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[päätoimittajalta]

kesä
akut
lataa

Kerrankin voin aloittaa jutun kertomalla, että istun parhaillaan pihakeinussa. Aurinko paistaa ja kevyt tuuli puhaltelee.Taivas on sininen ja sitä vasten piirtyvät kauniisti puiden vihreät latvat. Ei kuulu muuta kuin tasainen tuulen humina, ympärillä tuoksuu kesä. Mökillä otsarypyt tuntuvat oikenevan ja sielu lepäävän.
Itselle kulunut vuosi on tuonut monia muutoksia, kun pitkään mielessä hautunut haave muuttui todeksi ja ovet Poliisiammattikorkeakouluun avautuivat puolen vuoden haku- ja pääsykoerupeaman jälkeen. Nyt kesällä koulua on takana jo yksi jakso ja opiskelukaupunki Tampere on ehtinyt jo tulla vähitellen tutuksi, vaikka paljon aikaa meneekin
kotoisassa Hervannassa koulun kampusalueella.
Koulun myötä on saanut myös kurssillisen uusia kavereita ja totta kai muitakin uusia
tuttavuuksia. Sen lisäksi, että poliisin ammatti on useimmille lapsuuden haave, yhdistävät useimpia poliisiopiskelijoita samanlaiset syyt hakeutua alalle -halu auttaa ja tehdä
töitä ihmisten kanssa. Kurssilla on suuri rikkaus olla porukassa, joka tulee eri puolilta Suomea erilaisilla taustoilla ja osaamisella. Kerrankin ei tunne itseään lainkaan erilaiseksi joukossa, josta aina joku on lähdössä lenkille, uimaan tai salille vaikka puoli kuudelta aamulla. Liikunnallisuus on poikkeuksetta kaikkia yhdistävä tekijä.
Näin vanhoilla päivillä opiskelu täysipäiväisesti tuntuu suurelta lahjalta. Alkuun hullulta tuntuva ajatus muuttui mahdolliseksi, kun vähän selvitteli asioita. Opintovapaa nykyisestä tehtävästä teki mahdolliseksi hakea aikuiskoulutustukea, kun työhistoriaakin oli jo kertynyt riittävästi. Tuki ei ketään rikastuta, mutta pakollisista menoista kyllä selvinnee. Koululla edellytykset
opiskeluun ovat hyvät -opettajat ovat alansa huippuja, asiassa kuin asiassa palveleva kirjasto ei jätä opiskelijaa pulaan, liikuntamahdollisuudet ovat heti oven ulkopuolella ja aktiivinen oppilaskunta niin ikään huolehtii monista yhteisistä asioista.
Toki opiskelu on tuonut mukanaan myös tietynlaisen kiireen. Tehtävää on paljon ja päivät ovat täysiä venyen usein iltaan.
Töitä on tehtävä viikolla ahkerasti, etteivät viikonloput kuluisi koneen ääressä. Viikot toisella paikkakunnalla ovat aina pois
perheen ajasta, joten viikonlopuiksi haluaa säästää aikaa lapsen kanssa olemiseen. Junamatkat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi esimerkiksi tenttiin lukemisessa. Haastetta opiskelu tuo myös Varmistimen tekemiseen. Juttukeikoille on nyt melkeinpä
mahdotonta ehtiä arki-iltaisin tai edellä mainitusta syystä viikonloppuisin. Siksi nyt lehden tekemisessä tarvitaan meitä kaikkia -taittotyö onnistuu hyvin etänäkin, mutta juttujen kirjoittaminen ja valokuvaaminen harjoituksissa ja muissa tapahtumissa vaatii aktiivisuutta muiltakin. Etätyö sähköpostin välityksellä korostuu, mikä sekin vaatii omanlaistaan tarkkuutta, etteivät
asiat jää roikkumaan sähköposteihin.
Kiitos kaikille jotka ovat osallistuneet tämän numeron tekemiseen!
Energistä alkusyksyä toivottaen,
Kaarina
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[aluetoimisto]

