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[päätoimittajalta]

Tukka taakse ja eteenpäin!
Kuusi vuotta, kaksikymmentäneljä Varmistinta, joista tämä on viimeisin. Lehteä olen ollut tekemässä neljänä vuonna ja samalla nähnyt maakuntakomppanian elämää lähes tikelaatikkoajoilta nykyhetkeen. Mukaan on mahtunut paljon ilon
ja innostuksen hetkiä, kiirettä, samoin kuin hiljaiseloa ja hampaiden kiristelyäkin.

Vaikka organisaatiot ovat muuttuneet ja ihmisiä on vaihtunut, vuosien aikana samana on pysynyt se henki, joka saa porukan kasaan ja puhaltamaan yhteen hiileen. Paljon on mukana myös niitä, jotka ovat olleet toiminnassa alusta lähtien ja omalla esimerkillään vetäneet mukaan uusia harrastajia ja potkineet toimintaa eteenpäin silloinkin, kun toiminta on ollut hiljaisempaa.
Myös Varmistin-lehti tuntuu eläneen hieman hiljaiseloa omien kiireiden rutistuksessa. Iso kiitos vuoden 2014
lehdistä kuuluu Paasion Jennille, joka on ahkerasti toimittanut juttuja ja kuvia. Nyt, uuden vuoden alussa, on taas
hyvä hetki antaa itselleenkin potku persuksille ja keksiä tuleviin lehtiin jotakin uutta.Varmasti uuden joukkoosaston myötä myös lehteen löytyy uusia aiheita. Muistakaa vinkata, kun tiedätte jotakin kiinnostavaa tapahtuvan tai olette itse mukana. Myös mainoksille on edelleen tilaa lehden sivuilla.
Aktiivista vuotta 2015 toivottaen,
Kaarina
Kuvitus:Topi Honkalammi

[mukaan toimintaan]

talvikurssi sysmässä
6.-8.2.2014
Sysmän suosittu talvikurssi järjestetään tänäkin talvena!
Kurssin tavoitteena on opettaa reserviläisille talvitaitoja.
Perjantai 6.2.2015 ilta / yö
* Henkilökohtaisen materiaalin lisäjako, ryhmäkohtaisen materiaalin jako * Oppitunteja: valmistautuminen
hiihtomarssille, liikkuminen taistelualueella
* Huoltokoulutus * Ryhmien siirtyminen toiminta-alueelle, tukikohdan perustaminen, tukikohtatoiminta
Launantai 7.02.2015
* Klo 05.30 herätys * Rastikoulutus, * noin klo 20.00 alkaen Harjoituksen sovellettu vaihe
Sunnuntai 8.2.2015
* Toiminta jatkuu, harjoituksen päättäminen ja purkutoimenpiteet * Harjoitus päättyy klo 15.00 mennessä
Kurssilaiset varustetaan lumipuvuilla ja huopavuorisaappailla. Muuten kurssilaisilla oltava mukana kurssiin
sopivat varusteet
Kurssimaksu on 20 € , ilmoittautuminen päättyy 17.1.2015.
Kurssinjohtaja Seppo Vahto
seppo.vahto@phnet.fi, 0400 174 849
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[aluetoimisto]

Arvoisat
Varmistimen lukijat,

Vuosi 2014 loppuu piakkoin ja on aika muistella hieman
mennyttä monella tapaa ikimuistoista ja historiaan jäävää
vuotta 2014. Muistelen tässä menneitä tapahtumia, jotka jollain tavoin ovat meitä sotilaita ja maanpuolustusihmisiä vuoden aikana koskettaneet.

oloissa, mutta kun juhannuksena on kylmempää kuin jouluaattona 2013, niin onhan se useimmille vähän liikaa. Mehän
tietysti näimme tässäkin positiiviset puolet ja totesimme, että pysyivätpähän juhannusjuomat viileänä.
Keihäs oli tärkeä ase taistelukentiltä menneinä vuosisatoina. Mutta kyllä se vaan jotenkin suomalaista sotilasta tänäkin päivänä säväyttää, kun mies kiskaisee keihään pitkälle. Ja
näinhän Antti teki elokuussa, kun voitti EM-kultaa henkilökohtaisella ennätyksellään.

Ei taida Varmistimen lukijoista kovin moni muistaa vähälumisempaa talvea kuin 2014, vaikea oli harjoittaa sotilaalle kuuluvaa hiihtotaitoa. Toki hiihdosta saimme vuoden huikeimmat elämykset helmikuussa, kun Sami ja Iivo voittivat olympiakultaa lyömällä tiukassa kirikamppailussa itäisen naapurimme. Rakas länsinaapurimme otti pronssia, mutta eron
mittaaminen olisi onnistunut vaikka isoisän taskukellolla.

