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[päätoimittajalta]

päättäväisyys
kadottaa kiireen?

Taas on kevät ja puut sekä nurmikot alkavat olla vihreinä. Kaiken tekemisen keskellä aika on

taas kulunut hurjaa vauhtia.Viikon päästä lähiopinnot Tampereella ovat vähäksi aikaa takana ja aloitan työharjoittelun Helsingin poliisilaitoksella. Oikeisiin töihin pääsemistä odottaa kyllä jo malttamattomana ja innolla, vaikka toki myös jännittää. Vuoden opiskelu on antanut ainakin käsityksen siitä, kuinka valtava määrä asioita poliisin pitäisi hallita sen lisäksi, että vastaan voi tulla ihan mitä vaan kaikkien oppikirjojen ulkopuolelta. Varmasti eniten odotan sitä, minkä vuoksi jo opiskelemaan lähdin, työskentelyä erilaisten ihmisten parissa.
Kiire kyllä tuntuu olevan ihmisen elämässä se ainainen kaveri. Helsingin Sanomien artikkelissa haastateltiin asiantuntijoita, joiden mukaan kiire olisi enemmänkin itse aiheutettu ongelma. Ihmiset hukkuvat sähköposteihin ja säntäilevät palaverista toiseen saamatta lopulta aloitetuksi oikein mitään. Oikeat työt jäävät
tekemättä. Asiantuntijoiden mukaan kiireestä ja stressistä pääsisi pienillä käytännön järjestelyillä ja päättäväisyydellä. Tärkeät asiat pitäisi tehdä heti ja jättää turhemmat tekemiset vähemmälle. Pitäisi tehdä itselle
selväksi, mikä on tärkeää ja muistaa panostaa siihen. Itselle kiire näyttäytyy usein enemmänkin tekemättömien hommien sumana niin työ-, opiskelu- kuin harrastusrintamallakin. Oppimishaluisena ja helposti innostuvana tulee lupauduttua vaikka mihin – maailmahan pursuilee kiinnostavia asioita! Ja sitten kuitenkin
pitäisi saada ne pakollisetkin asiat hoidettua.
Varmistimen tekeminen on yksi asioista, jonka ei toivoisi jäävän muun työmäärän alle. Lehti on itselle lähellä sydäntä, ja helposti harmittaa, jos sitä ei pysty tekemään niin hyvin, kuin tietää olevan mahdollista.
Nyt keväällä lehden valmistumisesta voidaan kiittää Jenni Paasiota, joka on tarmokkaasti alkanut hoitaa
toimittajan tehtäviä minua auttaen. Taittotyö ei loppujen lopuksi vie kovin montaa iltaa, kun kaiken materiaalin saa valmiina sähköpostiin. Kiitos siitä Jennille! Paras tapa itselle löytää aikaa lehdenkin tekemiselle
on ihan perinteisesti laittaa kalenteriin ajat, jolloin taitto-ohjelma käynnistyy. Ehkäpä muutenkin työharjoittelu Helsingissä tekisi mahdolliseksi taas joskus käydä juttukeikoilla harjoituksissa, kun matka ei olisi
niin pitkä. Asiat tapaavat onnistua juuri edellä mainitulla päättäväisyydellä. Kun tekee sen merkinnän kalenteriin ajoissa ja pitää siitä kiinni.
Urheilullista ja aurinkoista kevättä toivottaen,
Kaarina.
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[aluetoimisto]

Hyvät

varmistimen
lukijat
Päijät-Hämeen aluetoimistossa vieraillessanne olette saattaneet törmätä uuteen kasvoon, joten pieni esittäytyminen lienee paikallaan. Olen majuri Pasi Virtanen ja otin Karmalan Karilta asevelvollisuus- ja reserviläissektorin johtajan tehtävät vastaan
1.9.2013. Syksy menikin sitten lennokkaasti kutsuntoja kiertäessä, nyt
keväällä toivottavasti aikaa riittää myös muille toiminnoille.

