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Kuva: Juho Impivaara

[päätoimittajalta]

aurinkoista
asennetta ei pimeys lannista.
Jälleen yksi pyöräilykausi

on saatu päätökseen, maastopyörään on vaihdettu nastarenkaat talven ajeluja varten ja trainerista on pyyhitty pölyt kesän jäljiltä. Treenien siirtyessä osittain sisätiloihin voi vähitellen alkaa haaveilla myös lumen tulosta ja hiihtolenkeistä.
Aika on mennyt siivillä myös työharjoittelussa, josta on kohta aika palata yhdeksi jaksoksi Tampereelle opiskelemaan.
Alkusyksystä me harjoittelijat olimme kolmen jakson ajan töissä palvelututkinnassa. Työ tutkinnassa opetti paljon ja
sai kunnolla ymmärtämään sen ketjun, miten poliisin työ etenee kentältä tutkijalle ja lopulta syyttäjälle.Tutkijan tietojen ja taitojen hallitseminen on suuri apu kenttätyön tekemisessä ja päinvastoin. Aivan samoin kuin kentällä, mielestäni tutkijan työnkin rikkaus on erilaisten ihmisten tapaaminen. Lisäksi itseäni motivoi se palapelin kokoaminen, mitä
rikosten tutkinnassa vaaditaan. Olkoonkin, että palvelututkinnassa työn alla ovat melko arkipäiväiset rikokset, on aivan yhtä palkitsevaa saada juttu kasaan niin, että voi pää pystyssä laittaa nimen työnsä alle. Tutkinnassa huomasi myös
pystyvänsä hyödyntämään omaa kokemusta kirjoittamisesta ja etteivät näppäilytekniikan opetteluun käytetyt hetket
ole menneet hukkaan. Tutkinnasta oli mukava lähteä taas aavistuksen viisaampana kentälle.
Syksyn piristys oli päivän keikka Wanaja 14 -paikallispuolustusharjoitukseen. Heti aamun hämärissä Hennalan ruokalassa oli mukava nähdä, kuinka paljon hyväntuulisia ja motivoituneita tuttuja ja uudempia reserviläisiä oli taas saatu mukaan. Positiivista myös, että uutta naisenergiaa on saatu joukkoon. Huolta puolustusvoimissa ja Lahdessa tapahtuvista
muutoksista ei ainakaan paikan päällä välittynyt vieraalle, keskusteluissa sivuttiin kuluneen vuoden tapahtumia, omia
ja muiden kuulumisia ja vertailtiin tehtyjä varustehankintoja. Kuten aina, harjoitukseen lähdettiin huippuasenteella.
Kesälajien harrastajalle ja auringon ystävälle syksyn pimeneminen on usein jonkinlainen selviytymistaistelu. Aika ennen seuraavaa kevättä tuntuu loputtoman pitkältä. Pimeys voi vaikuttaa ihmisiin monilla tavoilla - joku osaa nauttia pimenevistä illoista ja tunnelmasta, kun taas toisilla mieliala synkistyy. Vuoden pimeimpinä aikoina on erityisen tärkeää
muistaa pitää huolta itsestä ja omista läheisistä. Kaikilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia matkustaa lataamaan aurinkoakkuja muualle. Perusasioilla pääsee kuitenkin jo pitkälle: soita, laita viestiä, kysy kuulumisia, keksi mukavaa ja mielekästä tekemistä. Aurinkoinen asenne voittaa myös pimeässä.
Reipasta ja aktiivista loppuvuotta toivotellen,
Kaarina
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Panssarikadetti K Hartikainen kesältä 1988.

