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[päätoimittajalta]

HYVIEN
PUOLELLA

Eräässä kahvipöytäkeskustelussa työkaveri mainitsi tutkimuksesta, jonka mukaan sellaiset ihmiset ovat onnellisimpia, jotka pystyvät vapaaehtoisesti antamaan itsestään jotakin muiden hyväksi. Googlaamalla sanat ”vapaaehtoistyö” ja ”onnellisuus” löytyykin lukuisia osumia, jotka kertovat samasta asiasta. Vapaaehtoistoiminnassa voi tutustua uusiin, mukaviin ihmisiin ja tuntea itsensä tarpeelliseksi ja luotetuksi. Usein vapaaehtoisuudessa on kyse täysin muista
asioista kuin rahasta tai tavarasta, minkä lisäksi on mahdollista löytää porukka, joka jakaa samanlaiset elämänarvot ja tavoitteet. Kun löytyy se oma juttu, tietää toiminnan merkityksen ja voi tuntea olevansa hyvien ja omien puolella. Myös sopivan
vapaaehtoistoiminnan etsimiseen löytyy ohjeita:
1. Kirjoita lista vahvuuksistasi.
2. Pohdiskele, mikä on sinulle elämässä tärkeää, mistä haluat tulla muistetuksi.
3. Mistä toiminnasta nautit?
4. Mitä tavoitteita sinulla on elämälle?
5. Mikä olisi taho, joka tekee työtä arvostamiesi asioiden ja tavoitteiden puolesta?
6. Liity rohkeasti mukaan.
Kuluneen vuoden aikana olen useasti todennut edellämainittujen asioiden pitävän paikkansa ollessani mukana maakuntakomppanian toiminnassa.Vaikken osaa juurikaan ampua, sotia tai edes suunnistaa, tuntuu, että
olen voinut olla mukana toiminnassa, jolla on oikeaa merkitystä ja jossa taustalla on itselle tärkeitä asioita
–yhteinen turvallisuus, kaverin ja naapurin auttaminen, kannustaminen, kotimaan ja –ympäristön hyvinvointi ja luonto. Kyllä siitä tulee onnelliseksi, että voi omalla osaamisella tehdä jotakin noiden asioiden hyväksi.
Enkä epäile hetkeäkään, etteikö tämä porukka opettaisi minuakin kokoamaan rynnäkkökivääriä vaikka silmät kiinni, jos tarve tulisi.Välttämättä suuret ja ylevät tavoitteet eivät edes käy mielessä, kun vain on kivaa.
Kanssanne olen saanut nauraa paljon.
En ole vielä tavannut ketään, joka tekisi näitä asioita rahan tai palkintojen toivossa. Silti oli aika tunteellinen
hetki seistä vuosijuhlassa standaari ja kunniakirja kädessä. Sydämellinen kiitos tuntuu hyvältä. Suurin kiitos
ja kumarrus kuuluu kaikille niille, jotka ovat repineet kiireen keskellä aikaansa myös lehden tekemiseen ja
viestintään, yksin sekin olisi ollut mahdotonta.
Tunnelmallista joulunaikaa ja vuodenvaihdetta toivottaen,
Kaarina

Sivun kuvitus Topi Honkalammi 6 v.
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[aluetoimisto]

HYVÄT

maakuntajoukkolaiset!

Päijät-Hämeen aluetoimiston viides toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Vuoden toimin-

taa kaikilla tasoilla on värittänyt puolustusvoimauudistus. Helmikuussa julkaistu uudistushan sisälsi päätöksen
Hämeen rykmentin lakkauttamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Alkujärkytyksen jälkeen Päijät-Hämeen
maanpuolustusväki on kääntänyt katseensa kohti vuotta 2015 ja kartoittanut omalta osaltaan maakunnan muuttuvaa toimintaympäristöä.
Aluetoimisto on keväästä alkaen ollut mukana uudistuksen suunnittelussa. Nykyisen aluetoimiston alasajoon liittyvät suunnitelmat on tehty osana Hämeen rykmentin lakkauttamista ja tulevan Hämeen aluetoimiston toimeenpanoa on valmisteltu Panssariprikaatin johtamana. Työskentelyn painopiste tähän mennessä on ollut eri henkilöstösuunnitelmien tekemisissä. Aluetoimiston poikkeusolojen ja paikallispataljoonan, sisältäen myös maakuntakomppanian, toimintaan liittyvä suunnittelu aloitetaan vuoden 2013 puolella.
Maakuntakomppanialle vuosi on ollut myös työntäyteinen. Alkukeväällä alkanut harjoitusputki on kestänyt syksyyn asti. Kaikella ”treenaamisella” on haettu huippukuntoa maakuntakomppanian ja aluetoimiston tämän vuoden tärkeimpään koitokseen eli joulukuun kertausharjoitukseen. Mielestäni päällikkönne yliluutnantti Timo Matilaisen johdolla olette saavuttaneet valmiuden toteuttaa teille suunnitellut vaativat tehtävät Länsi-Suomen sotilasläänin aselajiharjoituksessa, joka on samalla tammikuussa 2013 kotiutuvien varusmiesten loppusota.
Tulen vierailemaan harjoituksessa ja tarkastamaan iskukykynne. Tarkastuksen aikana kiinnitän erityistä huomiota
johtamiseen ja oman toiminnan suojaamiseen.
Joulukuun kertausharjoituksen jälkeen on aika rauhoittua ja valmistautua vuoteen 2013, joka varmasti tulee olemaan vähintään yhtä mielenkiintoinen ja työteliäs kuin oli tämäkin vuosi.
Rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2013!
Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti
Kimmo Hartikainen
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[päällikkö]