hyvät

lukijat,

Tätä tervehdystä kirjoittaessani Hämeen ryk-

mentissä ja Päijät-Hämeen aluetoimistossa valmistaudutaan
heinäkuun saapumiserän palvelukseen astumiseen.Valmisteluja seuratessani ajatukseni siirtyvät 30 vuotta taaksepäin, lokakuuhun 1983, aikaan jolloin itse aloitin varusmiespalvelukseni Parolannummella Hämeen jääkäripataljoonan 1.panssarijääkärikomppaniassa.Vanhat muistot mukana yritän hypätä tulevien alokkaiden saappaisiin ja pohtia edessä olevaa varusmiespalvelusta. Pohdiskeluni tuo esiin useita tosiasioita yleisen asevelvollisuuden tarpeellisuudesta.
Yleinen asevelvollisuus, jossa koko kenttäkelpoinen ikäluokka ml vapaaehtoiset naiset koulutetaan, on ainoa mahdollisuus
puolustusvoimien tehtävien toteuttamiseen ja koko maan puolustamiseen nykyisillä resursseilla. Sotilaallisten ja taloudellisten seikkojen lisäksi yleisellä asevelvollisuudella on muitakin yhteiskunnallisia vaikutteita, joista juuri nyt, kun alokkaat lähestyvät kasarmien portteja, korostuvat nuorten saamat hyödyt varusmiespalveluksesta tulevaa työelämää ajatellen.
Työelämää edesauttavia konkreettisia esimerkkejä ovat muun muassa varusmiehelle annettava johtaja- ja kuljettajakoulutus
sekä palveluksen aikana parantunut psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Erään tutkimuksen mukaan työnantajat kokevat
saavansa yleistä hyötyä siitä, että työntekijä on suorittanut varusmiespalveluksen. Erityisesti työnantajat arvostavat puolustusvoimien antamaa johtajakoulutusta. Lisäksi johtajakoulutus on hyödynnettävissä varusmiespalveluksen jälkeisissä jatkoopinnoissa. Kuljettajakoulutus tähtää EU-määräysten mukaiseen ammattipätevyyteen ja palveluksen jälkeen varusmiehellä
on mahdollisuus toimia ammattikuljettajana. Vastaavasti itse varusmiehille tehtyjen kyselyiden perusteella voidaan todeta,
että heidän vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taitonsa ovat kehittyneet varusmiespalveluksen aikana.
Hyvät Maakuntajoukkolaiset,
Mielestäni te edustatte myös hienolla tavalla toimivaa yleistä, suomalaista asevelvollisuutta. Uskon, että kuulutte siihen joukkoon, jolle varusmiespalveluksesta on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa omissa töissänne ja opiskeluissanne. Ja varmaan
osittain siitäkin syystä, että kokemuksenne ovat tältä osin olleet positiiviset, olette vapaaehtoisesti antaneet siviiliosaamisenne puolustusvoimien käyttöön. Sotilas- ja siviilitaitonne yhdistyvät maakuntakomppaniassamme, jossa kaikkien mittapuiden mukaan palvelee ammattitaitoisia, motivoituneita ja maanpuolustustahtoisia reserviläisiä.
Maakuntakomppanialle alkuvuosi on ollut perinteinen. Siihen on kuulunut harjoituksia, kuntosuorituksia sekä uusien taistelijoiden rekrytointia. Tätä samaa on luvassa loppuvuodeksikin. Syksyn harjoituksista tärkeimmäksi koulutustapahtumaksi nostan Pahkajärven ampumaharjoituksen. Taisteluammunnat kehittävät ja mittaavat joukon suorituskykyä. Teillä on taas
mahdollisuus osoittaa olevanne valioyksikkö, josta Päijät-Hämeen maakunta voi olla ylpeä.
Hyvää kesän jatkoa ja toiminnan täyteistä syksyä!
Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti
Kimmo Hartikainen
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[varapäällikkö]

Kiire on

ihmisen
keksintöä
Kuluneen kesän aikana olen ollut omasta mielestäni kiireinen. Kiire on ollut tosin

täysin itse aiheutettua. Kiirettä voikin sitten käyttää tekosyynä mitä erilaisimpien tehtävien tekemättä
jättämiseen, tärkeiden ja vähemmän tärkeiden.
Työ ei maailmasta tekemällä lopu, joten välillä on syytä jättää kiireen aiheuttaja oman onnensa nojaan.
Autotallissani ei ole vieläkään ovia eikä ikkunoita, mutta vesikatto on, joten se odottaa kyllä vaikka ensi
kevääseen. Jättämällä tuon autotallin hetkeksi oman onnensa nojaan olenkin saanut yllättävän paljon itseäni vaivanneita asioita tehtyä. Nyt uuden lintukiväärin kiikarikin on paikoillaan kahden ja puolen kuukauden pöydällä lojumisen jälkeen, auto on katsastettu ja mikä tärkeintä Varmistin -lehden päällikön palstan kirjoitus on valmis.
Tänä syksynä aion metsästää pystykorvani Manun kanssa lähestulkoon koko jahtikauden. Minut tavoittaa
puhelimella satunnaisesti ja soittelen kyllä takaisin kun ehdin.Varsinaisesti 1.9-30.10 varapäällikön tehtäviä hoitaa Komentojoukkueen johtaja Jouni Mäkinen. Siis muutamaksi kuukaudeksi itse itseäni komentaen: ”askel taakse mars!” Palaan ruotuun taas marraskuussa.
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian varapäällikkö
Reservin yliluutnantti
Kimmo Korhonen
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Voimankäyttö

Hioi aseellisen voimankäytön taitoja.
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[komppaniassa tapahtuu]
sesta, raajalaukauksista ja pikatilanneammunnasta vain muutamia mainitakseni. Jokainen vaihe arvostellaan tarkkaan ja
osumat on tietysti löydyttävä taulusta. Aika moni kuitenkin
selvitti tämänkin hermoja raastavan testin.

Varustus: hammassuojat, alasuojat, kaulasuojus ja kasvisuojus. Muun muassa tällaista varustelistaa
mainittiin VEH kutsun liitteessä. Mitähän oli luvassa..?