[aluetoimisto]

hyvät lukijat,
Tätä tervehdystä kirjoittaessani Päijät-Hämeen aluetoimisto on olemassaolonsa maalisuoran kalkkivii-

voilla. Olemme juuri päättäneet tämän syksyn kutsuntakierroksen, joka aloitettiin elokuun 18. päivänä Hartolasta.Viimeiset palveluksen aloittamismääräykset kutsuntalautakuntamme allekirjoitti sekä tulosti tänään Heinolassa. Jälleen
kerran järjestetyt kutsuntatilaisuudet todistavat sen, että Päijät-Hämeeseen on kasvanut uusi maanpuolustustahtoinen
ikäluokka. Maakunnan nuoret miehet ovat omalta osaltaan valmiit ottamaan vastuuta isänmaamme turvaamisesta. Uskon vakaasti siihen, että sieltä aikanaan nousee uusia innokkaita ja osaavia taistelijoita maakuntajoukkoihimme.
Lokakuun alussa järjestettiin tämän vuoden maavoimien tärkein koulutustapahtuma, paljon julkisuutta saanut ja Panssariprikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Wanaja-14. Harjoituksessa testattiin tänä keväänä esiteltyä paikallispuolustuskonseptia ja siihen osallistui myös joukkoja Päijät-Hämeen paikallispataljoonasta. Näiden harjoitus oli viimeinen kertausharjoitus, joka toteutettiin Päijät-Hämeen aluetoimiston johtamana. Päijät-Hämeessä painopisteenä oli
harjoitella yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Tämä pääasiassa toteutettiin virka-apujoukkueella, joka oli käsketty harjoitukseen Päijät-Hämeen maakuntakomppaniasta. Virka-apuosasto selviytyi mallikkaasti tehtävistään. Asiaan liittyen saimme arvokasta käytännön harjoittelua ja kokemusta, jotka tullaan huomioimaan jatkosuunnitelmissa ja
-koulutuksessa.
Aluetoimiston maaliviivalle heittäytyminen aloitetaan marras-joulukuun vaihteessa, Päijät-Hämeen aluetoimisto muuttaa Hennalasta Lahden keskustaan Virastotalon ensimmäiseen kerrokseen (Kirkkokatu 12). Näissä tiloissa Panssariprikaatiin kuuluva Hämeen aluetoimisto aloittaa toimintansa 1.1.2015. Seuraavassa Varmistimessa esittelen teille tarkemmin Hämeen aluetoimistoa.
Hyvät Maakuntajoukkolaiset,
On aika valmistautua vuoteen 2015. Teidän kannaltanne tulevaan toimintaanne liittyen ei ole tulossa mitään isompia
muutoksia, vaikka aluetoimiston nimi vaihtuu ja maakunta siirtyy Panssariprikaatin toiminta-alueeksi. Päijät-Hämeen
maakuntakomppanian maine ammattitaitoisena, motivoituneena ja erittäin maanpuolustustahtoisena yksikkönä on
myös Panssariprikaatin johdon tiedossa.
”Pidetään saavutettu tasamme ja jatkakaamme uran suunnassa eteenpäin”
Hyvää loppuvuotta toivottaen,
Lahdessa 29.10.2014
Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti
Kimmo Hartikainen
VARMISTIN 3/2014
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[pääkouluttaja]

pääkouluttajan

tervehdys

Arvoisat Päijät-Hämeen maakuntajoukko-

laiset, muutos on ollut keskeisenä asiana esillä kuluneiden
kahden vuoden aikana. Puolustusvoimat ovat valmistelleet
suurinta muutostaan sotiemme jälkeisenä aikana ja samalla muutos on ollut osana myös maakuntajoukkojemmekin
elämää.

tunut. Olen luovuttanut maakuntakomppanian päällikön tehtävät Yliluutnantti Kimmo Korhoselle ja siirryn toimimaan
maakuntajoukkojen pääkouluttajana. Kimmolla on vähintäänkin riittävästi kokemusta ja koulutusta toimia haasteellisessa
ja erittäin palkitsevassa tehtävässä. Toivotan Kimmolle mitä
suurinta onnea ja menestystä tehtäväänsä!

Muutokseen liittyen kotivaruskuntamme Hämeen Rykmentti
muuttuu uudeksi kodiksi Parolannummen suuntaan, Panssariprikaatiin.Aluetoimistomme muuttaa uusiin tiloihinsa virastotalolle marraskuun loppuun mennessä ja maakuntajoukkojen käytössä olleet toimisto- ja varastotilat muuttavat uusiin
tiloihinsa Hälvälään.