Palvelusvuosia Puolustusvoimissa on kertynyt reilut 20 monissa eri
tehtävissä. Peruskoulutukseltani olen jalkaväkimies ja opinnot olen
suorittanut kranaatinheitinlinjalla. Pääosan urastani olen saanut palvella täällä Hämeen rykmentissä.Tähän tehtävään siirryin Hämeen ratsujääkäripataljoonan pataljoonaupseerin tehtävästä, jossa palvelin hieman vajaa 3 vuotta. Vuodet 2008 - 2010 vierähtivät Maavoimien esikunnan operatiivisella osastolla (operaatiokeskus), MAAVE oli mielenkiintoinen näköalapaikka maavoimien toimintaan. Koti Mikkelin vuosien aikana säilyi kuitenkin täällä Päijät-Hämeessä, joten paluu Hämeen
rykmenttiin oli mieluinen. 2006 - 2007 palvelin vuoden ISAF- operaatiossa Afganistanissa. Siellä johdin MOT-ryhmää (Military Observation
Team), jonka tehtävät olivat todella monipuolisia Norjalaisten johdossa. Pääosin hankimme tiedustelutietoa vastuualueeltamme, mutta sen
lisäksi tehtiin kaikkia mahdollista henkilöiden ja kohteiden suojaamisesta Afganistanin armeijan ja poliisin kouluttamiseen. Ennen Afganistaniin lähtöä palvelin osas-toesiupseerina täällä operatiivisella osastolla ja niiltä vuosilta osa Teistä vapaaehtoisen maanpuolustustyön aktiiveista on minulle tuttuja.
Olen syntynyt Hartolassa (nykyisin kesäpaikka), koti on Hollolassa ja
perheen sekä harrastusten kautta on kytkentöjä myös muihin PäijätHämäläisiin kuntiin. Näin ollen siirto tähän tehtävään oli mieluinen, tutussa kotimaakunnassa on mukava työskennellä.
Vuosi 2015 tuo meille kaikille uusia haasteita. Tuleva Hämeen aluetoimisto ottaa vastuulleen asevelvollisuusasiat myös Kanta-Hämeessä, toiminnan huomio ei voi olla pelkästään kotimaakunnassamme. Hämeen
rykmentin lakkauttamisen myötä myös monet vakiintu-neet tapahtumat ja tilaisuudet joudutaan toteuttamaan uudella tavalla. Vuosi 2015
on näytön paikka niin Hämeen aluetoimiston henkilöstölle, kuin koko
Päijät-Hämeen aktiiviselle maanpuolustusväelle. Me yhdessä luomme
ne toimintatavat, joilla sitten jatketaan pitkälle tulevaisuuteen.Toivotan
kaikille Varmistimen lukijoille mukavaa alkavaa kesää.
Majuri
Pasi Virtanen
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aurinkoista
kevättä!
Kevätaurinko paistaa tätä tervehdystä kirjoittaessani kirkkaalta taivaalta ja ulkona on lämpötila noussut pitkälle plussan puolelle. Kevät tuli taas yllättäen ja aika on kulunut jälleen huimalla vauhdilla.