Arvoisat
Päijät-Hämeen maakuntajoukkolaiset!
Takanamme on raskas, työntäyteinen, haastava

mutta samalla myös antoisa vuosi. Kuluneen vuoden aikana olemme kehittäneet kykyämme turvata maakuntaamme merkittävästi
useilla eri osa-alueilla. Kaikki se työ, jonka olemme tehneet, ei todellakaan ole ollut hukkaan heitettyä aikaa.
Harjoituksia on ollut paljon ja kaikki se aika, jonka olemme harjoituskentällä viettäneet, kulminoitui joulukuun puolivälissä Aselajiharjoituksessa. Maakuntakomppaniamme osoitti, että reserviläisjoukko, joka on motivoitunut ja ammattitaitoinen pärjää vertailussa täysin loppusodassaan olevalle varusmiesyksikölle, huolimatta siitä, että keski-ikämme on yli kymmenen vuotta heitä korkeampi. Kokemus korvasi monessa tilanteessa vauhdin. Harkitsevaisuus korvasi turhan innokkuuden. Elämänkokemus korvasi nuoruuden aikaisen fysiikan.
Vuoden aikana olemme viettäneet paljon aikaa poissa läheistemme ja rakkaidemme luota. Puolisomme ja lapsemme ovat varmasti
kaivanneet isäänsä, äitiänsä tai puolisoaan luokseen useaan otteeseen ja odottaneet meiltä yhtä suurta panosta myös heidän suuntaansa. Nyt on tullut meidän aikamme antaa heille itseämme ja aikaamme. Rauhoittukaa joulun ja uuden vuoden viettoon läheistenne kanssa, antakaa heille aikaanne
ja läsnäoloanne. Sota odottaa kyllä. Haluan esittää erityiset kiitokset tukijoukoillemme, perheillemme, siitä ymmärryksestä ja tuesta, jonka annatte asiallemme. Kiitos!
Päijät-Hämeen Maakuntajoukkolaiset! Olette käsittämättömän upea joukko, ammattitaitonne ja antaumuksenne on ihailtavaa. Olkaa oikeasti ylpeitä siitä mitä olette! Usein sanotaan, että joukko on
sellainen kuin johtajansa. Teidän päällikkönänne viettämäni aika on kuitenkin osoittanut, että ainakin
minun tapauksessani johtaja alkaa ajan mittaan muistuttamaan joukkoaan ja siitä olen ylpeä ja kiitollinen!
Hyvää ja rauhallista joulua kaikille, sekä onnellista uutta vuotta 2013!
Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian päällikkö
Yliluutnantti
Timo Matilainen
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Länsi 12 tarjosi

TALVISTA

taistelua

Talvisessa aamuhämärässä

panssarivaunujen ja Defenderien letka kääntyy yksi kerrallaan valtatieltä metsätielle. On meneillään neljäs päivä Länsi 2012
–aselajiharjoitusta, ja vaunut kuljettavat maakuntakomppanian taistelijoita kohti hyökkäystä. Pian tie on täynnä panssareita ja lumipukuisia taistelijoita purkautuu ajoneuvoista.

on vaihdettu reservin yliluutnantti ja komppanian
varapäällikkö Kimmo Korhonen, jota tehtävässä on
sparraamassa komppanian
päällikkö, yliluutnantti Timo Matilainen. Kimmo kertoo, että alkuviikon harjoitus on ollut komppanialle melkoista glooriaa, kun
hyökkäykset ovat onnistuneet ja esimerkiksi Juha Mustosen
ryhmä on tehnyt merkittävää tuhoa viholliselle.

- Onhan tätä pitkään toivottu, että päästäisiin harjoittelemaan talvella, tiivistää Jari Kannela joukon tunnelmia.
Kylmäkään ei ole kuulemma vaivannut, kun liikuntaa on ollut
paljon. Ennen sukellusta talviseen metsään käydään läpi tulevaa toimintaa. Alkuviikon jälkeen toimivan päällikön paikalle
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[komppaniassa tapahtuu]

Pam. Kuolit.
Länsi 2012 –harjoituksessa taistelun tuntua on lisäämässä
KASI-järjestelmän (kaksipuolinen simulaattori) käyttö. Talvipukujen lisäksi komppanian taistelijat on verhottu kasi-liiveillä ja kypärillä, joiden sensorit keräävät tietoa osumista, haavoittumisista ja kaatumisista. Taistelun tuoksinassa järjestelmän heleä ääni ilmoittaa esimerkiksi viuhuvista ohilaukauksista tai jos taistelija joutuu vaikkapa epäsuoraan tuleen.
Simulaattorin avulla toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti koko ajan. Sen lisäksi komppania saa järjestelmästä kerätyn palautteen harjoituspäivän päätteeksi, jolloin nähdään,
miten esimerkiksi suunnistaminen ja tehtävien suorittaminen on onnistunut yksittäisen taistelijan tarkkuudella. Kerätyn tiedon perusteella voidaan myös seurata vaikkapa ampumatarvikkeiden käyttöä tai simuloida erilaisia haavoittuneiden hoitoon liittyviä tilanteita. Metsässä muistellaan, miten
edellispäivänä epäonninen pasi on saanut täydellisen osuman
takapuoleensa SPIKE-ohjuksesta.

Jatkakaa käteni osoittamaan suuntaan. Toimiva päällikkö Kimmo Korhonen katsoo
kartalta, mitä seuraavaksi tehdään.