Haikein mielin luovutan joukkonne päällikkyyden eteenpäin.
On ollut suuri kunnia toimia päällikkönänne reilut kolme
vuotta. Se on ollut parasta aikaa sotilasurallani. Kaltaisenne
joukon johtaminen ja kouluttaminen on suurin mahdollinen
haaste ja kunnia sotilaalle. Voin ylpeänä luovuttaa teidänlaisenne komppanian uudelle päälliköllenne.

Muutokset aiheuttavat aina stressireaktion. Tutun ja turvallisen muuttuminen joksikin uudeksi ja vieraaksi vaikuttaa
meihin kaikkiin jollakin tavalla. Jokainen kohdallaan varmasti miettii mitä muutos tuo tullessaan. Ajattelemme usein, että muutos on aina huono asia, emmekä välttämättä pysähdy miettimään mitä kaikkea hyvää muutos voi tuoda tullessaan.

Jatkan edelleen toimintaa kanssanne, kuten ennenkin. Vastuullani säilyy edelleen maakuntajoukkojen rekrytointi, henkilöstöasiat, varustaminen, kalusto, sitoumukset ja koulutuksenne suunnittelu ja toteuttaminen. Suurin muutos näkyy siinä, että johtajana Kimmo on näkyvämmässä roolissa kuin varapäällikkö aikanaan ja osallistuu entistä enemmän koulutuksenne suunnitteluun. Maakuntajoukot säilyvät edelleen puolustusvoimien poikkeusolojen joukkona, jonka toimintaa ja
koulutusta Puolustusvoimat suunnittelevat, ohjaavat ja toteuttavat. Asioitte kanssani aivan samoin kuin ennenkin.

Meille muutos tuo tullessaan myös paljon hyvää. Aluetoimisto siirtyy moderneihin ja toimiviin tiloihin sekä samalla asiointi aluetoimistoon helpottuu monilta osin. Keskeinen sijainti virastotalolla helpottaa asiointia aluetoimistolla vaikkapa arkisten ostosten lomassa. Hälvälä tarjoaa maakuntajoukkojen käyttöön suuret varasto-, luokka- ja toimistotilat aivan harjoitusmaastojemme ja ampumaratojemme vieressä. Panssariprikaati suurena varuskuntana pystyy tuottamaan meille tukea suuren varuskunnan kapasiteetilla. Hämeen Rykmentin lakkauttamiseen liittyvään murheeseen on
siis kuitenkin tulossa myös helpotusta ja muutos avaa uusia
mahdollisuuksia.

Toivotan teille kaikille mukavaa ja rauhallista syksyä. Nauttikaa pimenevistä illoista ja joulun odotuksesta! Kiitos kaikista näistä vuosista, jolloin sain toimia johtajananne. Olette
antaneet minulle varmasti vähintäänkin yhtä paljon kuin mitä minä olen pystynyt antamaan teille!
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian entinen
päällikkö, nykyinen pääkouluttaja
Yliluutnantti
Timo Matilainen

Otsikko kertoo sen, että myös muita muutoksia on tapah-
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[komppaniassa tapahtuu]

wanaja 14
Virka-aputehtävissä hiottiin yhteen poliisin ja puolustusvoimien toimintaa. Harjoituksen teemana oli paikallisuus. Paikallispataljoonat kokoavat yhteen oman
alueensa hyvin tuntevat reserviläiset.
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[komppaniassa tapahtuu]

Päivä oli ehtinyt juuri ja juuri vaalentua, kun
kutsu oli jo tavoittanut Päijät-Hämeen maakuntakomppanian virka-apuosaston reserviläiset, jotka oli käsketty Wanaja14- harjoitukseen. Lähes 40-päinen joukko oli saapunut ripeästi Hennalaan, jossa aamun ensimmäisinä tunteina joukko varustettiin.Alkupuhuttelun jälkeen pääosaan pääsivät reserviläiset.

– Harjoitus toteutetaan täysin reserviläisjohtoisesti, kertoo
yliluutnantti Timo Matilainen Hämeen aluetoimistosta.
Niinpä harjoituksen avaintehtävissä kaikki olivat reserviläisiä
virka-apuosaston johtajaa myöten. Nimensä mukaisesti paikallispuolustusharjoituksen tavoitteena oli harjoittaa paikallisjoukkojen tehtäviä. Maakuntakomppanian osaltakin harjoitus toteutettiin yhteistoiminnassa Hämeen poliisilaitoksen
kanssa. Harjoituksessa mukana oli myös puolustusvoimista
paikallisia tutkijoita, joiden tehtävänä oli havainnoida ja kartoittaa paikallisjoukkojen toimintaa.

