustyöstä. Toimit maakunta-
komppanian ensimmäisenä päällikkönä ja näin ollen si-
nulla on ollut isoin rooli siinä, että komppaniasta on ke-
hittynyt toimintakykyinen ja tehtävänsä täysin täyttä-
mään kykenevä yksikkö. Toivotan sinulle kaikkea hyvää 
uudessa tehtävässäsi.

Yliluutnantti Timo Matilainen, saat johtoosi yksikön, jos-
ta Päijät-Hämeen Maakunta voi olla ylpeä. Pidä saavutet-
tu taso ja jatka uran suunnassa eteenpäin ovat evästyk-
seni sinulle vastaanottamassasi vaativassa tehtävässä. 

Näin joulun lähestyessä on aika rauhoittua ja valmistautua vuoteen 2012, joka varmasti tulee olemaan mie-
lenkiintoinen maakuntajoukkojen harjoituksien ja puolustusvoimauudistuksen johdosta. Vuoden 2012 alussa 
puolustusvoimat tekee uudistusta koskevan kokonaisesityksen poliittista päätöksentekoa varten.

Toivotan kaikille rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2012!

aluetoimiston päällikkö

Everstiluutnantti

Kimmo Hartikainen

HYVät
MaakUNtaJoUkkolaiset
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[päällikkö]

oN uuDEN AIKAKAuDEN ALKu.  Entinen 
päällikkönne Tommi Tenhu on astunut uusiin haasteisiinsa 
sotilasurallaan ja minulle on tarjoutunut uskomaton kunnia 
ottaa joukkonne päällikkyys vastaan ja pystyttää omat saap-
paani Tommin saappaiden vierelle.

Teidän kaltaisenne joukon päällikkyys on jokaisen ammatti-
sotilaan unelma. on suuri kunnia ja samalla myös haaste as-
tua johtamaan kaltaistenne motivoituneiden ja maanpuolus-
tustahtoisten sotilaiden joukkoa. Tämän haasteen otan vas-
taan innostuneena ja motivoituneena.

Valottaakseni kaikille hieman millainen uusi päällikkönne on, 
kerronkin hieman itsestäni.

olen syntynyt vuonna 1976 Jyväskylässä. Varusmiespalveluk-
seni olen suorittanut vuonna 1995 Savon Prikaatissa ja vuon-
na 1996 palvelin samaisessa joukko-osastossa määräaikaise-
na kouluttajana ylikersanttina. 

Vuoden 1997 kylmänä tammikuun aamuna tieni vei Lappeen-
rantaan Maanpuolustusopiston peruskurssille 55. Valmistuin 
vuonna 1999 Maanpuolustusopiston jalkaväkilinjalta vänrik-
kinä ja seuraavana päivänä astuin palvelukseen Haminan ym-
pyräkaupunkiin Reserviupseerikouluun.

Reserviupseerikoulussa palvelin jalkaväen erilaisissa koulut-
tajatehtävissä melkein yksitoista vuotta, kunnes vuonna 2010 
siirryin Hämeen Rykmenttiin urheilukouluun.

urheilukoulussa palvelin kouluttajana tämän vuoden kesä-
kuuhun saakka, jonka jälkeen 1.7. siirryin Päijät-Hämeen 
Aluetoimistoon.

Vuonna 2007 Palvelin jääkärijoukkueenjohtajana Kosovossa, 
Keskisen taisteluosaston Alpha-komppaniassa ja vuosi 2008 
vierähti jatkokurssilla Maasotakoulussa.

olen palvellut koko sotilasurani jalkaväessä ja olenkin sydä-
meltäni täysin jalkaväkimies, nyt ja aina!

Perheeseeni kuuluvat rakas vaimoni Elina, sekä rakkaat lap-
seni Jade 10v, Julia 3v ja tammikuussa jalkautuva täydennyk-
semme, joka hänkin on tyttö.