Perjantaina 17.5 kokoontui Hälvälään ryhmä kertaamaan
aseellisen voimankäytön perusteita ja toki oppimaan lisää.
Ilmoittautumisten jälkeen oli vuorossa ratojen valmistelut
ammuntoja varten. Ratojen valmisteluiden ja varustevälppäämisen jälkeen päästiin itse asiaan eli ammuntoihin. Ilta vierähti pienessä tihkusateessa palauttelemalla mieleen kuinka FNpistoolilla osuu. Joillakin totuttelu sujui paremmin ja joillakin
vain hivenen huonommin.. Samalla kertaa pääsivät myös uudet ammunnanjohtajakandidaatit näyttämään kyntensä.

Päivällistä niellessä nieltiin myös katkeraa kalkkia jääkiekon
MM kisoissa ja vuorossa oli yksi viikonlopun mielenkiintoisimmista aiheista eli FX harjoitus. FX aseet ovat modifioituja oikeista ja kuulana toimii saippualiuosta sisältävä muoviluoti, joka hajoaa osuessaan värikuulan tapaan. Nyt selvisi sekin, mihin niitä suojia tarvittiin. Alkuharjoittelun jälkeen luotiin erilaisia tilanteita, joista kolmihenkiset partiot piti selvitä. Caset olivat haastavia: tilanteesta, jossa mennään satasella, pitääkin seuraavaksi palata nollatasolle. Palautteissa tiukattiin toiminnan perusteita ja opittavaa löytyy erittäin paljon. FX:t toivat hyvin toden tuntua ja erilaista suhtautumista harjoitukseen.

Lauantai aamu valkeni hieman kirkkaampana ja ylik. Molkkari
otti osaston huomaansa.Aseena oli edelleen FN ja harjoituksen aiheena ammunnat eri asennoista. Keväinen kosteahko
maa tuli tutuksi, kun asentoja vaihdeltiin ampuen käännöksistä, eri polviasennoista ja makuulta jne. Harjoitus antoi hyvän kuvan, mistä asennoista on tukevaa ampua.

Sunnuntaina jatkettiin aamupäivän ajan sovellettua FX harjoittelua. Ensimmäisessä harjoituksessa kaksi vaarallista aseistautunutta kiinniotettavaa olivat linnoittautuneet rakennukseen ja tilanne piti ottaa haltuun. Lopputulos ei ollut mairitteleva ja miestä kylmeni.. Oppitunnista viisastuneina seuraava
tilanne sujuikin jo paremmin.Tapaus oli samantapainen, mutta yllätysmomentteja riitti vieläkin enemmän. Haasteita riitti pimennetystä tilasta, linnoittautumisesta ja kätkeytyneestä
henkilöstä lähtien.Tilanne oli ajoittain jopa kaoottinen, mutta lopulta pahikset saivat ansaitsemansa.

Kenttälounaan jälkeen osasto jaettiin kahtia toisen suorittaessa tasoammunnat, kun toinen osasto siirtyi sovellettuun
ammuntaan. Sovellettua varten SRA spesialistit Blomster,
Mellanen ja Lindström olivat rakentaneet hienon radan sopivalla vaikeusasteella. Jotta haastetta saatiin vielä enemmän,
rata vedettiin läpi leikkimielisenä kisana, jonka palkintona oli
ovenmurtaja varustettuna Mustanaamion pahalla merkillä!
Tätä yleisavainta käytettiin oven avaamisessa ’taloon’, jonka
ensimmäisestä ikkunasta ammuttiin kohdetauluihin. Ainoastaan tiettyihin tauluihin oli saatava osumat ja muista osumista
tuli sakkoaikaa. Lippaan vaihdon jälkeen toisessa huoneessa
oli samanlainen asetelma.Ammunta suoritettiin sekä pistoolilla että tutummalla rynnäkkökiväärillä. Haastavaa oli totutella ampumaan nopeasti ja samalla kuitenkin tarkasti muistaen
samalla liikkumisen ja sijoittumisen merkityksen.

Onnistunut viikonloppu ja erittäin opettavainen, lisää odotellessa!
Teksti Erkki Vilja
Kuvat Erkki Vilja ja Jarmo Siira

Tasoammunta on joka kerta enemmän tai vähemmän kutkuttava tilanne ja nostaa väkisin pulssia,
vaikka kuinka yrittäisi pysyä tyynenä. Ammunnan
tarkoituksena on mitata aseenkäytön perustaitoja
voimankäytössä ja hätävarjelutilanteissa. Suorituksessa on monta osa-aluetta koostuen käskytyksestä, varautumisesta, uhkaamisesta, varoituslaukauk-

Harjoituksen sykettä nostattavaa toimintaa SRA-rastilla ja tasoammunnoissa..
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[komppaniassa tapahtuu]

uudistettu
taistelutapa

Tutuksi
Toukokuun kartta- ja suunnitteluharjoituksessa jatkettiin perehtymistä uudistettuun taistelutapaan. Kolmiosainen koulutus tähtää syksyn taisteluharjoitukseen.
Hennalassa järjestettiin 4.5.2013 jatko-