Kadonneiden jäljillä
Varsinainen toiminta alkoi iltapäivällä, kun virka-apuosasto
kutsuttiin antamaan poliisille virka-apua ajoneuvon ja henkilöiden etsintään. Pienessä tihkusateessa otettiin tilannejohtajana toimivalta poliisipartiolta vastaan tehtävä ja etsittävien tuntomerkit ja osasto ryhmittyi avoriviin maastoon aloittamaan etsinnän. Muutama partio käskettiin liikkelle autoilla.
Etsintäpartioiden aktiivisen toiminnan ansiosta tuloksia syntyi jo yllättävänkin pian, kun ohikulkijahavaintojen avulla yksi etsittävistä henkilöistä löytyy ennakoitua nopeammin. Loputkin etsittävät löytyvät aluetta järjestelmällisesti haravoimalla.
Etsintätehtävä oli hyvä tilaisuus harjoitella ja arvioida yhteistoimintaa poliisin kanssa. Samalla päästiin kokeilemaan eri
järjestelmien yhteensopivuutta ja hyödyntämistä virka-avussa sekä käytännössä näkemään, miten eri viranomaisten tilanneorganisaatiot toimivat ja miten toiminta on sovitettavissa yhteen. Kun viimeisetkin etsintäpartiot palasivat maastosta, käytiin suoritusta läpi yhdessä poliisin tilannejohdon kans-
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[komppaniassa tapahtuu]

sa. Jälleen viestiliikenteen merkitys korostui – se, että tehtävänannot ja ohjeet sekä tilannetieto välittyvät nopeasti ja
oikein paikasta toiseen. Palautteessa käytiin läpi käytännön
vinkkejä Virve-radion käyttöön vastaavissa tehtävissä sekä
sopivaa varustusta. Kiitosta sai maakuntakomppanian tehokas toiminta etsittävien nopeassa löytämisessä.

kana järjestetty kertausharjoitus. Siihen osallistui kokonaisuudessaan noin 2000 sotilasta, joista 1300 reserviläisiä.

Harjoitusta myöhään yöhön

Facebook: facebook.com/wanaja2014

Maakuntakomppanian päivä jatkui etsintätehtävän jälkeen
huollolla ja poliisilaitoksen pitämällä koulutuksella. Illan ja
yön hämärtyessä kutsu kuului vielä hieman vaativampaan virka-aputehtävään, jossa puolestaan puolustusvoimat pyysi virka-apua poliisilta. Päivän harjoituksen keskityttyä enemmän
komppanian rauhan ajan tehtävien harjoitteluun, oli yön kovemman keikan tarkoitus painottua sodan ajan toimintaan.
Wanaja14 -paikallispuolustusharjoitus oli suurin vuoden ai-

Twitter: #WANAJA14

Tutustu harjoitukseen verkossa:
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/wanaja14/suomeksi/

Youtube: youtube.com/puolustusvoimat
Teksti ja kuvat Kaarina Honkalammi

Iltapäivän ensimmäisen virka-aputehtävän jälkeen saatiin palautetta poliisilta, jonka johdolla etsintätehtävää suoritettiin.
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kilometrin kierroksen.”

kuntotestistä
yleisötapahtumaksi

Toisen joukkueen jalkamarssitapahtuma hei-

voitteen mukaisesti seuraavan päivän puolella ennen 0100.
Tämä ajankohta on osoittautunut hyväksi, sillä jalkamarssi
yötä vasten ei sotke viikonlopun viettoa. Mitä muutakaan
voisi kauniina perjantai-iltana tehdä?

näkuisena perjantai-iltana sai innostuneen vastaanoton Padasjoella. Ajatuksena oli, että tiedotamme jalkamarssia mahdollisuutensa osallistua testaamaan itseään Maakuntakomppanian taistelijoiden kanssa. Mukaan lähtikin reipas joukko
kaiken ikäisiä henkilöitä nauttimaan luonnosta ja liikunnasta, nuorimman ollessa 15-vuotias ja iäkkäimmät olivat jo reserviläisiän ylittäneet.

