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[päällikkö]

Hyvää syksyä ja alkavaa

talvea!

Jälleen on käsillä vuoden synkin aika. Ulkona on kylmää, märkää ja pimeää. Aamuisin herääminen on päivittäin vaikeampaa ja jatkuva hämärä ja pimeä tekee arkipäivän askareistakin hieman raskaampia.

Mitä sitten asialle voisi tehdä? Synkkä vuoden aikamme on oiva hetki panostaa niihin asioihin, joihin ei ehkä kesällä ja aurinkoisella ilmalla aina viitsisi panostaa. Nyt on hyvä hetki jatkaa keväällä kesken jäänyttä kuntosalilla hikoilua, on aikaa laittaa kotona kenties hieman repsottavia paikkoja kuntoon ja ennen kaikkea nyt on aikaa touhuilla läheisten kanssa ja tavata ystäviä.
Syksy on ollut jälleen osaltamme melkoisen vauhdikas. Harjoituksia on ollut lähes joka ainoa viikonloppu ja välillä jopa arkiiltoinakin. Harjoitukset ovat olleet haastavia ja antoisia. Olemme tehneet paljon sellaisia asioita, joilla olemme kehittäneet
itseämme yksilöinä ja joukkona. Siitä haluan esittää suuret kiitokset kaikille Maakuntajoukkolaisillemme. Kiitos!
Loppuvuosi on osaltamme jälleen huilaamista ja hengenvetämistä. Kevät tuo tullessaan uusia haasteita ja mielenkiintoisia
tapahtumia. Kevätauringon paisteessa jaksaakin taas hieman paremmin keskittyä myös maakuntamme turvallisuuden kehittämiseen.
Nauttikaa syksyn pimeistä hetkistä. Nauttikaa liikunnasta ja ladatkaa akkuja.Aloittakaa joulun valmistelut ajoissa, jotta stressi ei synny tekemättömistä valmisteluista. Ennen kaikkea pitäkää huoli omasta ja läheistenne jaksamisesta.
Hyvää syksyä kaikille!
Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian päällikkö
Yliluutnantti Timo Matilainen
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pahkajärvellä
Jantterit kaatuilivat rytinällä

Syksyisen aurinkoinen lokakuun alun sää hellii reserviläisjoukkoa
Pahkajärven ampuma-alueella. Kevyt puheensorina lakkaa, kun seuraava ryhmä käsketään valmistautumaan hyökkäysammuntaan ja partiot siirtyvät lipastamaan. Meneillään
on Päijät-Hämeen maakuntakomppanian ampumaleiri ja vuorossa on ryhmän hyökkäysammunta. Syksyiselle leirille on lähtenyt mukaan kolmisenkymmentä taistelijaa ja
kolmen päivän aikana on jo harjoittelun lisäksi ehditty ampua joukkueen puolustusammunta.
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[komppaniassa tapahtuu]

Hyvä ammunta,
parempi mieli
Pölyn laskeutuessa ja hien kuivuessa sekä kouluttajat että
koulutettavat ovat tyytyväisiä
suorituksiin. Harjoitellut asiat
olivat jääneet mieleen ja ryhmien hyökkäyksessä tulivat selkeästi esiin eri elementit, sekä
tukeva että liikkuva osa, eikä
koko ryhmä jäänyt kiinni ensimmäiseen viholliskohtaamiseen. Pieniä kehitettäviä asioitakin tuli mieleen, kuten aina.
Maaston takia etäisyyksien pito tasaisina ei täysin onnistunut vaan välillä partioita saattoi
olla hieman sumpussa. Myös tilannetiedon välittämisen tärkeys oli huomattu, kun vauhdikkaassa menossa se joskus tah-

Vihollista havaittu!

toi unohtua.

Kun lippaat on täytetty, on viimeisten evästysten vuoro ja
ryhmä on lähtövalmiudessa. Ensimmäinen partio lähtee liikkeelle ja melkein saman tien kohtaa vihollisen, jonka kanssa jää tulitaisteluun. Lähetti välittää tilanteen perässä tuleville partioille, jotka lähtevät etenemään oikealle etummaisen
partion suojaamana. Pian saadaan taas viholliskosketus – metallisia maalitauluja, ”janttereita”, ilmestyy ruskan värjäämään
maisemaan ja kaatuilee kumoon luotien osuessa maaliinsa.
Ruuti haisee ja aseet laulavat. Ryhmä etenee määrätietoisesti
kohti tavoitetta välillä pysähtyen kurittamaan vastaantulevaa
vihollista. Hiekkaisen vallin tasalla jantterit antavat periksi.
- Tuli seis! Tuli seis! Huudot kaikuvat vuorotellen ja kiväärien piiput laskeutuvat.
Taistelun tauottua irroitellaan lippaat ja tarkistetaan aseet.
Taistelijat siirtyvät kuulemaan palautetta ja arvioimaan suoritusta.