”Aineiston tekeminen
herätti monissa
henkilöissä lievää
kirjoittamisen iloa. ”

koulutus uudistettuun taistelutapaan.Tapahtumaan osallistui
reilut 30 henkeä. koulutus oli osa 3 koulutuksen sarjaa, jonka
huipentuma on syksyllä järjestettävä taisteluharjoitus.
Ensimmäinen osa uudistettuun taistelutapaan pureutuvaa
koulutusta pidettiin 23.02.2013, jossa harrastimme kalvosulkeisia luokkatilassa. Kalvot vilisivät silmissä ja tietoa puski
korvien väliin erittäin suurella intensiteetillä. Kalvot saivat
välillä kuulijat kyselemään lisätietoa arvon kouluttajalta. Moni
totesi tapahtuman sisältävän monia tuttuja piirteitä vanhasta. Koulutuksen lopuksi tutustuimme netissä hienoon taisteluvideoon. Videon löydät googlaamalla sanaa: maavoimien
uudistettu taistelutapa. Kannattaa katsoa ja nauttia esityksen
korkeasta audiovisuaalisesta tasosta.

Koulutuksen jatko-osio oli kartta- ja suunnitteluharjoitus ,,
jossa eräs vähäinen kunta oli äkillisen rakennemuutoksen
seurauksena kasvanut kaupungiksi ja saanut samalla itselleen mittavan rakennuskannan. Innokkaat reserviläiset saivat tehtäväkseen suunnitella erinnäisiä puolustustoimenpiteitä kyseiseen kaupunkiin. Jouduimme tutustumaan kaupungin suuren koon vuoksi kohteisiin ajoneuvoilla. Pikaisen
turistikierroksen jälkeen palasimme takaisin luokkahuoneeseen ja aloimme tuottaa kirjallista aineistoa. Aineiston tekeminen herätti monissa henkilöissä lievää kirjoittamisen iloa.
Ohessa muutama kuva koetusta ilosta. Saadut suunnitelmat
joutuivat tarkastukseen, jossa punnittiin kirjallisen tuotoksen tekijän vakuuttava esitys ja sen toteutuskelpoisuus. Rima heilui, mutta pienen korjailun jälkeen tuotokset saivat
kumileimasimesta.
Lisämielenkiintoa harjoitteluun toivat ilkeämielisten henkilöiden läsnäolo samassa luokkahuoneistossa ja heidän palava halunsa saada selville suunnitelman salatut yksityiskoh-
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[tulevia tapahtumia]
Maakuntakomppanian kuukausipalaverit:
8.8.
5.9.
26.9.
24.10.
21.11.
Ajankohta on klo 18.00 ja paikka Esikuntaeskadroonan
auditorio, mikäli mitään muuta ei ilmoiteta.Viimevuotisen
käytännön mukaan tilaisuuteen ovat tervetulleita KAIKKI
maakuntajoukkolaiset ja osallistumista erityisesti toivotaan.
Käki-harjoitus 20.-22.9
Lisätietoa
juha.mustonen@maakuntakomppania.fi
Muista varusteiden vaihto!

Jo hyvän aikaa on ollut mahdollista päivittää vaatekaappinsa ajan tasalle ja vaihtaa varusteensa M05:een! Nyt
kesän kunniaksi on kiireen vilkkaa hoidettava asia kuntoon. Vaihto hoituu helposti ottamalla puhelin kauniiseen käteen ja sopimalla aika varusteiden vaihtoon. Varusvaraston puhelinnumero on 0299 446 631.

dat. Onnistuimme harhauttamaan heitä hyvin uskottavaa tarinaa suoltamalla.

[ylennyksiä]

Harjoituksen kolmas osio on tulevana syksynä. Harjoitukseen voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Osallistumalla pääset nauttimaan muiden kirjallisista tuotoksista ja
voit samalla kokea, kuinka hyvin tuo tarinankerronta upposi
vastapuolen suunnitelmiin. Mahdollista tietysti on, että tarinat eivät olleet uskottavia ja ilkeämielinen ystävä pääsi perille
meidän tavoistamme ja suunnitelmistamme. Syksyllä nähdään,
kenen suunnitelmat purevat parhaiten, mutta se on ainakin
varmaa, että tapahtumia riittää. Ota itseäsi niskasta kiinni ja
tule mukaan harjoitukseen!

Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.2013
ylennettiin seuraavat maakuntakomppanian
reserviläiset. Onnea kaikille!
Ylivääpeliksi:
Vahto Seppo
Yliluutnantiksi:
Kallinen Tero

Teksti ja kuvat Mika Väkeväinen
Luutnantiksi:
Ojala Villepekka
Lindholm Joachim
Ylikersantiksi:
Iittala Mikko
Alikersantiksi:
Riukka Markku