Epäreilussa tulessa
Näytöllä näkyy kiivasta liikehdintää, kun maakuntajoukko jalkautetaan hyökkäykseen. Pian taistelijoita kuvaavat pallukat
ovat täynnä haavoittumismerkkejä ja seuraavaksi koko joukko onkin kaatunut. Italialaiset jalkapalloilijatkin olisivat kateellisia muutamasta näyttävästä hankeen kaatumisesta, joita metsässä näkyy naurun säestyksellä. Välillä taistelijat herätetään henkiin ja tilanteita otetaan uudelleen. Viimeisenä
taistelupäivänä puolustaja on hyvä ja käyttää epäsuoraa tulta tehokkaasti hyökkääjää vastaan.
- Siinä nähtiin uuden taistelutavan edut vanhaan, jähmeämpään verrattuna, toteaa Kimmo Korhonen.
Maakuntakomppania saa kuitenkin loppujen lopuksi pidettyä
määrätyn tasan rintamavastuun vaihtoon asti, minkä jälkeen
komppania irtaantui toiminnasta. Harjoituksen viimeinen ilta ja päivä kuluivat varusteiden huoltoon ja palautuksiin. Kokonaisuutena ensimmäinen isompi harjoitus tarjosi varmasti sitä, mitä oli odotettukin –sodan kitkaa, paljon oppia muun
muassa liikkumisesta vaikeassa maastossa, etäisyyksistä, viestiliikenteestä ja johtamisesta.

Tehtävä -etsi kuvasta taistelijat. Luminen metsä on paitsi kaunis, myös haastava
ympäristö taisteluharjoitukselle.

Myös harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Riku Mattila on
tyytyväinen harjoitukseen.
- Kyllä harjoitus on sujunut hyvin ja tavoitteisiin on päästy.
Hän toteaa, että talviolosuhteet tekevät harjoituksesta vaativamman, mikä tietysti on tarkoituskin. Siten päästään harjoittelemaan toimintaa vaativissa oloissa, joissa esimerkiksi liikkuminen on haastavampaa ja valoisa aika on lyhyempi.
Teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi

Hengähdystauolla oli pieni hetki esitellä kokemuksia. Jani Eerikäinen näyttää,
miten Mikko Sippola on syöksynyt sitomaan taistelutoverin päätä pakettiin
haavoittumisen jälkeen.
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[komppaniassa tapahtuu]

etsintää
Tapahtui Päijät-Hämeessä lokakuus-

yötä myöten

sa 2012: ”Keltainen valtio on aloittanut poliittiset painostustoimet valtakuntaamme vastaan ja Valtioneuvosto on
määrännyt valmiustilan kohottamisen. Maakuntaan on perustettu paikallispataljoona. P-H:n PPat:n esikunta on saanut
virka-apu pyynnön poliisilta: Tehtävänä selvittää maakunnan
tietyssä osassa sijaitsevan kiinteistön omistajan epäilyttäviä
toimia. Kyseinen henkilö on keltaisen valtion kansalainen ja
tiedustelutietojen mukaan harjoittanut laitonta ase- ja huumausainekauppaa sekä majoittanut kiinteistössään ulkovallan asiamiehiksi epäiltyjä henkilöitä...”

mankäyttökurssin suorittaneet saivat mukavan kertausmahdollisuuden. Lounaan jälkeen vaihdettiin osia ja päivällisen,
jälkeen kaikki osallistuivat yhteiseen rakennusetsintäosioon.
Seuraavaksi luvattiinkin jo tositoimia! Kurssi jaettiin neljään
työryhmään, joille jokaiselle jaettiin ns. Target pack, tehtävänä suunnitella alussa kuvatun tilanteen mukainen etsintätehtävä. Ryhmät saivat tavoiteajassa suunnitelmat valmiiksi, minkä jälkeen ryhmien johtajat esittelivät tuotokset koko yleisölle. Kurssi sai valita parhaan suunnitelman toteutettavaksi
tulevan reilun 12 tunnin aikana.

