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Varmistin-yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa oli
mukava huomata salillisen ihmisiä saapuneen paikalle. Toivottavasti mahdollisimman moni on mukana tapahtumissa läpi vuoden. Kevätauringon ja hyvän tunnelman innostamana kävin Varmistimen kimppuun ja tuunasin ulkonäköä
hieman uuteen asentoon. Lehden kokoaminen oli helppoa,
kun juttuja ja kuvia tuli tasaiseen tahtiin sähköpostiin. Ette
tiedäkään, miten iso apu on jo siitä, että joku ottaa kameran
mukaan johonkin tilaisuuteen ja lähettää sieltä kuvia. Arkisto- ja kuvituskuvia tarvitaan paljon, vaikkeivät ne aina liity
johonkin tiettyyn juttuun. Lehden teossa korvaamaton apu
tulee tänäkin vuonna Jenni Paasiolta, en edes tiedä miten
lehteä tein ennen yksin. :)

Tämä on nyt Varmistin-lehden seitsemäs vuosikerta. Itse aloitan viidettä vuotta lehden parissa. Vuosien aikana on ollut välillä hetkiä, kun ei
ole tuntenut ehtivänsä tekemään työtä niin hyvin kuin tahtoisi ja pitäisi, ainakaan palkintojen
arvoisesti. Elämässä on paljon asioita, joita pitää
ehtiä ja jotka vievät aikaa. Silloinkin on lehti jotenkin saatu kasaan, kiitos sen, että aina on löytynyt joku, joka on jutut kirjoittanut ja kuvat kaivellut. Aina eivät ole aikataulut pitäneet tai lehti yltänyt tavoiteltuun sivumäärään. Silti aina on tullut pelkkää kannustusta eikä koskaan arvostelua. Kiitos kaikista ilmestyneistä
lehdistä kuuluu siis paljon muillekin kuin itselleni.

Omasta puolestani tervetuloa kaikille uusille mukaan toimintaan, olkaa aktiivisia ja osallistukaa harjoituksiin ja tapahtumiin. Jos löytyy kiinnostusta osallistua lehden tekemiseen, minuun tai Jenniin voi olla yhteydessä. Kuvia, juttuja tai mainoksia otetaan enemmän kuin mielellään vastaan
kuten muitakin ehdotuksia. Yhdessä olemme paljon enemmän kuin kukaan yksin, mitä enemmän tälle harrastukselle
antaa, sitä enemmän myös saa itse. Tehdään tästä taas hieno maanpuolustusvuosi.

Kiireestä huolimatta aina lehteä tehdessä, harjoituksissa
käydessä tai ihmisiä tavatessa muistaa, miksi tehty työ on
niin hienoa, tärkeää ja hauskaa. Kun yksi tai muutama ihminen jaksaa innostua jostain ja keksiä jotain uutta, tarttuu innostus itseenkin.

Reipasta ja aktiivista vuotta toivotellen,
Kaarina
kaarina.honkalammi@maakuntakomppania.fi
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Kannen kuvat Panssariseminaarista Jenni Paasio
Sisäkannen kuvat Jenni Paasio, Kaarina Honkalammi

PÄÄTOIMITTAJA

Se tuli täysin puskista. Lähdin Postista
hakemaan muka koulun kirjastosta tulleita oppikirjoja, kun lähetys olikin Hämeen aluetoimistosta ja sisälsi 24.2.2015 myönnetyn standaarin. Mistä hyvästä, oli ensimmäinen ajatus ja sitä seuraavana nöyrä kiitollisuus. Kyllähän kiitos
lämmittää mieltä, vaikkei näitä hommia tehdä
palkintojen toivossa.
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TERVEISET
PANSSARIPRIKAATISTA
Hyvät Lukijat!

Hyvät Päijät-Hämeen Maakuntajoukkolaiset,

Pitkään valmisteltu puolustusvoimien rakennemuutos astui voimaan 1.1.2015. Panssariprikaatissa tämä tarkoitti lakkautetun Länsi-Suomen sotilasläänin tehtävien haltuunottoa ja toiminta-alueen merkittävää kasvua maantieteellisesti. Prikaatin tehtäviin ja vastuualueeseen kuuluvat jatkossa mm. paikallispuolustuksen ohella kutsunnat, alueelliset
maanpuolustuskurssit ja viranomaisyhteistyö neljän maakunnan alueella.