Eli tällaisia muistoja vuodesta 2014. Olisihan sitä voinut nostaa esille monta muutakin meitä koskettanutta asiaa, mutta kun minun mielestäni uuteen vuoteen ja uusiin haasteisiin on mukavampi lähteä positiivisin miettein. Tehkää tekin niin.

Perinteinen sotilaslaji tuotti ilonaihetta taas maaliskuussa,
kun Kaisa ratkaisi kauden viimeisessä kilpailussa maailman
cup:n voiton. Eihän vaan kukaan enää epäile sopiiko se kivääri naisten käteen?

Päijät-Hämeen aluetoimiston puolesta kiitän kaikkia maanpuolustustyön aktiiveja menneestä vuodesta ja toivotan Teille ja läheisillenne Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä menestystä työllenne vuonna 2015.

Toukokuussa jännitimme kestääkö pienen Suomen puolustus ja lähtevätkö vastahyökkäykset oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. No, ei tullut kolmatta maailmanmestaruutta, mutta alkusarjan haparointiin negatiivisesti suhtautuneet pessimistit
saivat jälkeen kerran näytön suomalaisesta sisusta ja taistelutahdosta.

Lahdessa 29.10.2014
Sektorijohtaja
Majuri Pasi Virtanen

Onhan katajainen kansamme karaistunut kylmän pohjolan
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[päällikkö]

Hämeen Rykmentin lippu on nyt laskettu vii-

lipun
laskussa

meisen kerran.

Päijät-Hämeen Maakuntakomppania aloittaa vuoden 2015
Panssariprikaatin yksikkönä. Joukko-osastotunnus vaihtuu
haarniskoituihin nyrkkeihin tutuksi tulleen ilveksen tilalle.
Jalkaväen vihreä väri säilyy ainakin toistaiseksi päähineissä ja
joukko-osastotunnuksen aluslaatassa. Muutamille maakuntajoukoissa vaikuttaville Panssariprikaatin kasvateille tämä
lienee hienoinen pettymys, mutta suurimmalle osalle ylpeyden aihe. Allekirjoittanut kun on koulutettu Puolustusvoimien toimesta pitkän linjan kevyen jalkaväen mieheksi, lähinnä
avaamaan peltitölkkejä kuin ahtautumaan niiden sisään.

on uuden alku

No leikki sikseen. Tulevaisuus vaatii maakuntakomppaniamme taistelijoilta ja tukevilta osilta entistä parempaa suunnittelua. Välillä pieniä harjoituksia on vedetty hihasta ja jopa
johdettu satulasta, kiitos Hämeen Rykmentin tutun ja joustavan henkilökunnan.
Yhteistyö panssariprikaatin ja prikaatissa työskentelevien
kanssa tulee olemaan vähintään yhtä hedelmällistä ja antoisaa, kunhan muistamme omalta osaltamme, että panssarivaunu ei ole yhtä notkea kuin hevonen, mutta sen paksun pellin
alta löytyy senkin edestä voimaa.
Ylil (res) Kimmo Korhonen
PHMAAKK päällikkö
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[komppaniassa tapahtuu]

Tervetul
Hämeen aluetoimistoon 1.1.2015 alkaen!

1.1.2015 Lahteen

perustetaan Hämeen aluetoimisto ja se tulee olemaan osa Panssariprikaatia. Uuden aluetoimiston alue laajenee sisältämään Päijät-Hämeen maakunnan lisäksi myös Kanta-Hämeen maakunnan. Panssariprikaatin kokoonpanoon liitetään myös Pirkanmaan aluetoimisto
ja Keski-Suomen aluetoimisto. Panssariprikaatin kokoonpanoon kuuluvien aluetoimistojen johtaminen kuuluu Panssariprikaatin apulaiskomentajan tehtäviin.Asevelvollisuusasioissa
aluetoimistot ovat Maavoimien esikunnan alaisia.
Hämeen aluetoimisto kuuluu Hattula-Riihimäki varuskuntaan. Aluetoimiston vahvuus tulee olemaan 12 henkilöä. Toimisto jakaantuu kahteen sektoriin operatiiviseen sektoriin ja
asevelvollisuussektoriin. Hämeen rykmentin lakkauttamisen
jälkeen Hämeen aluetoimisto tulee olemaan Päijät-Hämeen
maakunnassa puolustusvoimien tärkein toimipiste muuhun
yhteiskuntaan ennen kaikkea asevelvollisten valvonnan, viranomaisten välisen yhteistyön, paikallispuolustuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen aloilla.