Motivaatio korkealla
Kyseistä ei-toivottavaa skenaariota sovellettiin lokakuun
puolivälissä, viikonlopun mittaisella Rakennus ja alueetsintäkurssilla. Hennalassa ja toisaalla maakunnan alueella järjestetyn MPK-Kurssin vahvuudeksi muodostui noin
30 henkilöä, jolla päästiin juuri sopivaan tavoitevahvuuteen.
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian kurssilaiset saivat lähes ammattimaista täydennystä mm. Keski-Uudeltamaalta.
Yleensä vapaaehtoisille kursseille osallistuu motivoitunutta
väkeä, mutta tällä kertaa piti todeta poikkeuksellista kiinnostusta aiheeseen. Luento osuuden aikana sateli kysymyksiä, jopa asiallisia? niin paljon että aikataulut olivat mennä poskelleen. Perjantaisen teoria-illan aikana käsiteltiin etsinnän perusteet henkilö,– rakennus- sekä alue-etsinnästä, kouluttajien omakohtaisilla kokemuksilla ja autenttisella kuvamateriaalilla ryyditettynä. Tutuiksi tulivat organisaation roolijaot
tehtäväkuvineen, kuin myös ns. Winthrop-pisteet ja etsintöjen suoritusjärjestys.
Lauantaina aamupalan jälkeen jaettiin kurssi kahteen osaan.
Toinen puoli opiskeli puistoalueella alue-etsintää toisen suorittaessa avokentällä henkilö- ja ajoneuvoetsintää, josta voi-
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Siirtyminen tositoimiin
Valitun mallin toteutukseen oli määrätty johtajat etukäteen,,
joten kyseisillä henkilöillä alkoi kiireiset valmistelutoimet,
muun osaston siirtyessä henkilökohtaiseen huoltoon ja lepoon. Määrättyyn kellonaikaan mennessä oli käskynjakotilan
liitu-ja fläppitaululle, ilmestynyt operaatiossa tarvittavat tiedot ja ”varavääpeli” oli keräillyt toivotun lisävarustuksen kokoon, sekä käskyttänyt huoltoa tarvittavilta osin. Perustetun
etsintäjoukkueen käskynjaon jälkeen, kaikki toimivat osat oli
nimetty, kellot aikautettu ja vastuut jaettu.
Tietyllä kellon lyömällä siirtyi joukkue kootusti moottorimarssilla kohdealueelle. Etsintäosasto pysähtyi sovitulle Kpisteelle odottamaan valmiusilmoitusta, eristävän osan ajoneuvojen siirtyessä estämään kohdealueelta poispääsy ja tietysti alueelle tulo. Ilmoituksen saavuttua siirtyi etsintäosasto
kolmella ajoneuvolla suoraan kohteelle ja aloitti välittömästi johtopaikan perustamisen. Suunnitelman mukaisesti eristävän osan ajoneuvovalot valaisivat kohteen kahdelta suunnalta ja kun tila oli saatu haltuun, alkoi kiinteistöstä löytyneiden kohdehenkilöiden turvallisuustarkastukset. Kun ti-
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[ylennyksiä ja palkintoja]
Vuosijuhlassa 7.12.2012 palkittiin
seuraavat vuoden aikana ansioituneet:
Maanpuolustusmitali
miekkojen kera
Tami Koivuniemi

Ampuma-asekouluttaja
kiertopalkinto
Vääpeli Ari-Pekka Riipinen

Maanpuolustusmitali
kultaisella soljella
Jukka Tonteri
Aarne Kumpulainen

Vuoden joukkue
II J (Padasjoki)

Vuoden MPK-kouluttaja
Tuomo Pohjantuli
Vuoden MPK-toimija
Maire Kärkäs
MPK:n rautainen mitali
Tomi Helminen
Ari-Pekka Riipinen
Aku Aho
Anu Komu
Hanna Pohjantuli
Erkki Vilja

lanne sisällä oli stabiloitunut, alkoi ulkona kiinteistön omistajan hallinnassa olevan auton tarkastaminen, sekä sisällä huone-etsintä.

Maanpuolustusmitali
Erja Pråhl
Pasi Salmela
Eeva Heikkilä

Aamun sarastuksessa
Alkutietojen mukaisesti rakennus tontteineen oli täynnä kaikenlaista romua, joten tehtävä oli enemmänkin kuin haastava. Rakennusetsinnän alkuvaiheessa tuli myös EOD-osastolle,
(räjähde-expertit) ensimmäinen tehtävä. Eräässä huoneessa
oli pöydällä havaittu epäilyttävä esine. Pienen tutkiskelun jälkeen räjähdeasiantuntujat totesivat kuitenkin esineen vaarattomaksi ja todennäköisesti harhautusmielessä laadituksi.
Ulkona sytytettiin aggregaatin voimalla toimivat halogeenivalaisimet tehostamaan alkavaa piha-alueen haravointia. Muutaman kerran etsinnän kestäessä hälytettiin EOD-ryhmä tutkimaan maalöytöjä, kuitenkin vain kerran törmättiin piilotettuun pitkään aseeseen jota epäiltiin ansoitetuksi, loput löydöt olivat pääasiassa vanhaa metalliromua.

Maakuntakomppanian
rautainen leijona
Vänrikki Tero Dillström
Kapteeni Hannu Kivinen
Kapteeni Jouko Pussinen
Korpraali Janne Halme
Kersantti Pasi Koski
Kersantti Tuomo Lidström
Ylikersantti Arto Tapiomaa
Luutnantti Mika Väkeväinen
Alikersannti Jani Eerikäinen

Aamun sarastaessa saatiin piha-alueen haravointi valmiiksi.
Tämän jälkeen vielä kaikki löydöt dokumentoitiin, epäillyt
henkilöt siirrettiin paikallispoliisin haltuun, ja sitten päästiin
päättämään varsinainen etsintätapahtuma. Johdolla ja kirjurilla oli tämän jälkeen vielä puhtaaksikirjoitusvaihe ja aineiston
toimittaminen pataljoonan esikuntaan iltaan mennessä.
Sunnuntaiaamupäivä oli jo pitkälle kulunut kun osasto oli
päässyt siirtymään kohdealueelta Hennalaan. Varuskunnassa
oli jäljellä enää aamupala, harjoituksen purkutoimet sekä loppubriiffi, jonka jälkeen pääsivät kurssilaiset paljon oppineina
sunnuntaipäivän viettoon omille tahoilleen.