[perhetapahtumia]
Petteri Lukkarin perhe on 22.5. kasvanut poikavauvalla. Mittaa uudella maanpuolustajalla on 49,5 cm ja
3360 g.Varmistin onnittelee!
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[komppaniassa tapahtuu]

marssiminen
vahvassa nosteessa Päijät-Hämeessä
Pirkkalan ja Lempäälän maastossa järjes-

tettiin 8.6.2013 järjestyksessään 16. Kesäyön marssi. Tapahtuma oli tuotu tänä vuonna ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Järjestelyistä vastaavan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tavoitteena oli mahdollistaa
uusien osallistujien saaminen mukaan tapahtumaan lyhentämällä Keski- ja Pohjois-Suomesta tulevien harrastajien matkaa tapahtumapaikalle. Kertooko sitten hämäläisten hitaudesta vai jostain muusta, mutta tänä vuonna kokonaisosallistujamäärä oli vain 300 henkilöä tavoitteen oltua 600 marssijaa. Osallistujien vähäisyydestä huolimatta järjestäjät hoitivat
tapahtumajärjestelyt hienosti, jopa sää oli hoidettu ulkoilijoille sopivaksi.Tänä vuonna MPK:n tukena oli Satakunnan Len-
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noston lisäksi useita Pirkanmaalla toimivia reserviläisjärjestöjä sekä Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys.
Marssireitti kulki tapahtuman henkeen sopivasti pääasiassa
ulkoilureittejä ja hiekkateitä pitkin. Lyhyet reitit (6 ja 12 km)
kiersivät Pirkkalan puolella kahden pidemmän reitin (23 ja
38 km) kiertäessä osan matkaa Lempäälän puolella. Satakunnan Lennoston ja Tampere-Pirkkalan lentokentän lähellä kuljettiin vajaan kymmenen kilometrin matka päällystettyjä väyliä pitkin. Ulkoilureittien pintaan oli käytetty varsin karkeaa
kalliomursketta. Se aiheutti juoksujalkineilla kävelleille vaikeuksia nilkkojen altistuessa nyrjähdyksille.Varsikengät ja vaelluskengät olivat tällä reitillä omiaan takaamaan turvallisem-
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paa etenemistä. Marssijat pohtivat ennen lähtöä mahdollisten korkeuserojen suuruuksia, johon jostain kuului asiantuntevalla äänellä, että ei kai siellä lentokentän lähistöllä nyt voi
isoja mäkiä olla. Virhe: Maasto oli erittäin vaihtelevaa ja mukaan mahtui muutamia hyvinkin reippaita nousuja sekä laskuja. Mäkien ansiosta reitille saatiin mukaan rasitusta tasoittavia tarpeellisia rytminvaihdoksia. Tasainen reitti olisi varmasti etenemisvauhdiltaan nopeampaa, mutta tapahtuman
hengen mukaisesti käytetyllä ajalla ei ole merkitystä, kun aikaa ei mitata.

Ensi vuonna Kesäyön Marssi palaa alkuperäisille sijoilleen
Tuusulaan. Silloin pääsemme mahdollisesti marssimaan yöaikaan, sillä tapahtuma järjestetään 6.-7.6.2014. Laittakaahan
päivämäärät jo valmiiksi kalentereihinne, sillä nyt on hyvä aika aloittaa valmistautuminen tulevaan tapahtumaan. Sitkeät ja
kovakuntoiset taistelijat selviytyvät marssista varmasti myös
ilman harjoittelua, mutta tapahtumasta saa itsekin enemmän
irti ollessaan hyvävoimainen vielä maalialueella.
Teksti ja kuvat Sami Välilä

Huollon suhteen palvelut toimivat hienosti. Pitkällä reitillä oli
kuusi huoltopistettä, joissa osalla tarjoiltiin nesteiden lisäksi myös suolakurkkua, banaania, välipalapatukoita ja yhdellä
asemalla jopa mannavelliä ja leipää. Nestettä myös kului, sillä aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta lämpötilan ollessa yli 20 oC. Onneksi puut tarjosivat paikoin varjoaan ja
pienet tuulenvireet jäähdyttivät marssijoita. Pienenä kehittämiskohteena ehdotamme vastaavanlaisten tapahtumien järjestäjille, että välimatkojen ilmoittaminen vaikka osallistujille
jaettavassa reittikartassa helpottaisi marssijoiden tietämystä
jäljellä olevan ja jo taivalletun matkan suhteen.
PHMAAKK sai kasvatettua osallistujamääräänsä viime vuodesta jopa 50 %. Viime kesänä Santahaminassa Komppaniaa
edustanut taistelupari kasvoi nimittäin tänä vuonna partion
mittoihin. Vanhempaa saapumiserää edusti allekirjoittaneen
lisäksi huoltojoukkueesta tutuksi tullut Arto Tapiomaa ja uutena saimme mukaan 1. joukkueesta Artem Santalaisen. Nuorukaisella oli partiossa kovin työ, koska hän veti hienosti meitä vanhempia mukanaan loppuun asti, Kiitos siitä!
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[teema]

maavoimien
uudistettu taistelutapa
Uudistetun taistelutavan myötä siirrytään liikkuvampaan, dynaamisempaan ja useampia eri taistelulajeja
käsittävään tapaan torjua alueellemme tunkeutunut
vihollinen.
Maavoimat uudistavat taistelutapansa.Ai-