Toivotan kaikille onnellista ja rauhallista joulun odotusta, se-
kä odotan suuresti alkavaa yhteistaivaltamme Päijät-Hämeen 
turvallisuuden ja maanpuolustustahdon eteen.

päijät-Hämeen maakuntakomppanian
päällikkö 

Yliluutnantti Timo Matilainen

PäällikÖN 
teRVeHDYs
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tYYNe
Viranomaisyhteistyössä 
verkostojen solmiminen 
ja säännöllinen harjoitte-
lu ovat avainasemassa.

Syyskuinen tyyne 2011 
-harjoitus Lahdessa tes-
tasi yhteistyön tason ja 
piirsi suuntaviivoja tule-
vaan. kaikki osallistujat 
ovat yksimielisiä harjoit-
telun tarpeellisuudesta. 

2011



[7] Varmistin 4/2011

[komppaniassa tapahtuu]

VAPAAEHToISTEN PäIJäT-HäMäLäISTEN maanpuolus-
tajien syksyn pääharjoitus tänä vuonna oli moniviranomais-
harjoitus TYYNE 11. Hämeen Rykmentin johtamaan harjoi-
tuksessa oli Rykmentin resurssien lisäksi mukana Päijät-Hä-
meen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen poliisilaitos sekä maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen kurssilla Päijät-Hämeen Maa-
kuntakomppaniaan sijoitettuja henkilöitä sekä muita innok-
kaita osallistujia kuten SPR, vapepa ja maanpuolustusnaiset. 
Harjoitusta tarkkailemassa oli Lahden Kaupungin ja Päijät-
Hämeen liiton edustajat. Yhteensä harjoitukseen osallistui 
noin 200 henkilöä. Harjoituksen tarkoitus oli testata viran-
omaisten yhteistoimintaa ja johtamistyöskentelyä tilanteessa, 
jossa siviilit ovat vaarassa altistua vaaralliselle aineelle.

Perjantaina ja lauantaina MPK:n kurssilla olleita maakunta-
komppanialaisia koulutettiin mahdollisen onnettomuuden 
varalle. Valmiuksia annettiin johtamiseen, vaarallisilta aineil-
ta suojautumiseen, alkusammutukseen sekä ensiapuun. Vaa-
timuksena oli, että kurssilaiset pystyvät suojautuneina autta-
maan siviiliväestöä sekä säilyttämään johtosuhteet.

Myrkkypilvi 
kehittyy sopenkorvessa

Sunnuntaina toteutettu soveltava vaihe alkoi aamupäivällä, 
jolloin Hämeen Rykmentti oli saanut virka-apupyynnön, jon-
ka johdosta myös Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian osia 
kutsuttiin apuun. 

Joukko oli jaettu kolmeen osaan; kaksi suorittavaa osastoa 
sekä johto-osa. Ylemmän johtoportaan yhteysupseeri oli käs-
ketty johtamispaikalle, jossa toimintaa johti pelastuslaitos. 
Sopenkorvessa sattuneen junaonnettomuuden seurauksena 
ilmaan päässyt ammoniakkipilvi oli matkalla kohti Lahden va-
ruskunta-aluetta ja Maakuntakomppanian apua tarvittiin va-
ruskunta-alueen ulkopuolisten siviiliasutusalueiden tarkas-
tukseen. Toinen osasto käskettiin tutkimaan varuskunta-alu-
een itäpuolinen ja toinen osasto länsipuolinen alue ja etsiä 
mahdollisia altistuneita ulkona olevia henkilöitä sekä ohjata 
hoitoa tarvitsevat lääkintään. Johto-osa oli sijoitettu turvalli-
seen paikkaan ja sen rooli oli pitää yllä tilannekuvaa viestilii-
kenteen perusteella. Yhteysupseerin tehtävä oli johtaa Maa-
kuntakomppanian osastoa vastuussa olevan viranomaisen 
määräysten mukaisesti.

Harjoituksesta tärkeitä havaintoja

Noin tunnin mittaisen soveltavan vaiheen tärkeimpiä havain-
toja oli mm. se, että pienenkin alueen haravointi vaatii suu-

ria resursseja mikä aika on kriittinen tekijä kuten tässä har-
joituksessa. Suorittavien osastojen toimintakyky säilyi erin-
omaisena suojavarustuksesta huolimatta. Johtamisessa ko-
rostui tarkan tiedon välittäminen jolloin osastojen johtami-
nen onnistui tilanteeseen sopivalla tavalla. Tilannekuvan yllä-
pitäminen oli helppoa hyvän viestiliikenteen ansiosta.