Maakuntajoukko saa näillä tapahtumilla huomiota osakseen
muun reservin ja siviiliväestön keskuudessa. Paljon kysymyksiä sateli kiinnostuneilta reserviläisiltä, joten nähtäväksi jää
saammeko heistä lisää uutta verta joukkoomme. Seuraavaksi voimme laajentaa tapahtumaa kutsumalla reserviläisiä
joukkueen lihaskuntotesteihin testaamaan oma kuntonsa ja
”palkita” heidät suorituksen jälkeen hakemuspaperilla maakuntajoukkoihin. Nämä ovat mitä parhaimpia rekrytointitilaisuuksia.

Reitiksi valittiin Toritun kylällä oleva opastettu luontopolku,
jonka pituus oli kuntotestin vaatimusten mukainen 25 kilometriä. Lenkki koostui kahdesta lenkistä muodostaen kahdeksikon muotoisen reitin kartalla, joten osallistuja sai valita marssiiko koko matkan vai luovuttaako puolimatkassa.
Marssiin osallistui kaikkiaan 47 henkilöä. Lisäksi kylän aktiivit muodostivat huolto-osat joten tapahtumasta muodostettu MPK:n kurssi oli kokonaisvahvuudeltaan 53 henkilöä. Ilahduttavan moni siviili lähti vielä toiselle reitille - 11 henkilöä. Maakuntajoukkoihin kuuluvia kuntotestiin osallistuvia oli
kaksikymmentä, joten 31 henkilöä suoritti koko reitin.

Teksti ja kuvat Heikki Koskinen

Reitillä oli Toritun kyläyhdistyksen laavu ja kota, jossa kyläyhdistyksen huolto oli valmiiksi paistanut makkarat, keittänyt
kahvin ja tehnyt mehua marssille osallistuville. Tästä rastista selvittiin pelkällä kiitoksella, sillä kyläyhdistys myös kustansi tarjoilun.
Padasjoen jalkamarssitapahtumat ovat viime vuosina toteutettu kesäperjantaisin ja lähtöaika on asetettu iltaan. Tällä
kertaa matkaan lähdettiin kello 1900 ja paluuaika asettui ta-
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kyllä se on

ne ihmiset.

Hyvä porukka motivoi myös Jenni Paasion mukaan
maakuntakomppanian toimintaan. Luokanopettaja
haaveilee Pasin ohjaimiin pääsystä.
Kuten niin monen muunkin, myös Jenni Paa- Talon tavoille
sion houkutteli maakuntakomppanian riveihin tuttava. Tässä tapauksessa Kahrolan Ari oli todennut, että toiminta varmasti kiinnostaisi Jenniä, ja sillä tiellä ollaan.
Jennin ura kurkkusalaateissa alkoi varusmiespalveluksella
Hyrylässä.
- En vielä lukioon mennessä tiennyt, mitä tekisin isona, enkä kyllä lukion jälkeenkään. Menin sitten naisten valintatilaisuuteen ja minut laitettiin Hyrylään. Ei varmaan ole mitään yksittäistä syytä, miksi suoritin varusmiespalveluksen,
kyllä se on aina kiinnostanut ja se vain sattui sopivaan hetkeen, Jenni kertoo.

Alkuun armeija-aika meni talon tavoille opetteluun. Jennillä
ei ollut ennestään intin käyneitä kavereita eikä mitään ennakkokäsityksiä. Hän muistelee, että tyttöjen tuvassa opeteltiin
porukan etunimet, kun taas palveluksessa käytettiin sukunimiä. Tämä aiheutti aluksi pientä hämmennystä. Hyvin menneen alokasajan jälkeen tie vei AUK:iin, jossa Jenni C-kortillisena pääsi ajamaan Pasi-kortit.
- Se oli hienoa, että pääsi ajamaan isoja vaunuja. Jäihän siitä
mieleen esimerkiksi lumiketjujen vaihdot renkaisiin. Sai siellä myös mekaanikon taitoja, kun Paseihin tuli jokunen sulake vaihdettua, Jenni muistelee.
Loppusodassa vararyhmyrinä toiminut Jenni nimitettiin ryh-
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[henkilö]

mänjohtajaksi.
- Ryhmänjohtajana olen varmaan vaativa. Jos on mahdollisuus
sunnitelmallisuuteen, niin suunnittelen ja jaan mielelläni vastuuta. Käytän yksilöiden vahvuuksia niin, että parhaiten tietävää ja osavaa vastuutetaan, Jenni pohtii.