Kutsuntajärjestelyt ennallaan
Hämeen aluetoimisto tulee vastaamaan Päijät - ja Kanta-Hämeen asevelvollisuusasioiden hoitamisesta. Kutsuntojen järjestelyihin tämä ei tuo muutoksia kumpaakaan maakuntaan.
Edelleen kutsunnat ovat kuntakohtaisia. Maakuntien nuoret miehet tullaan käskemään palvelukseen Panssariprikaatiin Parolannummelle tai Karjalan prikaatiin Vekaranjärvelle.
Aluetoimiston asiakaspalvelupiste tulee olemaan Lahdessa.
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen liittyvä valintatilaisuus tullaan järjestämään Parolannummella. Hämeen aluetoimisto tulee vastamaan Parolannummella ja Riihimäellä toimivien joukkojen kaikesta kertausharjoituksiin käskemisestä, vapaaehtoisiin harjoituksiin kutsumisesta ja reserviläisasioiden hoitamisesta.Vuoden vaihteessa reservin aliupseerien
ja miehistön ylentäminen siirtyy sotilasläänin komentajalta
aluetoimiston päällikölle.
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Hämeen aluetoimisto hoitaa Panssariprikaatin apulaiskomentajan ohjauksessa yhteistoiminta asioita ei viranomaisten, kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja monien muiden
maakunnallisten toimijoiden kanssa. Aluetoimiston tehtäviin kuuluu myös tukea Etelä-Suomen aluehallintoviraston
järjestämiä alueellisia maanpuolustuskursseja. Hämeen aluetoimisto tulee tekemään kiinteää ja tuloksellista yhteistyötä
maakuntien kaupunkien ja kuntien nuorisotyön kanssa. Etsivä nuorisotyö on kiinteä osa aluetoimiston järjestämiä kutsuntoja ja tarkastuksia.

Aluetoimisto vastaa
paikallispuolustuksesta
Hämeen aluetoimisto tulee vastaamaan Päijät-Hämeen maakunnan paikallispuolustuksesta. Aluetoimiston johtoon perustetaan paikallispataljoona, jonka komentajana toimii aluetoimiston päällikkö. Pataljoonan tehtäviä poikkeusoloissa tulee olemaan muun muassa kohteiden suojaaminen, alueen
valvonta ja sodanajan joukkojen perustaminen sekä virkaavun antaminen muille viranomaisille. Paikallispataljoonan is-
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uloa
kukyvyn kärkenä tulee olemaan Päijät-Hämeen maakuntakomppania.
Hämeen aluetoimiston tehtävänä tulee olemaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen koordinointi Päijät-Hämeessä sekä Kanta-Hämeessä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että
aluetoimisto kokoaa eri toimijoiden ja järjestöjen maanpuolustustyöhön liittyvät esitykset heidän tarvitsemastaan tuesta ja toimittaa ne Panssariprikaatiin. Pääosin Panssariprikaati toteuttaa tässä työssä tarvittavan varusmies- ja materiaalituen. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tuen aluetoimisto suunnittelee ja koordinoi yhdessä Maanpuolustuskoulutus yhdistyksen Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen koulutus- ja tukiyksiköiden kanssa.

Muutto hoidettu,
ovet auki 1.1.2015
Joulukuun puoleen väliin mennessä Päijät-Hämeen aluetoimisto muutti Hennalasta Lahden keskustaan virastotalon ensimmäiseen kerrokseen osoitteeseen Kirkkokatu 12. Näissä
tiloissa Hämeen aluetoimisto aloittaa toimintansa 1.1.2015.
Hämeen aluetoimiston myötä Puolustusvoimat jää edelleen
Päijät-Hämeeseen. Tämä takaa puolustusvoimien vahvan näkyvyyden maakunnassa. Sotaveteraaniasiat ja maanpuolustustyö ovat tärkeässä asemassa aluetoimiston työssä. Hämeen aluetoimisto vaalii vastaavia tehtäviä aikanaan hoitaneiden sotilaspiirien perinteitä, Hämeen ratsujääkäripataljoonalta siirtyviä Hämeen ratsumiesten perinteitä sekä sotiemme veteraanien jättämää perintöä.
Everstiluutnantti Kimmo Hartikainen
1.1.2015 alkaen Hämeen aluetoimiston
päällikkö
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