Harjoituksen jälkeen voidaan todeta, että Maakuntakomp-
panian kyky antaa virka-apua on jo hyvällä tasolla. Tätä on 
kuitenkin tarve jatkuvasti ylläpitää ja kehittää. Kiitos kaikil-
le osallistujille!

teksti Mika Heinonen kuvat Kaarina Honkalammi
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MaakUNta-
koMPPaNia 

JalkaUtUi 
tRiooN

MAAKuNTAKoMPPANIA JALKAuTuI 
marraskuussa Lahden keskustaan Trio-kauppakeskukseen 
esittelemään komppanian toimintaa ja rekrytoimaan uut-
ta väkeä.
 
Voimakeinoja ei rekrytoinnissa tarvinnut käyttää, puolus-
tusvoimien vihreän näkyminen katukuvassa ja lähestyvä 
isänpäivä olivat saaneet paljon yleisöä liikkeelle. Lasten-
vaunuihin sidottuna vilkkui maakuntajoukkojen vihreitä il-
mapalloja ja Trion ulkopuolelle pysäköidyt panssarivaunu 
ja jeepit vetivät kiinnostuneita ohikulkijoita tutustumaan 
tapahtumaan. 
 
- Päivä oli onnistunut. Meillä oli tavoitteena saada kymme-
nestä kahteenkymmeneen  uutta hakijaa, nyt jo hakemuk-
sia on tullut yhdeksän ja varmaan lisää tulee. Ihmiset oli-
vat innostuneita ja saimme pelkästään positiivista palau-
tetta, arvioi komppanian päällikkö, yliluutnantti Timo Ma-
tilainen.
 
Perustieto teki kauppansa

Tapahtuman ajaksi kauppakeskus oli teeman mukaisesti 
koristeltu naamioverkoin. Maakuntakomppanian esittely-
pisteellä oli mahdollista kokeilla ammuntaa kahdella simu-
laattorilla, mikä houkutteli kävijöitä pikkulapsista vanhem-
piin pappoihin. Standilla olleet komppanian esittelijät eivät 
ehtineet pyöritellä peukaloitaan, kun uteliaita kävijöitä pis-

Tapahtuma houkutteli paikal-
le kiinnostuneita vauvasta 

vaariin. Päivän aikana jaettiin 
paljon perustietoa maakun-

tayksikön toiminnasta. 
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teellä riitti koko ajan. Monelle tapahtuma oli ensimmäinen 
kerta, kun edes kuuli maakuntajoukoista.
 
- Ehkä yleisin kysymys oli juuri se, että mikä maakunta-
komppania on ja mitä se tekee, toteaa Matilainen.
 
Rekrytointitapahtumasta hakijoiden tie komppaniaan jatkuu 
haastattelun, kuntotestien ja turvallisuusselvityksen kaut-
ta. Komppanian ovien auettua on pitkälti joukkueenjohta-
jien tehtävä tutustuttaa uusi henkilö toimintaan ja ihmisiin, 
oma aktiivisuus on tietysti kaikista tärkeintä toimintaan si-
sään pääsemisessä.

Rekrytointi jatkuu

uusia, aktiivisia reserviläisiä tarvitaan maakuntakomppani-
aan jatkuvasti ja ensi vuoden toukokuulle on jo alustavas-
ti sovittu vastaavan tapahtuman järjestämisestä Triossa. Li-
säksi väkeä kalastellaan kesällä Lahden satamassa järjestet-
tävässä konsertissa sekä syksyllä Puolustus ja turvallisuus 
–messuilla.