Suunnitelmat selviksi
Vähitellen myös tulevaisuuden suunnitelmat selkeytyivät. Intin jälkeen Jenni meni koulunkäyntiavustajaksi ja tiesi haluavansa opettajaksi. Vuonna 2009 hän valmistui luokan- ja matematiikan opettajaksi. Kesä 2010 oli ensimmäinen, kun Jenni oli mukana maakuntakomppanian toiminnassa ja kirjoitti sitoumuksen.
- Silloin oli heti viiden päivän kertausharjoitus, jossa oli peruskoulutuksia, ammuntaa ja laskeutumista. Se oli pehmeä
lasku toimintaan, pääsi tutustumaan porukkaan, Jenni sanoo.
Jenni sijoitettiin komentojoukkueeseen, jonka mukana on
ollut monta mieleenjäävää koulutusta ja harjoitusta. Hyvänä kokemuksena mieleen on jäänyt harjoitus, jossa roolipelin luonteisesti luotiin tilanne, jonka muut harjoittelivat. Siinä päästiin kehittelemään pelitilannetta yksityiskohtia myöten. Mieleen on jäänyt myös harjoitus, jossa kengät kirjaimellisesti puristivat.
- Länsi12 –harjoituksessa varusvaihto ei oikein toiminut, ja
sain vääränkokoiset saappaat enkä saanut niitä vaihdettua.
Kun olin pari päivää ollut puristavissa saappaissa, jalat turposivat ja olinkin loppuajan huoltojoukkueen mukana.Vielä pari kuukautta harjoituksen jälkeen jalkapöytä oli kipeä. Harjoitushan oli varmasti ihan hyvä, mutta itselle jäi vain huono
maku tuon takia.

Open armeijaharrastus
kiinnostaa
Myös Jennin oppilailla on paljon kysymyksiä opettajansa armeijaharrastuksesta. Moni lapsi on saattanut nähdä Jennin
maakuntakomppanian tapahtumissa Triossa tai Karismassa.
Välillä Jenni kertoo tarkoituksella jättävänsä aiheen vähemmälle, ettei asia vie liikaa huomiota innostuvilta oppilailta.
Työn ja harrastusten yhdistämisessä Jennillä apuna on opet-

Jenni on ollut mukana esittelemässä komppaniaa Trion ja
Karisman tapahtumissa ja omat oppilaat ovat saattaneet bongata
siellä opettajansa maastopuvussa.

tajan melko lyhyet työpäivät.
- Esimerkiksi kokeiden korjaaminen onnistuu mihin tahansa
aikaan ja vaikka salilla voi käydä helposti töiden jälkeen. Viikolla taas harjoitukset eivät oikein onnistu, viikonloput ovat
helpompia, Jenni sanoo.
Kotona Jennin kavereina on kaksi coton de tulear –koiraa,
joille on myös löydettävä hoitaja harjoituksien ajaksi.
Maakuntakomppaniassa Jenni haluaa jatkaa edelleen ja tulevaisuudessa hän mielellään näkisi itsensä jälleen Pasin ratissa.
Olisi myös mukavaa päästä tekemään asioita, joita ei siviilissä
pääse tekemään, ampumaan ja harjoittelemaan aseen käsittelyä. Sen tarkemmin Jenni ei ole miettinyt tavoitteita.
- Kyllä ne ihmiset motivoivat olemaan mukana. Kun olen itse
naisvaltaisella alalla töissä, on miesten kanssa ihan erilaista ja
mukavaa vaihtelua. Tämä on porukka, jossa ei tarvitse esittää mitään ja jossa hyväksytään sellaisena kuin on. Jos joskus
ketuttaa, niin sekään ei haittaa.
Teksti Kaarina Honkalammi
Kuvat Jukka Rannanmaa ja Kimmo Korhonen

[11]
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