Kulunut vuosi on ollut mielenkiintoinen maamme turvallisuusympäristön kannalta. Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta kuten olemme nähneet,
muutokset lähialueilla ovat mahdollisia. Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä
on muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys sotilaalliselle voimankäytölle tai sillä uhkaamisella sekä kyky torjua hyökkäykset. Tämä on puolustuksen prioriteetti myös tulevaisuudessa. Puolustusvoimilta tämä edellyttää tehtävien mukaista suorituskykyä. Puolustuskykymme perustana säilyy tehtävien edellyttämä puolustusratkaisu sekä sen edellyttämä
joukkomäärä ja varustus. Tässä yhteydessä haluan korostaa sitä, että vain yleisen asevelvollisuuden avulla Suomessa saavutetaan riittävä laatu ja määrä sijoituskelpoista reserviä sodan ajan tehtäviin.

Panssariprikaatin organisaatio on uudistunut monella tasolla; suurimmat muutokset ovat uusien alueellisten yksiköiden liittäminen Panssariprikaatiin sekä muutokset johdossa
ja esikunnan rakenteessa. Riihimäellä sijaitseva Elektronisen sodankäynnin keskus on nyt Panssariprikaatin joukkoyksikkö. Samoin suoraan Panssariprikaatiin kuuluvat aluetoimistot Lahdessa, Jyväskylässä sekä Tampereella. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta siirtyi Lahdesta Parolannummelle. Uutena joukko-osaston organisaatiorakenteeseen on
lisätty apulaiskomentajan tehtävä. Apulaiskomentajana allekirjoittaneen johdossa ovat Panssariprikaatiin kuuluvat
aluetoimistot. Apulaiskomentaja vastaa muiden tehtävien
lisäksi myös maanpuolustustyöstä kokonaisuudessaan.

Maakuntakomppania on paikallispataljoonan keihäänkärki.
Komppanian hyvää toimintavalmiutta ja ammattitaitoa hyödynnetään jo normaaliolojenkin aikana. Komppanialta vaaditaankin sen erityisluonteesta johtuen hereilläoloa, valmiutta ja viimekädessä torjuntakykyä.
Toivotan teidät tervetulleeksi toimimaan Panssariprikaatin
alaisena joukkona. Lähin yhteistyökumppaninne on Lahteen jäänyt Hämeen aluetoimisto, jonka henkilöstön te tunnettekin jo Päijät-Hämeen aluetoimiston ajoilta.

Uuden organisaation ja uusien toimintatapamallien käyttöönoton myötä puolustusvoimissa ilmeni huoli vapaaehtoisen maanpuolustuskentän pysymisestä mukana muutoksessa. Saumaton yhteistyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen on toimintaedellytys molemmille osapuolille. Tammikuussa toteutin yhdessä aluetoimistopäälliköiden kanssa
infokiertueen, jonka aikana järjestettiin yhteistoimintatilaisuudet Parolannummen lisäksi myös Lahdessa, Jyväskylässä ja Tampereella. Yhteistoimintatilaisuudet koettiin erittäin
toimivaksi tavaksi jakaa tietoja ja vaihtaa kokemuksia, joten
vastaavia tilaisuuksia järjestetään jatkossakin.
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”Perinteitä - Yhteistyötä - Iskuvoimaa”
Hyvää alkanutta kevättä toivottaen,
Parolannummella 18.3.2015
Panssariprikaatin apulaiskomentaja
Eversti
Jukka Orava
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VARAPÄÄLLIKKÖ
Auton renkaat pysähtyvät lumiseen
parkkirutuun. Tolpan päässä jököttävä taulu ohjeistaa, että
kaksi tuntia on sallittu pysäköintiaika. Parkkikiekko esiin, kello kohdilleen ja muovikapistus kojelaudalle. Ovi auki ja ulos.
Muutama kävelyaskel ja tuttuja naamoja alkaa tupsahdella
vastaan. Iloinen jutustelu alkaa, odottelemme ovien aukenemista ja päivittelemme vuoden alun kuulumiset. Sitten siirrymme ovista sisään ja toiseen kerrokseen hienoon auditorioon. Paikalle ilmaantuukin puolensataa maanpuolustushenkistä henkilöä, joita yhdistää kuuluminen PHMAAKK:iin.