teksti Kaarina Honkalammi kuvat Kimmo Korhonen

Keeps your machinery running!
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13. - 15.5 oLI JäNNITTäVä  viikonloppu paitsi 
jääkiekon maajoukkueelle myös 17:lle taistelijalle, jotka ko-
koontuivat Hälvälään läpäistääkseen aseellisen voimankäytön 
kurssin. Ilmoittautumisen ja varusteiden kuittaamisen jälkeen 
siirryttiin Hälvälään ja aloitettin saman tien ammuntojen val-
mistelut. Kun taulut oli saatu paikoilleen otettiin ns. löysät 
pois ja harjoiteltiin aseen käytön perusteita. Jotkut pääsi-
vät sinuiksi FN:n kanssa nopeasti ja taulu näytti kuin ”itkol-
la” ammutulta sillä erotuksella, että näytti kuin taulussa oli-
si ollut vain yksi siisti reikä. Jäi ”partiokaveri” tutuksi tai vie-
raammaksi oli vuorossa teoriapaketti, mitä kaikkea aseelli-
nen osuus tuo tullessa voimankäyttöön.

Lauantaiaamu valkeni ja selvästi jännitystä alkoi olla ilmassa:. 
Päiväohjelma olikin työn- ja ruudintäyteinen päivä. Päivän 
mittaan harjoiteltiin jälleen aseen käyttöä eri tilanteissa: pis-
tooliammuntaa liitettynä putkinäön rikkominen, pikatilanne-
laukausta ym. Mielenkiintoisinta oli tilanneradalla käännöksi-
en harjoittelu mukaanlukien kotelosta vedot ja kokeiltiinpa 
heikommallakin kädellä ampumista. Itse tasoammuntaa har-
joiteltiin vaiheittain sekä kylmänä että aseen kanssa. Päivän 
vierähtäessä iltaa kohti jaettiin porukka sovellettua partio-
harjoitusta varten toisen puoliskon suoritettua toisen kehit-
tämät rastit. Vastaan tuli erilaisia tilanteita humalaisesta am-
muskelijasta ensiapurastiin asti. Sunnuntaiaamuna päällimmäi-
senä puheenaiheena oli käsittämätön ilmaveivi ja voitto rak-
kaasta naapurista, mutta ei edes siitä ollut apua jännityksen 

poistoon. Aamupalan jälkeen oli paikallaan ”aamujumppa”, 
koska ampumaan pääsi vasta puolilta päivin. Kouluttajat kek-
sivätkin meille temppuradan ja tauluvaraston takana oli jouk-
ko poikavuosien tarzaneita loikkimassa laatikoitten, traktorin 
ja peräkärryjen yli. Ei kylläkään enää ihan yhtä ketterästi.. Pie-
nen lämmön tultua pintaan palauteltiin edellisistä kursseis-
ta mieliin etäisyys- ja hätävarjelutekniikoita. Tästä päästiinkin 
harjoittelemaan aseen riiston estämistä ja myös aseen riis-
tämistä itselle. Hiki alkoi jo laskea, joten oli aika nostaa taas 
pulssia. Harjoituksissa on tapana mitata verenpaine ja niin 
nytkin.. Päähän laitettiin kypärät, käsiin hanskat ja selvisi se 
hammassuojien merkityskin. Luvassa oli nyrkkeilyä parin mi-
nuutin eriä kiertona ja joillakin ilmeisesti oli hivenen liiallista 
verenpainetta punertavasta asfaltista päätellen..

Verenpaineen tasauksen jälkeen olikin jo aika tasoammun-
noille. Käsien vapinastakaan ei enään ollut huolta: ne vapisivat 
varmasti jokaisella nyrkkeilyn jälkeen. Kaikki varusteet päälle 
ja ruletti pyörimään. Kohdetta käskytettiin, uhattiin, ammut-
tiin varoituslaukaus ja toiseen reisimaaliin kooltaan A5 kaksi 
laukausta. Tämän jälkeen piti suorittaa häiriön poisto ja am-
pua laukaus toiseen reisimaaliin. Sen jälkeen varauduttiin va-
ravälineen käyttöön ja lähestyttäessä kohdetta ammuttin lo-
puksi pikatilannelaukaus. Patruunoiden poiston jälkeen mo-
nelle koitti jäätävä totuus: laukaukset pitäisi osuakin.
Rankka viikonloppu oli takana ja Tommin sanoin: ”tässä oppii 
kyllä tuntemaan itsensä”. Niinpä.. Noin puolet pääsivät naut-
timaan hyväksytystä suorituksesta ja muut.. illalla siitä jääkie-
kon MM kullasta.