Maakuntakomppaniamme osalta on kevään ensimmäiset harjoitukset pidetty ja parhaana muistona on jäänyt mieleen muutaman viikon takainen Haminan reissumme. Olimme kohtuullisen suurella väellä Haminassa harjoittelemassa asutuskeskustaistelua ja samalla kehittämässä komppaniamme taitoja taistelulajeista ehkäpä vaikeimmassa. Hyviä muistoja ei niinkään aiheuta omat nostalgian tuntemukseni Haminan suuntaan, vaan se into ja antaumus, jolla te harjoituksessa mukana olleet reserviläiset suorititte tehtävänne.
Maanosassamme on lämpötila noussut viimekuukausina muustakin syystä kuin kevään johdosta. Ukrainassa on käynnissä
maanosamme laajin kriisi sitten toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikaiset viileät tuulet puhaltelevat ainakin suurvaltojen välisissä keskusteluissa. Suomi EI OLE Ukraina, meidän turvallisuustilanteemme EI OLE muuttunut Ukrainan tapahtumien johdosta, mutta siltikin tapahtumat toimivat hyvänä osoituksena siitä, että nykymaailma ei ehkä kuitenkaan ole niin erilainen paikka kuin mitä se oli vuosikymmeniä sitten. Politiikan jatkeena käytetään edelleen voimapolitiikkaa.
Tapahtumat maanosassamme toimivat meille kaikille muistutuksena siitä miksi me tätä hommaa teemme. Meillä kaikilla on
halu ja tahto tehdä kaikkemme oman maamme ja erityisesti oman maakuntamme turvallisuuden eteen. Kuinka se sitten
tehdään? Juuri niin kuin me nytkin teemme. Pidämme yllä uskottavaa ja tehokasta itsenäistä puolustuskykyämme harjoittelulla, harjoittelulla ja harjoittelulla. Pitämällä omat taitomme korkealla tasolla ja suorituskykymme hyvänä takaamme maallemme uskottavan ja tehokkaan itsenäisen puolustuksen.
Julkisuudessa velloo keskustelu sotilaallisesta liittoutumisesta. Oli keskustelun lopputulos mikä tahansa, se ei kuitenkaan ikinä poista sitä tosiasiaa, että meidän on itse huolehdittava omasta puolustuskyvystämme omassa maassamme. Se on meille
kaikille se suurin motivaatio käyttää arvokasta aikaamme harjoitteluun ja koulutukseen.
Tervehdyksestä tuli hieman raskaan puoleinen mutta on kuitenkin paljon valoisampia ja kevyempiäkin aiheita tapetilla. Kesä on tulossa, lomat ovat lähellä. Parin kuukauden kuluttua pääsemme viettämään aikaa perheidemme kanssa, nauttimaan
Suomen upeasta kesästä ja uittamaan jalkojamme järvien lämpimissä vesissä. Muutama rypistys vielä ennen sitä ja sitten on
aika nauttia.
Hyvää kesää kaikille!!!
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian päällikkö
Yliluutnantti
Timo Matilainen
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[komppaniassa tapahtuu]

talvikurssi

sysmässä 2014

Viidennen kerran järjestetty talvikurssi vietiin läpi poikkeuksellisen lämpimissä ja lumettomissa olosuhteissa.
Jo viides Sysmän Talvikurssi vietiin läpi

kovin poikkeuksellisissa talviolosuhteissa. Kurssin alussa lumesta ei ollut kuin häivä, joten hiihto-opetus ulkomaan vahvistuksille oli järjestettävä Päijänteen jäällä. Pakkastakaan ei
juuri ollut, vaikka ajankohta on yleensä vuoden kylmin. Viikonlopun aikana tuli onneksi luntakin, eli ihan kesäoloissa ei
kuitenkaan toimittu, ja olihan yöllinen pimeys sitäkin mustempi.
Ylivääpeli (res) Seppo Vahdon johdolla läpiviety tapahtuma käsitti sekä teoriakoulutusta että käytännön harjoitusta. Perjantai-illan ja lauantaipäivän rastikoulutuksena vedetty toiminta kertasi sotilastaitoja: koordinaattikoulutus, miinat, ensiapu, tulenteko maasto-olosuhteissa ja muita perusasioita teltanpystytyksestä lähtien. Sotilaan tärkein taito, ammunta, oli myös monipuolisesti mukana.
Vanhoja oli muisteltu riittävästi, kun lauantai-ilta pimeni ja
siirryttiin käytännön toimiin. Kukin ryhmä sai tehtävän, joka käsitti tiedustelua tai ylläkön valmistelua ja toteutusta.
Ryhmät etenivät ulkomaalaisten johdolla varajohtajan ollessa suomalainen. Haasteellinen johtotehtävä oudoissa oloissa
koetteli amerikkalaisten ja tsekkien suorituskykyä, eikä suomalaisjohtokaan tainnut aina olla ihan tilanteen tasalla. Tapahtumat olivat mainio esimerkki tilanteesta, mihin voi joutua tosipaikassakin: outo ympäristö, vieras kalusto, kielivaikeudet ja pimeys. Johtaminen ei ole aina helppoa, vaikka olisi
kokemusta monenlaisista tehtävistä. Oman värinsä tilanteeseen toi harjoituksen johdon paha tapa sotkea enemmän tai
vähemmän hyvin etenevää toimintaa, ihan kuin vihollinen tekee tosipaikassa. Vanhaa sanontaa voidaankin tämän jälkeen
soveltaa: Aina yksi suomalainen muutamaa jenkkiä vastaa...
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Uskomattoman monipuolisen ja toimivan harjoituksen pystyy innostunut reserviläisporukka saamaan aikaan. Tätä todistivat myös muutamat harjoituksessa käyneet vierailijat.
Harjoituksen johto oli ottanut oppia edellisistä vuosista ja
moni asia sujui paremmin, toki kehitettävää aina löytyy ja uusia ideoita. Oman mainintansa ansaitsee mahtavasti toiminut muonitus, vai onko useinkin reservin harjoituksissa tarjolla vieraille täytekakkua? Omaa kalustoa löytyy myös moneen lähtöön, harjoitusväen panostus on vaatinut maanpuolustushengen ohella ihan selvää rahaa. Lahden kaupunki tuki omalta osaltaan tapahtumaa antamalla leirikeskuksen tilat käyttöön. Asian tärkeys on ymmärretty aikana, jolloin yhteiskunta ei tunnu pitävän reservin suorituskykyä kertausharjoituksia vaativana.
Päätöspalaverissa väsynyt mutta paljon uutta oppinut ja ikimuistoisen kokemuksen saanut joukko vaikutti tyytyväiseltä. Kotiinviemisinä oli likaisten vaatteiden lisäksi kunniakirja
ja vierailla sysmäläiseen mäntypuuhun istutettu muistolaatta. Jos tämän tason maanpuolustuskoulutusharjoituksia pystyttäisiin järjestämään joka paikkakunnalla edes muutaman
vuoden välein, kokonaisvahvuuden ollessa suhteessa väkilukuun 1-2 %, olisi reservimme osaamistaso varmasti ihan eri
luokkaa, kun se nytkin kestää vertailun kansainvälisellä tasolla erinomaisesti. Yhden osallistujan sanoin: Tällaista opetetaan yleensä erikoisjoukoille, täällä se opetetaan joka taistelijalle.
Teksti ja kuvat: Heikki Rekola
Kuvissa: Maastoammunta. Harjoituksen terävintä johtoa.
Vieraat kunniatauluineen.
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[komppaniassa tapahtuu]