Tämän jälkeen sinulla pitäisi olla omassa kalenterissasi merkittynä:
• nopeahko juoksutapahtuma
• voimamiehen mittelöt
• pahvisen taulun rei’itysiltamat
• muutama sotilaallista taitoa ylläpitävä kurssi
Sitten kun vielä ilmoittaudut johonkin päivystäjän ilmoittamaan tapahtumaan vapaaehtoiseksi, niin kyllä alkaa olla
muutakin tekemistä kuin kotona sohvalla löhöily.

”No niin arvon herrat”, jyrähtää päällikön suusta ja sen jälkeen alkaa asiaa tulla: Vuoden alussa olleita tapahtumia.
Tiedossa olevia koulutuksia. Haettavana olevia koulutuspaikkoja eri kursseille. Suunnitteilla olevia koulutuksia. Ensi vuodeksi suunnittelun alla olevia koulutuksia. Ohjelmaa
näyttää riittävän joka lähtöön.

Muistakaa, että ”IHMEITÄ EI TAPAHDU ITSEKSEEN, NIITÄ
TEHDÄÄN”. Ja kun hoidetaan asiat joukolla kuntoon/työn
alle, niin meille kaikille riittää tasapuolisesti tekemistä ympäri vuoden.
P.S. Varmistin ry:n jäsenmaksu on oiva tapa edistää meidän
omaa yhteistä toimintaamme!

Mitä sinä aiot tehdä tänä vuonna? Sovitaanko, että nyt kaiken aluksi:

Luutnantti (res) Mika Väkeväinen
Lähde rohkeasti mukaan maanpuolustusharrastukseen! Mitä enemmän itse annat, sitä
enemmän saat. Ystäviä, uutta osaamista ja kokemuksia kertyy taatusti. Siksi merkitse
kalenteriin aikaa harrastamiselle.

1. ilmoitat toimivan sähköisen yhteystietosi päivystäjälle,
niin saat sähköpostia tulevista tapahtumista
2. käyt MPK:n nettisivuilla (mpk.fi) ja selailet tulevat kurssit läpi
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KOMPPANIASSA TAPAHTUU

panssariseminaari

Parolassa helmikuussa 11. kertaa järjestetty seminaari tarjosi kattauksen
panssari- ja sotahistoriaa sekä tietoa
nykyaikaisesta panssarikalustosta ja
-alasta munkkikahveja unohtamatta.
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Valmet 1912-6 eli PaVa taustalla ja etualalla Sisu XA-180 eli PaSi.

Helmikuisena lauantaiaamuna auton
nokka osoitti kohti Parolaa ja Panssariseminaaria, jossa pääsisin jälleen kuuntelemaan sekä panssari- ja sotahistoriaa että nykyaikaista panssarikalustoa ja -alaa käsitteleviä luentoja. Panssarikillan kerran vuodessa järjestämä seminaari oli
jo yhdestoista ja itse olen ollut mukana 9 kertaa. Auto piti tällä kertaa jättää hieman kauemmas, mutta varusmieskuskin kyydillä pääsimme kätevästi parkkipaikalta Parolannummen vanhan sotilaskodin pihaan. Ennen seminaaria oli
tarjolla tulokahvi sämpylöineen, joka kuului seminaarin hintaan (32 euroa tai Panssarikillan jäseniltä 30 euroa). Hintaan
sisältyivät myös päivän ruokailu varuskuntaravintolassa sekä iltapäiväkahvi munkkeineen sotilaskodissa.

uudesta tehtävästään nyt puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Tämän jälkeen pääsimme varsinaiseen asiaan. Tilaisuuden luennoitsijoiksi oli lupautunut joukko alansa parhaita asiantuntijoita, joista kaksi puhuisi aamupäivän aikana ja
ruokailun jälkeen iltapäivällä vuorollaan vielä kolme. Luennoitsijat olivat yhtä lukuun ottamatta ensikertalaisia. Kokenut konkari sai kunnian luennoida ensimmäisenä.
Ins.maj. (evp) Esa Muikku kuuluu luentojen vakiokalustoon,
ja tänä vuonna hänen luentonsa käsitteli Sisu XA-180:n ensimmäisiä 30 vuotta Puolustusvoimissa. Samasta aiheesta mutta hieman eri näkökulmasta jatkoi tekninen päällikkö Pertti Martikainen otsikolla ”Suakkunoita Pasin rinnalla. Kokemuksia ja tapahtumia alkuajoilta.” Näiden kahden
luennon jälkeen oli ruokatauko sekä päivän aiheisiin liittyvä kalustoesittely, jossa esillä olivat kuvissakin näkyvät Val-