Maakuntakomppanian
hopeinen leijona
Vänrikki Ari Kahrola
Kapteeni Jouni Mäkinen

Maakuntakomppanian
standaari
Alikersantti Vesa Pyykkö
Vääpeli Erkki Vilja
Yliluutnantti Jori Luoma-Nirva
Korpraali Antti Kuusinen
Kaarina Honkalammi
Itsenäisyyspäivänä ylennettiin
seuraavat maakuntakomppanian
reserviläiset:
Kapteeniksi
Jari Kokkonen
Jouni Mäkinen
Vänrikiksi
Ari Kahrola
Ylivääpeliksi
Marko Rekola
Ylikersantiksi
Jussi Munnila
Petri Ruusunen
Arto Tapiomaa
Esa Toivonen
Alikersantiksi
Marko Arjoranta

[perhetapahtumia]
Taas on yksi perhe kasvanut.
Varmistin onnittelee perheenlisäyksestä!
Mika ja Paula Heinonen
4.12.2012 klo 19.11
Pikku prinsessa, 4175 g ja 54 cm

Teksti ja kuvat Arto Tapiomaa
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Syyskuussa HSA näkyi
Turvallisuus ja puolustus
-messuilla Lahdessa. (iso
kuva) Piirimyyjä Marko
Huhtiainen valmistautuu
generaattorimarkkinoiden
valloitukseen.

VARAVOIMAN

AMMATTILAISET
Hollolan sähköautomatiikalle
varavoimaratkaisujen räätälöinti
on ydinosaamista ja sydämen asia.
Hollolan sähköautomatiikan (HSA) huoltohallissa on tasainen
hyörinä. Lattioilla ja hyllyissä on monenlaisia varavoimalaitteita
lähdössä maailmalle. Samalla hallissa kasataan taas uusia prototyyppejä ja tehdään tuotekehitystä. Juuri peruskorjatuissa toimitiloissa tuoksuvat uudet maalipinnat ja lattiakin kiiltelee.
Samoissa tiloissa raikuu myös nauru, täällä tehdään työtä suurella sydämellä. Erja Pråhlin vuonna 1983 perustama, Nostavan sähkötuotteen nimellä aloittanut HSA on pitkän linjan perheyritys. Lähes alusta asti mukana on ollut myös Erjan veli, Pasi Salmela, eikä Erjan tytärkään ole vieras näky konttorilla. 16
henkilöä työllistävä yritys on yksi alansa johtavista osaajista ja
täyden palvelun varavoimatalo. Aggregaatteja ja generaattoreita valmistavan ja myyvän yrityksen asiakkaita ovat muun muassa kunnat ja kaupungit sekä eri viranomaiset -varavoimaa tarvitaan pelastuslaitoksilla ja puolustusvoimissa. Voimakoneita
menee usein myös maatalouksiin, ja lisäksi yksityisasiakkaita on
paljon, kun ihmiset haluavat varautua sähkökatkoksiin esimerkiksi mökeillä. HSA:n erityisosaamista on laitteiden räätälöinti niin pieniin kuin isompiinkin tarpeisiin. Iso osa palvelua on
VARMISTIN 4/2012
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huolto, jota tarjotaan laajalle valikoimalle laitteita.
- Tosin aika vähän meidän omia laitteita tulee huoltoon, Erja kertoo.
Yrityksen periaatteena on, että ennen asiakkaalle toimittamista
jokainen laite testataan huolellisesti. Tämä on vähentänyt paljon huoltoja ja säästänyt vaivaa asiakkailta ja tietysti myös yritykseltä itseltään. Prototyyppien valmistaminen taas takaa sen,
ettei isompaan sarjaan laitteita jää vikoja. Sen lisäksi, että yrittäjän päivät täyttyvät pitkälti myyntityöstä, kertoo Erja olevan
parasta, kun pääsee itse tekemään. Hänet näkeekin lähes päivittäin laitteiden kimpussa hallissa.
- Hyvin usein töistä lähtiessä on vaatteet ja kädet likaisena,
hän hymyilee.
Lahdessa itse asuvana Erjalle oli selvää, että myös yritys sijaitsee Lahdessa. Hän kertoo, että alkuun miehisellä alalla yrittävää nuorta naista saatettiin katsoa kummeksuen, mutta ei enää.
Vuosien aikana kertynyt osaaminen on raudanlujaa. Yrittäjänä
Erja on osallistunut myös paikallisen maanpuolustustyön tukemiseen, kun HSA on antanut varavoimalaitteita Päijät-Hämeen
maakuntakomppanian käyttöön. Laitteet ovat arvokas tuki erilaisten harjoitusten järjestämisessä.
www.generaattori.fi
www.facebook.com/HSAOY
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[lyhyesti]

aktiivista rekrytointia
Maakuntakomppaniaan rekrytoitiin syk-

syllä ahkerasti uutta väkeä. Syyskuussa maakuntakomppania
osallistui Lahdessa toista kertaa järjestetyille Turvallisuus ja
puolustus -messuille, jossa komppanian toimintaa ja kalustoa esiteltiin messuhallin piha-alueella. Teltoilla oli mahdollista kokeilla taitojaan laserammunnassa, mikä keräsikin paikoitellen jonoa teltan edustalle. Viikonlopun suurin haaste
oli sää -sateen vuoksi piha-alue oli välillä tyhjillään. Silti, sään
suosiessa komppanian haaviin tarttui uusia hakijoita sekä paljon kiinnostuneita kyselijöitä.

reserviläis- ja maakuntajoukkotoiminnan jatkumisesta puolustusvoimauudistukseen liittyen.

Marraskuussa, perinteisesti isänpäivän aattona, komppania
jalkautui kauppakeskus Trioon. Rekrytointipäivä oli vilkas ja
esittelypiste sekä ammunta keräsivät paljon yleisöä. Päivän
aikana ehdittiin tavata paljon komppanian toimintaan hakeutumista pohtivia ja saada uusia hakijoita. Erityisen mukavaa
oli se, että monille kiinnostuneille pystyttiin antamaan tietoa

[varmistin-yhdistys]

Kannatusjäseniä
yhdistykseen
Kannatusjäsenet toivotetaan nyt

tervetulleiksi Varmistin-yhdistykseen. Jäsenhankinta saadaan
käyntiin ennen vuodenvaihdetta, kun käyttöön tulevat uudet jäsenlomakkeet sekä verkkosivuilla oleva sähköinen lomake.

tyneet Varmistin-lehdet. Sivuille päivitetään tietoa ja uutisia
myös maakuntakomppanian ajankohtaisesta toiminnasta. Sivut löytyvät osoitteesta www.maakuntakomppania.fi.