112
-päivänä komppania Karismassa

Neljä taistelijaa päällikön johdolla kokoontui

lisääntyä. Keskustelut yleisön kanssa olivat monen tasoisia,
lähinnä aiheet koskettelivat ikääntyneemmän polven sotaväkimuistoja sekä keskusteluja lakkautettavan varuskunnan vaikutuksista Päijät-Hämeeseen. Keskeinen viestimme oli ”ollos huoleton – poikas valveil on” eli Maakuntakomppania jää
alueelle Rykmentin sulkemisen jälkeenkin.

Perille saavuttuamme suoritettiin pikainen kohteen tiedustelu ja määritettiin osastomme tukikohdan paikka. Pystytystyöt sujuivat varsin reippaasti ja pian olimmekin valmiit kohtaamaan innokkaan yleisön.Alkuun Karismassa oli varsin hiljaista ja väkeä niukasti liikenteessä. No jäipähän työosastollekin aikaa kohentaa ampumataitoa laserammunnan merkeissä. Iltapäivää kohden alkoivat yhteydenotot kohteessamme

Omaa porukkaa oli saatu riittävästi mukaan.Tauotukset pyörivät ja kaikille jotain tekemistä riitti.

Aluetoimistolle valmistelutöihin tapahtumapäivänä aamupäivästä. Ajoneuvon noudon jälkeen kuormattiin kalusto sekä
valmisteleva osasto kyytiin ja käännettiin Hiluxin nokka kohti itäistä Lahtea ja Karismaa, joka oli valittu tämän vuoden
112-päivän tapahtumapaikaksi.

Teksti Tommi Backman
Kuvat Jari Kannela
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[teema]

taistelijan
tutkinto
yhdisti asepalvelustaan suorittavat alokkaat
ja kokeneemmat reserviläiset. Harjoitus tarjosi oppia ja motivaatiota puolin ja toisin.

Helmikuun harjoitus ei suonut totuttuja

niteltujen tehtäväarviointilomakkeiden pohjalta, joihin oli selkeästi merkattu mitä kultakin osatehtävältä edellytettiin, jotta taistelija suoriutuisi hyväksytysti testistä.Arvioijalla oli tehtävänä seurata taistelijaparin sekä yksittäisen taistelijan toimintaa.

talvisia olosuhteita, ainoastaan hieman pakkasta ja ohuella lumipeitteellä olevan maaston. Edellisenä vuonna pidetty Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan alokkaiden harjoitus
oli luonteeltaan toinen. Kun lunta oli runsaasti, toi se oman
lisän niin tutkinnon suorittajille kuin harjoitukseen osallistuville reserviläisille.