teksti Erkki Vilja
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[ylennykset ja vuosijuhlassa palkitut]
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Vänrikiksi:
Tero Juhani Dillström
Vääpeliksi:
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kersantiksi:
Tuomas Tapani Ahonen
Hannes Sakari Hynninen
Niko Teemu Henrik Tuusjärvi
alikersantiksi:
Tomi Markus Kivinen
Liisa Annika Niemikallio
Marko Einari Ilmari Pulkkinen
korpraaliksi:
Henry Eemil Häll
Matti Antero Rinkinen
 
Standaarit
#15 Päijät-Hämeen aluetoimisto
#16 ylil (res) Harri Koponen
#17 Päijät-Hämeen poliisilaitos
#18 Päijät-Hämeen pelastuslai-
tos
#19 Erja Pråhl
#20 ylil (res) Kimmo Korhonen

maakuntakomppanian 
hopeinen leijona
1. ylik Naumi Aki
2. ylil Heinonen Mika
3. alik Pyykkö Vesa

maakuntakomppanian 
rautainen leijona
1. alik Aho Aku
2. korpr Koivisto Sami
3. korpr Kuusinen Antti, 
Vuoden voimankäyttökouluttaja
4. ltn Lännenpää Lauri
5. ylil Manninen Ilkka
6. kers Mellanen Pirkka
7. ylil Mäkinen Jouni
8. kers Ruusunen Petri
9. alik Saario Jukka
10. ylik Sippola Mikko
11. ylil Tirkkonen Tommi
12. vääp Vilja Erkki
13. alik Välilä Sami
14. vääp Riipinen A-P
15. korpr Suppula Tapani
16. korpr Niemikallio Liisa
17. kapt Nieminen Juha
18. Heinonen Katja
19. Jaatinen Susanna

Vuoden urheilijat
1. alik Alhola Antti
2. vääp Siljander Ilpo

Vuoden aktiivit
1. alik Aaltonen Jukka-Matti
2. alik Backman Tommi
3. kers Rustanius Matti

kehittämistyöstä
1. kers Kahrola Ari
2. ltn Lahtinen Sanna
3. kers Tapiomaa Arto

osasto käki vuoden 
taistelija 
alikersantti Jukka Saario

MaakUNtakoMPPaNiaN 
VUosi PäättYi JUHlaaN
Vuosijuhla sinetöi päällikön vaih-
doksen ja toi palkintoja ansioitu-
neille aktiiveille
JouLuKuuN ALuSSA maakuntakomppanian tais-
telijat vaihtoivat maastokuosin tummiin pukuihin ja iltapukui-
hin, kun ensimmäistä kertaa vietettiin komppanian vuosijuh-
laa Lahden upseerikerholla. Paikalle oli kutsuttu myös vete-
raanien ja tärkeiden yhteistyökumppanien edustajia. 

Iloisessa ja lämminhenkisessä juhlassa nautittiin hyvästä jou-
luruoasta ja -juomista ja jaettiin palkintoja vuoden aikana 
ansioituneille ja aktiivisille taistelijoille. Myös tärkeitä yhteis-
työtahoja muistettiin. Juhla oli niin ikään sinetti komppanian 
päällikön vaihdolle, vaikka käytännössä tehtävät ovatkin jo 
syksyn mittaan vaihtuneet. 

Illan mittaan keskusteluissa sivuttiin monia vuoden aikana 
järjestettyjä harjoituksia, suunniteltiin tulevaa ja pohdittiin 
maanpuolustuksen tulevaisuutta. Monessa puheessa koros-
tui myös turvallisuus, jota myös komppania ja Varmistin-yh-
distys ovat yhdessä rakentamassa.