Panssariprikaatin apulaiskomentaja Jukka Orava avasi tilaisuuden kello 10 Vaakunasalissa kertomalla lyhyesti omasta
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met 1912-6 eli ”PaVa”, Sisu XA-180 eli ”PaSi” (suomalainen
sekä YK-käytössä ollut) sekä konekivääritornit VeKa ja Janter 127DVS.
Viipurissa sijaitsevan sotamuseon johtaja, venäläinen Bair
Irincheev kertoi Leningradin rintaman panssarijoukoista
Karjalan kannaksen suurtaistelussa 1944. Hänen jälkeensä
aseinsinööri Ilkka Heikkilä esitteli kevyiden sinkojen pst-asekokeilutoimintaa Suomessa 1950-luvulla. Viimeisen esitelmän piti englanniksi Richard Cutland (warrant officer (ret.),
military specialist Europe), joka kertoi peribrittiläisellä puhetyylillä 30 vuoden armeijaurastaan sekä nykyisestä urastaan sotapelien parissa. Käykääpä kurkkaamassa osoitteessa: wargaming.net.
Osallistujamäärä seminaarissa oli noin sata henkilöä. Tällä
kertaa olin ainoa nainen miesten joukossa. Aiempina vuosina on kyllä ollut muitakin, mutta ilmeisesti tämän päivän
aiheet eivät saaneet naisia kiinnostumaan. Tilaisuus on jatkossakin avoin Panssarikillan ja muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Panssariseminaarin järjestää Panssarikilta, jonka nettisivuilla kannattaa käydä vierailulla: www.panssarikilta.fi.
Teksti ja kuvat: Jenni Paasio

Ylhäällä: Esitelmiin liittynyttä materiaalia oli esillä myös luentosalissa.
Toinen ylhäältä: Singon ammuksia opetustauluineen.
Kolmas ylhäältä: Konekivääritornit VeKa ja Janter 127DVS sekä YK-PaSi.
Iso kuva: Kalustoesittely kiinnosti seminaarilaisia.
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PANSSARIPRIKAATI TUTUKSI

esittelyssä
Uusi isäntä – Panssariprikaati
Vuoden alusta Panssariprikaatin maantieteellinen toimintaalue kasvoi merkittävästi, kun lakkautetun Länsi-Suomen sotilasläänin
alueen tehtävät siirtyivät prikaatille. Panssariprikaatista tuli näin myös Kalusto. Panssariprikaati kouluttaa sodanajan
panssarijoukkoja. Kalustoon kuuluvat muun muassa
uusi ”isäntä” ja kotijoukko-osasto Päijät-Hämeen maakuntajoukoille.
Panssariprikaati sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Hämeenlinnasta Parolannummella. Prikaatissa annetaan koulutusta kaikissa maavoimien aselajeissa ja lähes kaikissa koulutushaaroissa.

Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunut, MTLVB-kuljetuspanssarivaunut, BMP2- ja CV903 -rynnäkköpanssarivaunut,
ITPSV90-ilmatorjuntapanssarivaunut, 23ITK95, 35ITK88-ilmatorjuntatykki, BUKM1-ilmatorjuntaohjus sekä BTR50miehistönkuljetus- ja tiedustelupanssarivaunut.

Panssariprikaatin joukkoyksiköt ovat Hämeen panssaripataljoona, Jää- Kuvissa alla YK-PaSi, Valmet 1912-6 eli PaVa ja alimpana
käritykistörykmentti, Helsingin ilmatorjuntarykmentti, Parolan huolto- Sisu XA-180 eli PaSi.
pataljoona sekä Elektronisen sodankäynnin keskus. Huoltopataljoonaan
kuuluu nykyään myös Hennalasta muuttanut Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.