Arvioitavia taisteluradan osioita oli toistakymmentä, ja radan
läpivieminen vei aikaa noin kaksi tuntia / ryhmä. Harjoitusalueella olevat lisämausteet kuten valo- ja ääniefektit loivat
pimeneviin iltoihin mukavan lisän. Alokkaiden ilmeistä pystyi
päättelemään, että he olivat täysillä mukana ja antoivat kaikkensa suorituksissaan. Ryhmien suoritukset kehittyivät harjoituksen aikana. Samalla mitattiin myös harjoitukseen osallistuneiden ryhmänjohtajien toimintaa. Pääsääntöisesti alokkaat suoriutuivat erinomaisesti ja heidän tekemisessään näkyi heidän halunsa tehdä työ kunnolla. Ovathan he hakeutuneet vapaaehtoisesti PVVMSK:n koulutukseen, jolloin motivaatio on kohdallaan. Oli hienoa työskennellä heidän kanssaan, sillä heistä huokuu sama henki kuin meidän riveissämme toimivilla taistelijoilla.

Harjoitukseen osallistui maakuntakomppanian lisäksi Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan (PVVMSK) reserviläisiä
sekä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) vetämänä huollon
ja harjoitustoimiston osasto. Syksyisen johtamisharjoituksen
pohjalta MPK:n osastoon osattiin luottaa, eikä turhaan. Maakuntakomppanian tehtävänä oli asepalvelustaan suorittavien alokkaiden arviointi heidän suorittaessaan taistelijantutkintoa varten rakennettua rataa. Arviointitehtäviin osallistui
myös PVVMSK:n reserviläisiä. Heitä käytettiin myös maaliosaston osina harjoituksen aikana yhdessä MPK:n reserviläisten kanssa.
Maakuntakomppaniasta osallistui noin 20 henkilöä arviointitehtävään. Itse arviointi oli helppo suorittaa etukäteen suun-
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Radalla arvioitiin mm. toiminta jalkautumisalueella, taistelu-
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[tulevia tapahtumia]
Lihaskuntotestit ja cooperit 2014
Päivät ovat korvamerkitty joukkueittain ja joukkueenjohtajat
huolehtivat joukkueensa paikalle. Mikäli päivät eivät jollekin sovi, on
toki mahdollista tehdä testit muinakin kuin oman joukon testauspäivinä. MUITA TESTAUSPÄIVIÄ EI TULLA JÄRJESTÄMÄÄN!!!
LKT 25.5 sunnuntai klo 18.00 KRH/Käki
LKT 8.6 sunnuntai klo 18.00 1. joukkue
LKT 14.9 sunnuntai klo 18.00 Komento/Huolto
LKT 19.10 sunnuntai klo 18.00 rästitestit
LKT 23.11 sunnuntai klo 18.00 rästitestit
COOPER 17.5 lauantai klo 11.00 Sale
COOPER 14.6 lauantai klo 11.00 KRH/Käki
COOPER 23.8 lauantai klo 11.00 1. joukkue
COOPER 6.9 lauantai klo 11.00 Komento/Huolto
Lihaskuntotestit pidetään rykmentin palloiluhallissa. Cooperin testit
pyritään pitämään Radiomäen kentällä, vaihtoehtoinen paikka on
Pikku-vesijärven ranta.
Kuntotesti Suomen Urheiluopistolla
3.6.2014 kello 17:00. Testi suoritetaan opiskelijatyönä, mukaan
mahtuu 14 henkilöä. Cooper tai vaihtoehtoisesti UKK-kävely. Sitovat
ilmoittautumiset: Jarmo Parikka p. 040-5850310.
Maakuntakomppanian kuukausipalaverit
Kuukausipalaverit pidetään Hämeen Rykmentin Esikuntaeskadroonan
auditoriossa klo 18.00 alkaen, ellei muuta ilmoiteta.
To 15.5.
To 14.8.
To 16.10
Varalla mikäli tarvetta ilmenee To 13.11.