- Turvallisuus tai turvallisuuspolitiikka ei yleensä herätä suo-
malaisissa suuria tunteita. Päinvastoin, turvallisuuspolitiikka 
koetaan vakavaksi asiaksi, josta vain valtionjohdon tulisi ol-
la kiinnostunut. Näin ei saisi olla. Turvallisuuden politiikka – 
siis turvallisuus – koskettaa läheisesti meitä jokaista, tote-
si Varmistin-yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Tukia juhla-
puheessaan. 

Mukavan yhdessäolon lisäksi illan viihteestä oli vastaamassa 
Sotilasmusiikkikoulun aliupseerikurssin bändi, joka tunnel-
moi Sibeliuksen Finlandiasta Mikko Alataloon. Illan aikana oli 
myös mahdollista muistella vuoden huippuhetkiä komppani-
an esittelytrailerilta. 

Jatkossa vuosijuhlasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen ta-
pahtuma. 

teksti Kaarina Honkalammi

Itsenäisyyspäivän paraati 6.12. kuuluu komppanian loppuvuoden tapah-
tumiin. Kuva Heikki Helin. 
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[teema]

TERVEHDYS HYVäT VARMISTINLAISET, 
naiset ja miehet!

Vielä tässä Itsenäisyyspäivän ajassa haluan esittää maakunta-
joukkojen vuosijuhlassa erilaisine huomionosoituksineen ja 
itsenäisyyspäivänä ylennyksillä ja mitaleilla palkituille henki-
löille parhaimmat onnitteluni.

Haluan vielä erityisesti tuoda esille maakuntakomppanian 
päällikön yliluutnantti Tommi Tenhun voimakkaan osuuden 
maakuntakomppanian rakentamisessa ja toiminnan kehittä-
misessä. uskon, että Tommille on paras kiitos siinä, kun hän 
saa luovuttaa seuraajalleen yliluutnantti Timo Matilaiselle ko-
vassa iskussa olevan Suomen kärkikomppanian tietäen, että 
toiminta jatkuu yhtä tehokkaana kuin tähänkin saakka.Toi-
von uudelle päällikölle Timolle mitä parhainta menestystä 
tärkeässä tehtävässään. 

Varmistin yhdistys on Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen tu-
kiyhdistys, joka on perustettu 22.2. 2009 ja sen tehtävänä on 
tukea toiminnallaan maakuntajoukkojen toimintaa ja harjoit-
telua. Yhdistys kerää varoja toimintaan, järjestää koulutus-
ta henkilöstölle ja tukee varustehankintoja maakuntajouk-
kojen käyttöön.
Keskeisenä ajatuksena Varmistin yhdistyksen toiminnassa on 
arjenturvallisuus.
Tarvitsemme maakuntajoukkojen toiminnan tukemiseen yhä 
enemmän taloudellisiakin resursseja. olemme hallituksessa 

valmistelemassa yritys-
kirjettä, jolla pyrimme 
lähestymään maakun-
tamme yrityksiä tar-
joamalla heille turvalli-
suusalan koulutusta ja 
myös tietysti yhdistyk-
semme jäsenyyttä. 

Nämä ja muut toimin-
nan tukemiseen liitty-
vät suunnitelmat esi-
tellään Varmistin-yh-
distyksen vuosiko-
kouksessa 26.1.2012. 
Toivon runsasta ja ak-
tiivista osallistumis-
ta yhteiseen kokouk-
seemme.

Voima on joukon vahvuudessa ja sen takia on myös tärkeää, 
että kaikki maakuntajoukkojen reserviläiset olisivat Varmis-
tin yhdistyksen jäseniä.  oheisena jäsenmaksulomake.

Tavataan vuosikokouksessa.  Turvallista ja Rauhaisaa Joulua 
ja Hyvää uutta Vuotta!

puheenjohtaja Hannu Tukia

tUkiJoUkko

[info]

VARMISTIN-LEHTI ilmestyy neljä kertaa vuonna 2012:

15.3.2012
15.6.2012
28.9.2012
14.12.2012

Ilmoittamalla lehdessä tuet yhdistyksen toimintaa. Ilmoitushinnat löy-
tyvät mediakortista komppanian verkkosivuilta www.maakuntakomp-
pania.fi. Lisätiedot kaarina.honkalammi@maakuntakomppania.fi.