Tunnukset.Panssariprikaatin mustassa, vaalean hopeanharmaalla reunuksella varustetussa lipussa on keskikuviona hopeanharmaa kevyen ratsuväen kattilakypärä ja tangon puoleisessa yläkulmassa Panssariprikaatin joukko-osastotunnus. Lipun värit – musta ja hopeanharmaa –
ovat perinteiset suomalaisten panssarijoukkojen värit. Panssariprikaatin
joukko-osastotunnuksessa on kaksi haarniskoitua nyrkkiä.
Kilta.Suomalaisten panssarijoukkojen perinteitä Parolannummella vaalii Panssarikilta, joka on yksi Suomen suurimpia maanpuolustuskiltoja. Samalla Panssarikilta on Panssariprikaatin joukko-osastokilta. Toiminnallaan kilta välittää panssarijoukkoihin liiittyvää tietoa, historiaa ja
toimintaa. Aktiivisella killalla on paljon toimintaa ja esimerkiksi erilaisia
luentotilaisuuksia on aiheesta kiinnostuneille säännöllisesti. Lisätietoa
www.panssarikilta.fi.
Panssarimuseo. Suomalaisten panssarijoukkojen historiasta
ja panssarikaluston teknisestä kehityksestä kiinnostuneen ehdoton vierailukohde on Parolannummella sijaitseva Panssarimuseo. Museo avattiin yleisölle vuonna 1961. Lisätietoa www.panssarimuseo.fi.
Teksti Kaarina Honkalammi Kuvat Jenni Paasio
Lähde www.puolustusvoimat.fi

prikaati pähkinänkuoressa
Komentaja: eversti Pekka Järvi
Apulaiskomentaja: eversti Jukka Orava
Esikuntapäällikkö: everstiluutnantti Jari Vuorela
Kunniamarssi: Parolan marssi
Vuosipäivä: 28.6.
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KOMPPANIASSA TAPAHTUU

Uudelleen käyttöön otetun Käkisalmen sillan
kautta Sysmään ajellessa, pääteltiin Välilän Samin kanssa, että kerrankin lumet riittävät hiihtämiseen. Naumin leirikeskuksessa heti ilmoittautumispisteellä kurssilaiset jaettiin sekakansallisiin ryhmiin. Allekirjoittaneen ryhmään kuului 3 amerikkalaista ja 5 suomalaista. Kuitattuamme lumipuvun, huopasaappaat ja aseen, kuivamuonan sekä sukset, oli edessä
yöammuntalajina taktinen haulikko sekä pimeänäkölaitteisiin
tutustuminen. Näiden toimintojen jälkeen majoituimme leirialueella sissitelttaan. Ulkomaalaisten takia telttamajoittumiseen saatiin yksityiskohtainen koulutus.
Rastilta toiselle hiihtäen

Lauantaiaamuna herättiin 05.30 trumpetin soittoon. Yöllä
satanut räntä karisteltiin repuista ja keitettiin aamupuurot
sekä purettiin teltta. Kaikki ryhmävarusteet kuormattiin
ahkioon, joka jätettiin leirialueelle. Hiihtämällä siirryttiin
ensimmäiselle koulutusrastille. Oman ryhmän rastikierto
alkoi miinoista ja kertasingoista. Suomalaisille tuttu juttu oli
jenkeille vähän vieraampaa, mutta meillekin hyvää kertausta. Sitten taas sukset jalkaan ja hiihdeltiin takaisin leirikeskukselle, jossa takkahuoneessa opittiin väijytyksen tekoa
Powerpoint-esityksenä, (tässä vaiheessa ei vielä alkanut
sisällä lämpimässä unettaa). Ja taas hiihtämään. Nihkeäksi
muuttuneessa kelissä edettiin jyrkkämäkistä latua pitkin
TST-ensiapua oppimaan. EA/Combat Rescue -rastin pääsisältönä oli modernien kiristyssiteiden käyttö
ja haavoittuneen/loukkaantuneen lämpimänä pitäminen ja jatkohoitoon siirto.