kentällä valaisussa, vihollisen epäsuoran tulen vaikutuspiirissä,
polttotaistelutilanteessa, puolustustaistelussa, miten toimit telamiinaa asentaessasi jne. Harjoitukseen osallistuneet komppaniamme henkilöt kokivat tehtävän mieluisaksi ja kokivat, että mahdollisimman monen yksikkömme taistelijan tulisi vastaisuudessa tarttua tilaisuuteen ja tulla palauttamaan mieliin mitä perustaitoja taistelijalta edellytetään.
Innolla odotan seuraavaa osiota, jossa tapaamme varusmiessoittokunnan nuoret soturit uusissa haasteissa. On mieluinen tehtävä antaa oma panos asepalvelustaan suorittavien henkilöiden
hyväksi. Viime vuonna asepalveluksen suorittaneita henkilöitä
osallistui nyt reserviläisinä harjoitukseen. Ehkä oma esimerkkimme on innostanut nuoria osallistumaan reservin aktiivina.
Näin ainakin uskon.

Voimankäyttökoulutukset
VK 3 13-15.06.2014
Kurssi järjestetään kertauskurssina. Henkilöt jotka ovat suorittaneet
aikaisemmin VK 3 -kurssin, voivat osallistua kurssille.
Sitovat ilmoittautumiset antti.kuusinen@maakuntakomppania.fi
26.5.2014 menessä.
Tough Viking -esteratakilpailu
Tough Viking on Pohjoismaiden suurin esteratakilpailu, joka pidetään
Helsingissä Kaisaniemen alueella lauantaina 6.9.2014. Helsingin
maakuntakomppania on haastanut Päijät-Hämeen taistelijat mukaan.
Lisätietoa jari.kannela@maakuntakomppania.fi

Teksti Heikki Koskinen
Kuva arkistokuva Antti Kurkinen, Puolustusvoimat
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MONESSA
MUKANA

Mielenkiintoiset harjoitukset ja mukava porukka ovat
saaneet Sami Koiviston pysymään mukana reserviläisharrastuksessa vuodesta toiseen.
Monipuolisesti liikuntaa

harrastavan
Sami Koiviston reserviläisura pääsi kunnolla vauhtiin vasta
Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian myötä. Mielenkiintoiset harjoitukset ja mukava porukka saavat pysymään mukana joukossa vuodesta toiseen.
Sami Koivisto aloitti varusmiespalveluksensa Huovinrinteen
varuskunta-alueella Säkylässä saapumiserässä II/92. P-kauden jälkeen hänet siirrettiin Hennalaan sotilaspoliisikoulutukseen. Lyhyt aika Säkylässä ei suuremmin säväyttänyt. Sen
sijaan Hennalan ajoilta yksi hyvin mieleen jäänyt tapahtuma
on pumppuhaulikolla ampuminen, joka oli uutta ja hauskaa.
Ase tuntui olevan aika tuhovoimainen.

”Muhun on tarttunut sellainen
maanpuolustushenki jossain vaiheessa, että tässä tavallaan pääsee sitä toteuttamaan. ”

VARMISTIN 1/2014
varmistin1_14.indd 10

– Sai ampua paljon ja nopeasti. Kun ampui taulua pumppuhaulikolla suht läheltä, niin eihän siitä jäänyt mitään jäljelle,
kertoo Sami hymyillen. Huonompiakin muistoja on jäänyt.
Yksi inhottava asia Samin mielestä oli simputus, esimerkiksi
vahvuuslaskenta ulkona räntäsateessa suihkusandaaleissa ja
yöasuissa. Vahvuuslaskennan yhteydessä juostiin kolme kertaa kasarmin ympäri, mikä ei ole lyhyt matka. Nukkumaan
sitten piti mennä märissä vaatteissa.Varusmiesajoilta on jäänyt mieleen myös se, kuinka erilaisia ihmisiä yhteen tupaan
mahtuu ja kuinka nopeasti heistä muodostuu tiivis joukko,
vaikka eri persoonat tuntuivat olevan paljon värikkäämpiä
kuin nykyaikana.
Mieli teki kertaamaan
Kertauskutsuja ei varusmiespalveluksen jälkeen tullut yhtään.
1990-luvun lama aiheutti sen, että kertausharjoitukset olivat minimissä.
– En ollut kertaamassa kertaakaan. Olisi tehnyt mieli, harmittelee Sami. Reserviläisura alkoi vasta vuonna 2008, 15 vuotta
varusmiespalveluksen jälkeen. Sami kuuli kaveriltaan Laaksosen Kimmolta Ake-08 –harjoituksesta, johon Sami osallistuikin. Hänen mielestään se oli erinomaisen loistava harjoitus ja
samalla aivan mahtava aloitus maakuntakomppaniauralle.
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[henkilö]