kaisemmasta ”jäykän torjuvasta” taistelusta ollaan uudistetun taistelutavan myötä siirtymässä liikkuvampaan, dynaamisempaan ja useampia eri taistelulajeja käsittävään tapaan torjua alueellemme tunkeutunut vihollinen. Kaikessa toiminnassa korostuvat johtajien ja yksittäisten määrätietoisten sotilaiden kekseliäs, rohkea ja yllätyksellinen toiminta. Pienempiä
joukkoja käytetään yhä laajemmilla vastuualueilla ja samalla
näiden joukkojen liikkuvuutta, aseistusta ja johtamisjärjestelmiä kehitetään vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin.
Koko valtakuntaa puolustetaan edelleenkin, myös uudistuvassa taistelutavassa. Maavoimat ovat osana toimivaa puolustusjärjestelmää ja vastaavat uskottavasti maahyökkäyksen torjunnasta, tukevat monipuolisesti muita viranomaisia
ja toteuttavat vaativat kriisinhallintatehtävät nyt ja tulevaisuudessa.

sikymmenien aikana. Teknologian kehitys on mahdollistanut yhä tarkempien ja reaaliaikaisempien tiedustelutietojen
tuottamisen johtajille. Johtajat kykenevät käyttämään joukkojaan tehokkaammin painopisteisiin ja vaikuttamaan viholliseen siellä, missä se on meille edullisinta ja viholliselle epäedullisinta. Joukkojen parantunut liikkuvuus ja reaaliaikainen
johtaminen mahdollistavat painopisteen nopean muuttamisen ja vaikuttamisen viholliseen uudelleen jo lyhyen ajan sisällä edellisestä iskusta.
Vaikka joukkojen määrä pieneneekin lähivuosina, ei se tarkoita suorituskyvyn laskua tai heikkenemistä. Uusista joukoista saadaan paremmin varusteltuja, paremmin koulutettuja ja ikärakenteeltaan suorituskykyisempiä kuin aiemmin.
Materiaalihankinnat tähtäävät joukkojen liikuntakyvyn, johtamis- ja tilannekyvyn sekä aseellisen suorituskyvyn merkittävään kasvuun. Voidaankin todeta, että uudistuttuaan puolustusvoimat kykenevät suorittamaan nykyiset tehtävänsä tehokkaammin pienemmillä joukkojen määrillä.

Sodan kuva on muuttunut merkittävästi menneiden vuoMaavoimien uudistettu taistelutapa perustuu systemaattiseen tutkimustyöhön. Uudistettu taistelutapa on taistelutapa, jolla tuotetaan vihollisen hyökkääville joukoille kumulatiivisesti kasvavia tappioita nykytaktiikan periaatteita toteuttaen. Aikaisemmin vihollinen torjuttiin pitämällä
maastoa asemapuolustuksella hallussa, vihollinen torjuttiin ja puolustukseen pysäytetty vihollinen tuhottiin operatiivisten joukkojen hyökkäyksellä painopistealueilla. Uudistetussa taistelutavassa vihollinen tuhotaan tuottamalla
kumulatiivisesti kasvavia tappioita yhä syvemmällä alueella.
Joillakin joukoilla vihollinen pysäytetään ja toisilla joukoilla
hyökätään pysäytetyn vihollisen heikkoihin kohtiin. Joillakin joukoilla rikotaan vihollisen taistelujärjestys useilla peräkkäisillä pienryhmien hyökkäyksillä ja väijytyksillä. Joillakin joukoilla viivytetään ja kulutetaan vihollista syvällä alueella ja sen jälkeen kulunut sekä uupunut vihollinen tuho-

[lisätietoa uudistetusta taistelutavasta]
Trombi 2013 -harjoituksen verkkosivut
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/Trombi13
Uuden taistelutavan esittely Puolustusvoimien
YouTube-kanavalla
www.youtube.com
Reserviläinen 3/2013
Maavoimien uudistettu taistelutapa tutuksi MPK:n kouluttajille
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Maavoimien taisteluosaston taisteluharjoitus Trombi toukokuussa 2013.

taan hyökkäyksillä. Uudistetussa taistelutavassa ei pyritä jääräpäisesti pitämään kiinni maastonkohteista, vaan viholliseen
vaikutetaan jatkuvalla taistelukosketuksella syvällä alueella ja
uupunut saalis lopetetaan sen riittävästi heikennyttyä. Kaikkien joukkojen taistelua tuetaan kaikin käytettävissä olevin
suorituskyvyin puolustushaarasta riippumatta.
Uudistetun taistelutavan myötä myös joukkotyypit kokevat
tietynlaisen uudistuksen. Maavoimien joukot jaetaan tärkeimmiltä osiltaan seuraavasti:
Operatiiviset joukot: Maavoimien operatiiviset joukot ovat
maavoimien suorituskykyisimpiä joukkoja, joilla luodaan puolustuksen painopiste ja joiden käytöllä pyritään ratkaisemaan
taistelu. Operatiivisia joukkoja voidaan käyttää keskitetysti
koko valtakunnan alueella.
Alueelliset joukot:Alueelliset joukot ovat määrätyille alueille
keskittyviin taistelu-, suojaus- ja valvontatehtäviin varustettuja ja koulutettuja joukkoja.Alueellisilla joukoilla kulutetaan,
ohjataan ja joissain tilanteissa myös pysäytetään niiden toiminta-alueelle tunkeutunut vastustaja. Lisäksi alueellisilla joukoilla pidetään maapuolustuksen kannalta keskeiset alueet.
Paikallisjoukot: Paikallisjoukot ovat pääasiassa määrätyille
kohteille keskittyviin taistelu-, suojaus- ja valvontatehtäviin
varustettuja ja koulutettuja joukkoja. Niiden tehtäviin kuuluvat kohteiden vartiointi ja suojaaminen, aluevalvonta ja aluepartiointi sekä aluevastuussa olevan johtoportaan määrittämät taistelutehtävät.