Yhdistyksen hallitus:

Hannu Tukia, puheenjohtaja
olli Koivisto, sihteeri
Mika Heinonen, rahastonhoitaja
Kimmo Korhonen
Heikki Koskinen
Jussi ollikainen
Juhani Saario
Tommi Tenhu
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tUkiJoUkko
VARMISTIN RY PERuSTETTIIN 22.2.2009, eli 
tasan vuosi siitä, kun Suomen ensimmäiset maakuntajouk-
kojen sitoumukset allekirjoitettiin Päijät-Hämeessä Esikunta 
Eskadroonan auditoriossa. Yhdistyksen tehtävänä on:
1. Toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvalli-
suutta edistävää toimintaa tukien
2. Kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa 
yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyk-
sen toiminta-alueella. 
3. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolus-
tustoimintaa etenkin Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen ja 
Päijät-Hämene koulutus- ja tukiyksikön näkökulmasta. 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä viisitoista vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen. Jäsenmaksu vuodelle 2012 on kaksi-
kymmentä euroa. Yhdistyksen toimintaan on lisätty vuon-
na 2011 ampumaurheilu, joka on saanut lääninhallituksen 
luvan. 

Varmistin ry on jakkaran kolmas jalka maakuntajoukkojen 
toiminnan tukemisessa puolustusvoimien ja MPK:n ollessa 
ne kaksi muuta. Yhdistys helpottaa huomattavasti esimerkik-
si Päijät-Hämeen maakuntakomppanian harjoituksissa ansioi-
tuneiden palkitsemista, T-paitojen ja muiden välineiden hank-
kimista ja kaikkea muuta toimintaa, joka ei kuulu puolustus-
voimien ja MPK:n toimialaan. 

Varmistin-yhdistyksen jäseniksi hyväksytään jäsenmaksun 
maksamisen jälkeen automaattisesti kaikki maakuntakomp-
paniaan sitoumuksen tehneet. Yksinkertaisin tapa liittyä, on 
alla olevan tilisiirron maksaminen.

Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 110. Tämä jäsenmak-
sukaavake lähetetään kaikille Päijät-Hämeen maakuntakomp-
panian toiminnassa mukana oleville. Näkyvin osa Varmistin 
ry;tä on tiedotuslehti Varmistin. 

VaRMistiN-YHDistYs
Rakentaa yhteistä turvallisuutta tarjoamalla taustatukea
Maanpuolustustahtoa kohotetaan yhteisellä työllä
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[henkilö]

ELETääN KESäKuuTA 2011. Ensimmäiset 
helteet paahtavat Hätilän ampuma-alueelle, kun Päijät-Hä-
meen maakuntakomppania ampuu kovapanosammuntoja.  Ja 
ampuu hyvin –sekä kouluttajat että koulutettavat ovat yhtä 
mieltä, että odotukset on ylitetty. 
-Kyllä taisteluammunnat Hätilässä oli mieleenpainuvinta, kun 
kaiken jälkeen homma oli saatu pakettiin ja suoritettiin jouk-
kueen puolustusammuntaa jota tuettiin omalla epäsuoralla 
tulella, muistelee yliluutnantti Tommi Tenhu tapahtumia maa-
kuntakomppania-ajoilta.

Tenhulle erilaisia tapahtumia, pieniä ja suurempia on ehti-
nyt kertyä kymmeniä, ellei satoja vuosien aikana. Maakunta-
komppaniasta hän kuuli ensimmäisen kerran niihin aikoihin, 
kun siirtyi Päijät-Hämeen aluetoimistoon alueupseerin teh

tävään. Maakuntakomppanian päälliköksi ryhtyminen oli alus-
ta asti selvää. 
-Halusin kyllä päällikön tehtävään. Alueupseerina pääsi tutus-
tumaan reserviläisiin ja näki sen potentiaalin, joka porukassa 
on. Kyllä ihmiset olivat se tärkein juttu, hän muistelee.

alku asiakirjaviidakossa

Toiminta pääsi kunnolla vauhtiin, kun vuonna 2007 aloitet-
tiin säännölliset kokoontumiset sählyn ja muun koulutuk-
sen merkeissä. 
-Porukka toi tietysti treeneihin omia kavereitaan, ja näin saa-
tiin uusia ihmisiä mukaan, Tenhu kertoo. 
Hän sanoo, että alussa henkilöstön hallinnointi vei todella 
paljon aikaa.  Asiakirjaviidakko oli haaste,  eikä valmista mal-
lia siitä,  miten homma hoidetaan –kuten ei sitoumuslomak-
keitakaan – ollut olemassa. Ensimmäiset sitoumuksen komp-
paniaan kirjoitettiin helmikuussa 2008. 