Maakuntakomppanian harjoituksissa Sami on yrittänyt käydä
harvakseltaan, mutta suhteellisen säännöllisesti. Viikonloput
hän viettäisi mieluummin perheen kanssa, koska lapset ovat
silloin Samin luona ja viikolla muualla. Tästä johtuen on välillä vähän hankala päästä harjoituksiin ja siksi Samille ovatkin
mieluisia viikolla pidettävät harjoitukset.
Hyvän porukan kanssa jaksaa
harjoituksesta toiseen
Nykyinen toimenkuva komppaniassa on heittimen johtaja,
ja Sami on mukana myös Käki-ryhmän toiminnassa.Yksi syy,
joka motivoi jatkamaan mukana, on erittäin hyvä porukka.
Maakuntakomppaniassa pääsee myös tekemään sellaisia asioita, mitä siviilinä ei pääsisi kokeilemaan maksamatta huikeita summia.
– Muhun on tarttunut sellainen maanpuolustushenki jossain
vaiheessa, että tässä tavallaan pääsee sitä toteuttamaan, Sami lisää.
Maakuntakomppanian ajoilta eräs Samin mieleen hyvin painunut harjoitus on reilu vuosi sitten järjestetty talviharjoitus, Länsi 2012, jossa taisteluvaikutelmaa täydensi KASI-järjestelmän (kaksipuolinen simulaattori) käyttö. Tässä harjoi-

tuksessa Sami pääsi kokeilemaan osaamistaan jääkäriryhmän
johtajana. Mieleen ovat tietysti jääneet myös Käki-harjoitukset ja erityisesti oma ensimmäinen Käki-harjoitus, jossa Sami oli kokelaana.
Yhteen aikaan oli viikoittaisia Käki-osaston treenejä, mutta
ne ovat nyt jääneet retuperälle, Sami harmittelee. Hän kaipaisi niitä etenkin nyt, kun Käki-osastoon on liittynyt uusia ihmisiä.Yhteisellä treenaamisella saataisiin porukka toimimaan
paremmin kokonaisuutena.
Monen lajin mies
Siviilissä Sami harrastaa kaikenlaista urheilua ja liikuntaa.
– Ei hirveästi ole lajeja, joita en olisi testannut tai mitä jollain
tasolla en osaisi, toteaa Sami ja jatkaa:
– Huippu en ole missään, mutta ihan pretty good aika monessa. Viime syksynä Sami aloitti frisbeegolfin, joka hänen
mielestään on yllättävän siistiä. Kamppailulajit ovat tuttuja, ja
nyrkkeilyä on tullut harrastettua joskus enemmänkin.Talvella Sami pelailee jääkiekkoa, kesällä fudista ja keväällä sählyä.
Lajit vaihtelevat, sitä on innostunut jostain jutusta jonkun aikaa ja sitten vaihtaa toiseen vähän ajan päästä.
Samin mielestä komppanian sunnuntaitreenit pitäisi elvyttää. Välillä mukana on ollut erittäin vähän porukkaa ja välillä
enemmän, mutta aikoinaan oli todella paljon osallistujia. Olisi
niin helppoa tehdä kerran viikossa sellainen parin tunnin rykäys. Olisi kiva nähdä porukkaa takavuosien malliin, kun paikalla oli jopa 30-40 henkilöä, Sami muistelee.
Lopuksi Sami haluaa muistuttaa kaikkia pitämään huolta
omasta kunnostaan ja terveydestään.
Teksti Jenni Paasio
Kuva Kaarina Honkalammi

Länsi 2012 komeissa talviolosuhteissa on jäänyt Samin mieleen.
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