rohkeutta ja mielikuvitusta johtajilta ja yksittäisiltä taistelijoilta. Johtajat tulevat saamaan yhä suuremman toimintavapauden tehtävänsä täyttämiseen kasvavilla vastuualueilla. Myös
tehtävien tyyppi tulee muuttumaan nykyisestä. Nykyisellään
johtaja saa pääsääntöisesti pitämis-, torjunta-, tai hyökkäystehtävän. Uudistetussa taistelutavassa johtajille annetut tehtävät liittyvätkin enemmissä määrin tilaan, aikaan ja tappioiden tuottamiseen.
Reserviläisien paikallistuntemus korostuu erityisen paljon
uudistetussa taistelutavassa. Joukot toimivat valtaosiltaan
omilla asuinseuduillaan, jolloin reserviläisien paikallistuntemus omien alueidensa maastoista, asukkaista ja infrastruktuurista voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin.
Maavoimien uudistettu taistelutapa on saanut valtavasti huomiota mediassa.Viestintä ei aina ole ollut välttämättä oikeanlaista tai paikkansapitävää. Todellisuus kuitenkin on, että tulevaisuudessa puolustusvoimat ja maavoimat sen osana toimii entistä tehokkaammin pienemmällä miesmäärällä, mutta
huomattavasti paremmin varusteltuna liikuntakyvyn, johtamisen, tilannetiedon ja aseistuksen osalta. Uudistetulla taistelutavalla päästään pienemmillä tappioilla vähintäänkin yhtä tehokkaaseen lopputulokseen kuin aikaisemmilla tavoilla
taistella. Joukkojen parantunut varustelu takaa edelleen koko
valtakunnan kattavan puolustuksen ja se onkin edelleen yksi
tärkeimmistä asioista, koko valtakuntaa puolustetaan maalla, merellä ja ilmassa.
Teksti Timo Matilainen Kuva Puolustusvoimat

Uudistuvassa taistelutavassa korostuu erityisesti koulutetun
reservin merkitys. Taistelutapa vaatii suurta kekseliäisyyttä,
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Vuoden 2012 Kesäyön marssilla Santahaminassa Samin
taisteluparina oli Arto Tapiomaa.

etelä-lahden

aborigina
Sami Välilä on tuttu näky komppanian jalka- ja
hiihtomarsseilla. Harjoituksiin osallistuminen
onnistuu häneltä hyvällä etukäteissuunnittelulla
ja perheen tuella. Aktiivisuuden lisääminen vaatii vain pientä vaivaa ja päättäväisyyttä.

Kuulun Etelä-Lahden

aboriginaaleihin,
olen asunut täällä lähes koko ikäni. Muutaman vuoden kiertoajelu töiden ja opintojen perässä Helsingissä ja Jyväskylässä tuli taannoin tehtyä, mutta kierto toi takaisin kotiseudulle.Vuosituhannen vaihteen jälkeen kävin kymmenen vuoden
ajan töissä Kouvolassa ja nyt viimeisen parin vuoden ajan
olen jälleen touhunnut Lahdessa. Kotijoukkoihin kuuluvat
vaimon lisäksi kolme poikaa, joista vanhin aloitti kesällä palveluksensa Hämeen Rykmentissä.
Oma varusmiespalvelus tuli suoritettua Uudenmaan Jääkäripataljoonassa Santahaminassa. Sieltä siirryin reserviin viiden millin vääpelinä 2.4.1991. 2. Jääkärikomppaniassa tehtäviini kuului toimiminen jääkärijoukkueen tarkka-ampujana. Helsingin seudulla lumen löytäminen talvella oli ajoittain
hankalaa, joten saimme hiihtoharjoituksissa lisää pitoa Saharan hiekasta. Parhaimpia muistoja palvelusajalta jäi Räyskälän hiihtomarssilta, jossa pääsimme ryhmän kanssa etenemään lumisissa olosuhteissa ketterän ahkion kanssa. Mukavaa vaihtelua varuskuntatoimintaan sain myös osallistumalla
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Pasin vaununjohtajakurssille. Kurssilla opetus hoidettiin pääkaupunkiseudun vilkkaassa liikenteessä, jossa saimme aikaan
ihmetystä ja valitettavasti joitakin peräänajoja (vastaantulevalle liikenteelle). Ikäviä muistoja jätti palveluksen loppuaikoina varsikengistä aktivoitunut kromiallergia, jonka vuoksi jouduin jättämään loppusodan väliin ja olin valohoidossa maineikkaassa Tilkassa. Kaikkiaan maastossa tuli vietettyä
paljon aikaa ja sissiteltan mukavan tiivis tunnelma ja hyvä ilmanvaihto tulivat tutuiksi.
Reserviläistoimintaan aktivoiduin vasta joitakin vuosia sitten, kun liityin mukaan Maakuntakomppanian toimintaan. Itse en edes muista, mistä sain alkusysäyksen toimintaan, mutta silloisen päivystäjän kautta sain tietoa ja ohjeita hakuasioista. Mukaan päästyäni huomasin joukoissa olevan aiemmin
tuntemiani henkilöitä, joiden kautta pääsin paremmin kiinni
toimintaan. Alkuvaiheessa sijoitukseni oli vanhassa kranaatinheitinjoukkueessa, jonka toiminta ajettiin alas muutaman
harjoituksen jälkeen. Sen jälkeen sain siirron Huoltojoukkueeseen, jossa olen askarrellut kaikenlaisia sekalaisia tehtäviä harjoituksen tarpeen mukaan. Tällä hetkellä varsinainen
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[henkilö]