Kukapa ei marssisi vatsallaan, ja seuraava puheenaihe alkoikin
olla ruokailu. Ammuntoja ja paljon muutakin ehdittiin ruotia
maastolounaan lomassa, minkä jälkeen loppuaika kului purkamisen merkeissä. Pahkajärven ampumaleiri päättää komppanian harjoitusten täyteisen syksyn ja vuoden isoimmat tapahtumat on saatu pakettiin.
Teksti ja kuvat: Kaarina Honkalammi

Erilaisten ammuntojen harjoittelun lisäksi yksi leirin oppimistavoitteista on sotilaan perustyökalun, rynnäkkökiväärin
käsittely, mikä on kouluttajien mielestä sujunut varsin mallikkaasti.
- Asetta pitää pystyä käyttämään myös silloin, kun on juoksemisesta hengästynyt ja adrenaliini puskee päälle. Aseissa harvemmin on mitään vikaa, vaan häiriöt johtuvat ennemminkin
käyttäjästä kuin aseesta, sanoo komppanian päällikkö, yliluutnantti Timo Matilainen.
Suorituksena hyökkäysammunta on liikkuvampi ja pidempi
kuin puolustusammunta, mikä asettaa omat vaatimuksensa
myös ampumiselle.Turvallinen aseen käsittely korostuu, kun
taistelijoilla on paljon vauhtia eikä maasto aina ole tasaista ja
helppoa edetä. Siitä huolimatta on pystyttävä etsimään hyvä
ampuma-asento ja ammuttava tähdättyjä laukauksia.
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vesa
tähtinen
Pitää orkesterin vireessä Koskisen Heikin apuna. Parasta reserviläistoiminnassa ovat kunnon sotaharjoitukset, hyviä harjoituksia on toiveissa lisää.

Tarkempi toimenkuva oli vaununjohtaja (MTLB, miehistönkuljetusvaunu).

Mistä olet kotoisin, kuvaile kotipaikkaasi tai nykyistä asuinpaikkaasi?
Kävin syntymässä Espoossa, koulutaival alkoi Helsingissä ja
vuodesta 1980 olenkin ollut sitten ehta maalainen Padasjoella. Asuinpaikkana Padasjoki on viihtyisä ja rauhallinen, ei
tietystikään tarjoa kaikkia kaupungin rientoja, mutta luontoa riittää.

Eli matkan varrella vaihtui kauluslaattojen väri punaisesta
mustaan, karvalakin väri harmaasta mustaan, sekä rynnäkkökivääri pistooliin.

Ensimmäiset kosketukset armeijaan: missä ja
milloin suoritit varusmiespalveluksen?
’Ura’ varusmiehenä alkoi vapaaehtoisena 13.6.1988 Panssariprikaatissa (II/88). Peruskoulutuskauden suoritin jääkäripatteristossa, tulenjohto- ja viestipatterissa (1./JPsto/PsPr).
Loppupalvelus sujuikin sitten vaunupuolella (3./PsvP/PsPr).
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Parhaat tai pahimmat armeijamuistot olivat…
Pahimmat muistot varusmiesajalta taitaa liittyä aina jotenkin
kurjiin sääoloihin. Parhaat muistot on monilta eri leireiltä
esim. Rovajärvi ja Pohjankangas.
Miten alkoi reserviläisurasi?
Reserviläisura alkoi ihan normi kertausharjoituksilla, ja jos-
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Pahkajärvellä lähdössä ryhmän hyökkäysammuntaan.Vesa Tähtinen ensimmäisenä.

sain vaiheessa kysyttiin mukaan oman kylän porukkaan erilaisiin partiokisoihin. Lähinnä kaipasivat suunnistajaa.

Mitä muuta kuuluu vapaa-aikaasi kuin maanpuolustusharrastus?
Kesät suunnistan ja talvet lumilautailen. Suunnistuksessa vielä pärjään lapsille, lumilautailussa en.

Miten tulit mukaan PHMAAKK:n toimintaan?
Tenhun Tommi jossain palaverissa kertoi, että tällainen toiminta käynnistyy ja sillä tiellä ollaan.

Parhaat vinkit työn, kodin ja harrastusten yhdistämiseen?
Ennen ensimmäistä sitoumusta kysyin kotona luvan aloittaa
uusi harrastus. Lupa heltisi ja ainakaan vielä sitä ei ole tarvinnut uusia. Tietysti se pitää hyväksyä, että kaikkeen ei aina ehdi.

Miten olet toiminnassa mukana nykyään?
Koskisen Heikkiä auttelen, jotta orkesteri pysyy vireessä.
Mitkä ovat olleet mieleenpainuvimpia tapahtumia reserviläistoiminnassa?
Kyllähän ne kunnon sotaharjoitukset aina niitä mukavampia ovat. Lisäksi maakuntakomppanian kautta on tutustunut
isoon määrään mukavia ja samanhenkisiä ihmisiä.

Mitä asioita haluaisit vielä tehdä reserviläisenä,
entä mitä toiveita sinulla on maakuntakomppanian toiminnalle? Entä toiveita Varmistin-yhdistykselle?
Eipä tässä mitään erityistoiveita ole, hyviä harjoituksia vaan
lisää.

Mikä motivoi sinua osallistumaan maakuntakomppanian tapahtumiin?
Hyvät ja monipuoliset harjoitukset. Maakuntakomppania on
mielestäni ehdottomasti paras ’alusta’ harrastaa maanpuolustusta.

Teksti Vesa Tähtinen

PÄIJÄT-HÄMEEN
MAAKUNTAKOMPPANIA
NYT FACEBOOKISSA

https://www.facebook.com/phmaakk
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