Kannatusjäsenyys on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan paikallisten maakuntajoukkojen toimintaa ja sitä kautta panostamaan koko
maakunnan turvallisuuden kehittämiseen. Kannatusjäsenyys on keino olla mukana yhteisessä asiassa osallistumatta aktiivitoimintaan. Kannatusjäsenen vuosimaksu on 100 euroa, joka laskutetaan uudelta jäseneltä sen
jälkeen, kun jäsenyys on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa. Kannattaa voi myös 100 euroa suuremmalla, vapaavalintaisella summalla. Kannatusjäsenet saavat valintansa mukaan joko sähköisenä pdf:nä tai kotiin
postitettuna neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Varmistin-lehden. Jäsenasioita yhdistyksessä hoitavat jatkossa Timo ja Margit Vento, ja sähköpostiosoite
jäsenasioille on jasenasiat@varmistin.fi
Uudet verkkosivut
Vuoden huipennukseksi yhdistyksen ja samalla maakuntakomppanian verkkosivut ovat saaneet uuden ilmeen. Sivuilta löytyy nyt enemmän materiaalia yhdistyksen toiminnasta sekä lehtiarkistosta kaikki ilmes-
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[teema]

cambrian
patrol

Näin siitä sanotaan. ”It’s arduous, it’s physically and
mentally demanding, it’s viewed internationally as
one of the toughest patrolling tests facing the
modern soldier, it’s the Cambrian Patrol...”
raavaa määränpäätä. Kilpailuosastoa oli komennettu isännöimään 7th Rifles jalkaväkikomppania, tukikohtanaan Milton
Keynesin kaupungin läheisyydessä sijaitseva TA center. 7th
Rifles toimii osana Britannian alueellista armeijaa (territorial army), jota konseptina voisi ajatella suomalaisten maakuntajoukkojen kehittyneempänä muotona. 7th Riflesin tehtävänä oli majoittaa, varustaa sekä kouluttaa osastomme harjoitusta varten.
Naamiomaalit naamaan

Cambrian Patrol on vuosittainen ryhmätai-

to/partiointi –harjoitus, jossa partio-osastot etenevät noin
60 km matkan 48 tunnin aikarajassa suorittaen monenlaisia sotilas- ja johtamistaitoja vaativia tehtäviä. Näyttämönä
toimivat Cambrian-vuoret ja suomaat Iso-Britannian Walesissa.
Partion suorittava osa koostuu kahdeksan miehen ryhmästä varustettuna ”täyspakkauksella”, taisteluvarustuksella sekä brittiarmeijan asejärjestelmillä. Armottomassa maastossa suoritettava harjoitus etenee jatkuvana tilanteenmukaisena toimintana, jossa jokainen vaihe, askel askeleelta, arvostellaan.
Maakuntakomppanian osasto osallitui lokakuussa pidettyyn
Cambrian Patrol 2012 –harjoitukseen. Matka Lontooseen
taittui lentäen, josta isäntämme noutivat meidät kohti seu-
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Puolentoista vuorokauden intensiivistä koulutusta ja varustevälppäystä seurasi aamuöinen moottorimarssi hänen majesteettinsa tarjoamalla vuokrabussilla Keski-Walesiin. Määränpäässä, pienessä nukkuvassa kyläpahasessa, pitkän ja kapean kujan päässä, oli tilannekeskus, josta saimme esikäskyn
ja viimeisimmät tilannetiedot. Peli käynnistyi. Naamiomaalit
naamaan ja kohti operaatioaluetta. Käsky partion suorittamisesta ja ensimmäinen tehtävä annettiin Ragnorin metsän
uumenissa viidennen skottipataljoonan komentajan toimesta, josta monien vaiheiden jälkeen lähtökynnys Cambrian
Patrolille ylitettiin aamun jo ollessa pitkällä.
Kuorma-auto pudotti osaston jalkautumisalueelle, josta
joukko suuntasi kohti ensimmäistä tehtävää. Olosuhteet
etenemiselle olivat otolliset, mutta aloimme ensimmäisien kilometrien aikana ymmärtämään, että maasto tulisi olemaan juuri niin haastava, kuin oli luvattu. Partio eteni upeissa maisemissa ulos Ragnorin metsästä, rajan yli vihollisalueelle, soiselle nummi/vuoristo-seudulle, jonka sydämmessä
sijaitsi pieni kylä joka meidän oli määrä tiedustella paljastu-
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matta. Vihollistiedot saatuamme suuntasimme kohti ensimmäistä tapaamispistettä, josta saisimme seuraavat toimintaohjeet. Tapaamispisteellä tuli olla kolmetoista tuntia jalkautumisesta, ei aiemmin. Olimme hyvässä vauhdissa.
Cambrian-vuoriston haasteet
Ensimmäisen pidemmän huolto- ja ruokatauon jälkeen alkoivat ongelmat. Lähestyimme entistä vuoristoisempaa aluetta,
jota halkoivat suuret laidunaitaukset sekä epämääräiset tieurat. Suunnistaminen kävi yllättävän haastavaksi. Korkean nousun jälkeen, noin yhdennentoista tunnin kohdalla, yksi partiomme jäsenistä alkoi saada kovia vatsakramppeja. Krampit johtivat pian oksenteluun ja täydelliseen romahtamiseen.
Evakuoititoimet aloitettiin pimeyden laskeutuessa.Vaikka tapaamispisteelle ei ollut kuin reilu kilometri, oli yhden miehen ja varusteiden kantaminen yli karja-aitojen ja veden peittämien tieurien todella haastavaa ja kuluttavaa. Tapaamispisteellä odotti toinen ikävä yllätys. Luvattuja vesitäydennyksiä
ei ollut saatavilla, joten partion seuraava osio aloitettiin yhtä miestä vajaana ja lähes ilman juomavettä.
Seuraavien tuntien aikana Cambrian Patrol näytti todellisen luonteensa, osaston yrittäessä päästä seuraavalle rastille öisen, tulvivan, piikilanka-aitoja kuhisevan nummi-vuoristo-suon lävitse. Vailla vettä ja useiden suunnistuspummien
jälkeen, aikataulussa pysyminen alkoi näyttää toivottomalta
ja eteneminen alkoi käydä entistäkin vaarallisemmaksi. Cambrian-vuoristo sai selätettyä osaston. Päätös keskeyttämisestä syntyi aamuyöstä.