aali

tehtäväni on tväl-ryhmässä. Nykyisessä roolissa näkyvimpänä tehtävänä muun komppanian suuntaan on aseiden ja tarvikkeiden jakaminen harjoituksissa. Useampien päivien harjoituksissa olen ollut lisäksi kuljettajana, koska olen saanut
ajolupia myös raskaille ajoneuvoille.
Maakuntakomppanian menneistä harjoituksista on jäänyt
mieleen paljon yksittäisiä tapahtumia, mutta yhtenä onnistuneista (onkohan niitä edes muunlaisia…) harjoituksista pidän Hätilässä järjestettyä lämmintä harjoitusta. Siellä, kuten
yleensä, huollolla riitti aktiivista toimintaa alusta loppuun.
Muita mukavia tapahtumia ovat olleet pienemmillä osastoilla toteutetut jalka- ja hiihtomarssit, joista aktiivisille vetäjille
tässäkin yhteydessä välitetään isot kiitokset.
Edellisen sekä tulevan vuoden aikana olen sidoksissa työhöni
liittyvässä projektissa, joten olen valitettavasti joutunut hieman karsimaan osallistumistani harjoituksiin. Viikonlopuille
venyvät työt kun tunnetusti hieman vaikeuttavat viikonloppukursseille osallistumista. Suunnitelmissa on saada hanke pakettiin ensi kevään aikana. Muutoin pyrin käyttämään vapaaaikana jonkin verran aikaa erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin. Itse pidän kaikenlaisesta kestävyysliikunnasta ja perheen kuopuksen kanssa aika kuluu palloilulajien parissa. Aika ajoin kotona käydään keskustelua komppanian harjoituksiin käytetystä ajasta. Suuremmilta konflikteilta on onneksi
vältytty, kun kalentereita on saatu säädettyä yhteen riittävän
ajoissa ja toimintaa on tarvittaessa priorisoitu kokonaisuus
huomioiden. Puolison suhtautuminen toimintaan vaikuttaa
suoraan osallistumismahdollisuuksiin, sillä ilman tukea mikään aikaa vievä harrastus ei onnistu. Työpaikalla suhtaudutaan myös myönteisesti tapahtumiin. Osallistumista helpot-

taa, kun pystyn toisinaan säätämään omia aikataulujani harjoituksiin sopiviksi.
Toiveena muille komppanialaisille esittäisin nykyistä aktiivisempaa osallistumista järjestettyihin tapahtumiin. Uusia jäseniä tulee mukaan listoille, mutta harjoituksissa näkyy suurimmalta osin samat naamat. Sitoumuksen allekirjoittaneiden velvollisuuksiin kuuluu osallistua vuosittain käskettyjen
harjoitusten lisäksi myös joihinkin vapaaehtoisiin harjoituksiin. Koko kalenterin läpikäyntiin ei varmasti monellakaan ole
mahdollisuuksia, mutta hieman nykyistä aktiivisempaan osallistumiseen pystymme helposti pienellä vaivalla.Varaa koulutuskalenterista ajoissa muutama tapahtuma itsellesi ja merkitse ajat omaan kalenteriisi. Älä ajattele, että osallistun jos ei
ole muuta tekemistä.Tee osallistumispäätös ajoissa, niin muu
tekeminen ei ohita harjoitusta kevein perustein. Harjoitukset suunnitellaan toteutettavaksi tietyn kokoisen joukon toimintaa ajatellen ja jos tapahtumaan osallistuu vain vajaa puolet suunnitellusta, harjoituksen läpivienti jää ontumaan. Silloin
paikalla olevien pitää tehdä paljon muille suunniteltuja tehtäviä ja yksittäinen taistelija ei välttämättä pääse harjoittelemaan kunnolla varsinaista tehtäväänsä. Vapaaehtoisissa harjoituksissa saamme kehitettyä ja hiottua omaa toimintaamme
paremmaksi, jonka jälkeen voimme mennä muiden mukana
isompaan harjoitukseen ja näyttää osaamistamme.
Pitäkää huolta kunnostanne, jaksatte huolehtia myös läheisistänne.
Teksti ja kuva Sami Välilä
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