-Kyllä se on henkilöstö, joka on motivoinut tässä tehtäväs-
sä. Kun ihmiset käyttävät tähän vapaa-aikaansa, täytyyhän it-
sekin panostaa. Ja onhan tässä ollut tekemisen vapaus ja ta-
kana esimiesten tuki. He ovat ymmärtäneet asian tärkey-
den, Tenhu pohtii. 
Jos nyt saisi tehdä jotakin toisin,  olisi panostettu enemmän 
rykmentin oman henkilöstön tiedottamiseen maakuntayk-
sikön toiminnasta. Edelleenkin saattaa esiintyä sekaannusta 
eri toimijoiden välillä, vaikkakin puolin ja toisin ollaan jo tul-
tu tutuiksi. Tiedottaminen oli taustalla myös Varmistin-leh-
den synnylle. 
-Ensimmäinen ”lehti” oli kasa monisteita, jotka olin kerännyt 

toMMiN
Aika maakuntakomppanian päällikkönä on opettanut paljon 

Tehty työ on tullut moninkertaisena takaisin

oPPiVUoDet

Päällikkö joukkojensa keskellä Hätilän taisteluammunnoissa. 
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[mukaan toimintaan]
kokoon. Siitä sitten lähti idea, että voisihan tästä tehdä ihan 
oikean lehden oikeine juttuineen. 

kasvamista ihmisenä ja ammatissa

Vuodet maakunta komppanian päällikkönä  o   vat opettaneet   
vaik ka mitä. 
-Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen on kasvattanut ihmi-
senä. Kaikki työ mitä olen tehnyt, on kyllä tullut moninker-
taisena takaisin. Ihmisiltä tulee mahtavia ideoita ja on keksit-
ty erilaisia toteutustapoja asioille. Ja ammatillinen osaaminen-
han on kasvanut ihan jäätävästi, hän luettelee. 

Nyt, hetkellä kun komppanian päällikkyys on jo siirtynyt uu-
den päällikön harteille, katselee ex-päällikkö tyytyväisenä yk-
sikön eteenpäin menoa. Siirtymäaikana on ehtinyt perehdyt-
tää uutta päällikköä tehtäväänsä ja päästä kiinni omiin, uusiin 
töihin. Neuvojakin Matilaisen Timolle löytyy vielä.
-Pitää luottaa johtajiin ja osata kuunnella. Joskus pitää ol-
la valmis tekemään muutakin, kuin mitä ohjesäännöt sano-
vat, Tenhu evästää. 
Komppanian merkitys siinä toimiville ja koko seudulle on 
kiistaton. Porukan kautta on löytynyt ystäviä, yhteistyökump-
paneita ja työpaikkoja osaaville ihmisille. 
- Ilman yhteistyötahoja ei yksikkö olisi sellainen kuin nyt. Jo-
kaisen panos on todella tärkeä. Jokainen pienikin päätös mer-
kitsee, vaikka se, kun miettii lähteäkö harjoitukseen vai ei.  Ja 
kyllähän tuntimäärät, mitä ihmiset tähän käyttävät, ovat mie-
lettömän isoja, Tenhu sanoo. 

teksti ja kuvat Hätilästä Kaarina Honkalammi

Vapaaehtoinen harjoitus, Reserviläisten koulutus- 
ja ammuntapäivä Hälvälässä 11.2.2012, päivän ai-
kana on  mahdollisuus suorittaa ammuntoja jalka-
väen aseilla.

keVääN eNsiMMäiNeN 
aMPUMaPäiVä
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