Tappiosta huolimatta Cambrian Patrol oli mahtava ja ennen
muuta opettavainen kokemus. Se osoitti heikkoutemme ja
motivoi harjoittelemaan kovemmin. Tämä teksti on vain pintaraapaisu siitä kaikesta, mitä koimme. Ja mitä koimme, oli
vain murto-osa siitä, mitä koko harjoitus olisi tuonut vielä
tullessaan. Lohdutuksen sanoina todettakoon, että kaikki ulkomaalaiset partiot erässämme keskeyttivät, keskeytysprosentin muutenkin ollessa harjoituksessa hyvin suuri.
Cambrian Patrol on maineensa veroinen harjoitus, johon ehdottomasti kannattaa lähteä, jos saa tilaisuuden. Partiolle tulee harjoitella ja valmistautua huolella. Lisäksi pitää olla hieman tuuria matkassa ja paljon vedenpuhdistustabletteja.
Teksti ja kuvat Juha Mustonen
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kun chuck norriskin kal

komppanian luot
juha mustonen ja

Itsensä haastaminen ja uuden oppiminen motivoivat kranaatinheitinjoukkueen johtajia. Suunnitelmissa on Käkiosaston harjoittelun aktivointi ja monipuolistaminen.
Missä ja milloin olet suorittanut oman varusmiespalveluksen?
Mustonen: Alokasaika HämR Esikuntaeskadroona,AUK1 Parolan PSPR SpolK, RUK Hamina Kärkikomppania, SpolRUK
Utti -Sotilaspoliisikoulu, J-kausi HämR Esikesk. Spol/Komento- joukkue - 2003

kanssa toimimisesta oli positiiviset fiilikset varusmiesajalta,
joten siitä se sitten lähti.

Vilja: Olkapäillä on ollut Hubertuksen hirvenpää eli olen
Hennalan kasvatteja erää II/86. Aliupseerikurssin suoritin
Santahaminassa Saharan hiekkaa niellen.

Mikä motivoi sinua olemaan vuodesta toiseen aktiivisena
mukana maakuntakomppaniassa?
Mustonen: Toiminta antaa hyvää vastapainoa arjen haasteille
ja palvelee tarkoitusta.

Paras/pahin muisto varusmiesajoilta?
Mustonen: Hyviä muistoja on monta, mutta jos pitää yksi valita, niin Utin sotilaspoliisijoukkueenjohtaja-kurssi. Kurssi oli
mielettömän tasokas, elokuu oli kaunis ja päästiin hyppäämään laskuvarjoilla iltavapailla. Se oli hienoa. Pahin muisto
on punkteeraus. Se on vähän kun saisi hidastetusti turpaan...
Ei siitä sen enempää.
Vilja: Vanhoihin hyviin aikoihin oli aina kuumat kesät ja talvella lunta leukaan asti mittarin näyttäessä lukemia, jotka kuuluisivat Siperiaan. Kyllä ne pahimmat muistot liittyvät sääoloihin. Halkopellolla juostiin kaasunaamari päässä kesähelteellä tai oltiin leirillä helmikuun pakkasilla. Parhaat muistot liittyvät hyviin kavereihin.
Miten olet tullut mukaan reserviläistoimintaan/Päijät-Hämeen maakuntakomppaniaan?
Mustonen: Ensimmäinen ketausharjoitukseni joukko-osastossa, johon minut oli intin jälkeen sijoitettu, oli surullinen kokonaisuus. Homma oli melko takapajuista suhteessa palveluksessa saatuun koulutukseen. Taisin tavata Ylil. Tommi Tenhun ko. harjoituksen jälkeen ja saatoin avautua vanhalle joukkueenjohtajalleni asiasta.Tommi otti yhteyttä myöhemmin ja
sanoi, että ollaan perustamassa tälläisiä uudenlaisia sodanajan jouko-osastoja ja tiedusteli haluaisinko mukaan.Tommin
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Vilja: Aikoinaan sijoitus muuttui ja tuli kutsu vapaaehtoiseen
harjoitukseen. Sillä tiellä meni 4 – 5 vuotta ja suunnilleen samoilla porukoilla jatkettiin maakuntakomppaniaan.

Vilja: Aina riittää jotain uutta oppimista ja näitä haasteita on
riittänyt koko ajan.Yritän myös haastaa koko ajan itseäni. En
olisi esimerkiksi aikaisemmin uskonut killuvani joskus köyden varassa pää alaspäin tai hiihtäväni armeijan suksilla Utin
’sprinttiä’.
Mikä/mitkä ovat olleet maakuntakomppaniaharrastuksen
mieleenpainuvimpia asioita/tapahtumia?
Mustonen: Parin viime vuoden aikana olen saanut olla mukana kansainvälisessä toiminnassa, sotilastaitokilpailujen ja
muun yhteistyön merkeissä. Nämä reisut ovat olleet hyvinkin avartavia ja opettavaisia. Koen myös olleeni etuoikeutettu saadessani osallistua komppanian omiin harjoituksiin vuosien varrella. Mieleen painuvimpina Käki-harjoitus ja KRHJoukkueen kovapanos ammunnat 2011. Myös Sysmän talviharjoitus ansaitsee kiitoksen. Siinä on ”hintalaatu-suhde”
enemmän kuin kohdillaan!
Vilja: Niitä olisi vaikka kuinka paljon. Mainitaan vaikka Golden Lion, MM sotilasottelut, Grenadier jne..
Mitä tavoitteita tai toiveita sinulla on maakuntakomppaniaharrastukselle tulevaisuudessa?
Mustonen: 2014 Komppaniaamme tukevan rykmentin lak-
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n kalpenisi...

[henkilö]

ottopelaajat
ja erkki vilja

kautus heittää haasteen meille kaikille. Toivon, että muutoksesta huolimatta toiminta jatkaa kehittymistään ja puitteet
harjoittelemiselle ja tekemiselle säilyvät Päijät-Hämeessä.
Henkilökohtaisena tavoitteena tulevalle vuodelle toivon saavani siviilipuolen aikatauluasiat järjestykseen, että pääsen taas
enemmän mukaan toimintaan. Tämä vuosi on ollut osaltani kompaanian- ja joukkueen- harjoitusten tiimoilta liiankin
hiljainen.
Vilja: Toiveena olisi saada porukkaa paremmin aktivoitua mukaan. Toki esteitä silloin tällöin on itse kullakin, mutta osallistuminen on ainoa keinoa kehittyä itse ja myös vaikuttaa
toimintaan.
Miten onnistut yhdistämään työn, harrastukset ja muun elämän?
Mustonen: En aina onnistukaan.
Vilja: Kotijoukkojen tuki on ensiarvoista ja aina tukea ja kannustusta on löytynytkin. Kolmen lapsen isänä arjen pyöritys vaatii melkoista kalenterien yhdistelyä kaikkien kesken.
Omat harastukset on sovitettava siihen väliin.Töissä puolestaan meillä on aina ollut suhteellisen vapaa yrityskulttuuri esim. työaikojen suhteen ja harjoituksiin pääsy ei ole ollut
esteenä. Tämäkin on näinä aikoina suuri etu.
Juha, miten kuvailisit joukkueen varajohtaja Erkki Viljaa?
- Eki on ehdoton luottomies. Hyväpäinen ja ryhdikäs kaveri.
Vääpeli Vilja on ollut joukkueemme selkäranka ja todellinen
johtaja tänä vuonna.
Eki, miten kuvailisit joukkueenjohtaja Juha Mustosta?
- Juha on periksiantamaton suoraselkäinen sotilas, joka johtaa edestä aina kärkikahinoissa. Chuck Norris vaan luulee
olevansa kova, mutta ei ole tavannut Juhaa.

Millainen joukkue on KRH/osasto Käki?
Mustonen: Erinomainen. Joukkue on täynnä loistavia yksilöitä ja persoonia, joista moni on ollut toiminnassa mukana jo
pitkään. Ammattitaitoa ja intoa löytyy.
Vilja: Osaston taistelijat ovat ehdottomasti parhaimmasta
päästä ja tunnen olevani etuoikeutettu kuulumaan heidän rinnalle. Saattaa kuulostaa sanahelinältä ja ylikehumiselta, mutta luotan jokaiseen milloin ja missä tahansa. Aikojen kuluessa ollaan hitsauduttu hyvin yhteen. Miesten tasoa kuvaa hyvin Hätilän leiri, jossa muutaman oppitunnin jälkeen saatiin
KRH ammunnat suoritettua häkellyttävän hyvin. Ja kaikki kranaatit 40 metrin säteelle!
Mitä tulevaa toimintaa tai kehitysideoita joukkueen osalta
on tiedossa?
Mustonen: Uutta verta aina kaivataan. Myös Käki-osaston
viikkoharjoitusten palauttaminen/monipuolistaminen on
pyörinyt ajatuksissa.
Vilja: Harjoituksen ja Joulun jälkeen hengähdetään hetken aikaa. Ensi vuosi on vielä sunnitteluasteella. Luultavimmmin yritetään painottaa enemmän Käki osaston harjoittelua.
Mitkä ovat joukkueen johtamisen suurimmat haasteet/onnistumiset?
Mustonen: Haasteena ovat aikataulut ja ”sodankitka”. Onnistumista on, kun oppii uutta, tai luulee osaavansa, tuntee onnistuneensa :)
Vilja: Omalta puoleltani haasteita riittää pelkästään varajohtajana toimimisesta, mikä on ihan uutta minulle. Joukkueena toimimisena on myös omat haasteensa. Toimintatapoja ja
-menetelmiä olisi saatava rutiiniksi.
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