sysmän tal

Tässä vaiheessa loihdittiin kuivamuonapakkauksista maittavat gourmet-ateriat ja siirryttiin seuraavalle koulutuspisteelle käyttämään lämpökameraa päiväaikaan. Maastoon oli sijoitettu lämminmoottorinen
ajoneuvo sekä rynnäkkökiväärillä varustettu, tuikkukynttilän
lämmittämä muovipussi, joka kuvasi yksittäisen taistelijan
lämpöjälkeä. Taaempana oli ison kiven takana laavu, jossa
oli tuntien ajan pidetty nuotiota, (savu johdateltiin kuusenhavujen ja oksiston kautta yläilmoihin). Tarkasta havainnoinnista huolimatta oli todella vaikea hahmottaa kyseisiä
yksityiskohtia metsäisestä maastosta. Rastin jatkotehtävänä
ryhmä rakensi ja miehitti tuliaseman, jonka vastaavasti
rastihenkilöstö yritti paikallistaa. Seuraavan hiihto-osuuden
takana odotti tulentekotehtävä. Poikkeuksellisesti saimme
veistää kasvavasta koivusta tuohta, jolla yhden tulitikun
periaatteella sytytettiin kuusen alaoksista kerralla syttyvät
tulet. saimme myös opetusta, kuinka löytää tarvittaessa
palavaa puuta kelioloista riippumatta. Viimeisenä rastina
oli LV 217 lisälaitteineen. Kattavan käyttökoulutuksen ja
puheviestintäharjoituksen jälkeen kuitattiin partiolle omat
radiolaitteet ja uudet eväät.

mallia 2015

Monenlaista jännitystä

Sovelletun vaiheen alkamista odotellessa aikaa kulutettiin
itseä huoltamalla. Odottelun jälkeen saatiin lisävarusteet ja
partiokohtaiset tehtäväkäskyt. Hiihtäminen suunnitellulle
toiminta-alueelle pimeässä ahkio pakattuna räjähteillä,
singoilla sekä majoitustarvikkeilla oli melkoinen jännitysnäytelmä, kun laskettiin jyrkät mäet alas lähes pelkän onnen
varassa. Vakavia loukkaantumisia ei kuitenkaan sattunut,
vaan pääsimme ehjänä perille. Suunnitellulla majoitus-
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paikalla partio jakautui kahteen osaan. Toisten perustaessa
tukikohtaa valmisteli partionjohtaja kahden miehen kanssa
tuliylläkköä läheiselle tielle, jossa tiedustelutietojen mukaan
pitäisi tulevana yönä liikkua vihollisen mekanisoitu osasto.
Aamuyöllä MTLB-vaunun johtama neljän ajoneuvon osasto
ilmaantuikin odotetulle kohdalle ja sai tuliryöpyn osakseen.
Partio irtautui tilanteesta ja sitten oli palautekeskustelun
aika.

Vaijerille ja maaliin

Sunnuntaiaamuna herätyksen jälkeen purettiin tukikohta ja
siirryttiin käsketyn ohjelman mukaan pistooliampumarastille. Paikalla piti jonottaa toista tuntia, joten taas harjoiteltiin
huoltoa. Tähän ongelmaan järjestäjät saanevat korjauksen
jatkossa. Päästyämme ampumapaikalle oli tarjolla kaksi vaihtoehtoa, sai yrittää helppoa ammuntaa kymmenestä metrissä tai vaativampaa Hollannin armeijan tasokoetta.
Ammunnan jälkeen siirryttiin köysiradalle, jossa viimevuotiseen tapaan saatiin turvavarusteiksi liivit ja kypärä, kiivettiin
noin neljän metrin korkeuteen kävelemään vaijerille ja radan
toisesta päästä vielä hypättiin jarrutetusti alas.
Vielä muutama sata metriä matkaa maaliin. Varusteiden luovutuksen jälkeen partio ohjattiin kootusti avantoon ja saunaan!
Se taisi olla ainakin ulkomaalaisille kova paikka… Avannon, saunan ja maittavan ruokailun jälkeen meitä ajoluvallisia pyydettiin vielä siirtämään valtion ajoneuvoja panssariprikaatiin. Kolme Defenderiä
Hattulaan siirrettyämme pääsimme Samin kanssa lähtemään kotiin ”jo” 19.30 jälkeen. Järjestävä organisaatio oli taas tehnyt hyvää työtä. Kurssin sisältö on saatu varsin kattavaksi, kunhan vielä jatkossa saadaan poistettua rastiväleiltä turhat odottelut. Ulkomaalaisten mukanaolo värittää mukavasti kurssia ja aina on
löytynyt jotain uutta opittavaa meillekin. Palataan siis asiaan
taas ensi vuonna.

talvikurssi

Teksti ja pieni kuva Arto Tapiomaa Iso kuva arkistokuva, Kaarina Honkalammi
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VARMISTIN-YHDISTYS

liity jäseneksi - panosta yhteiseen turvallisuuteen
Varmistin-yhdistyksen jäsenenä olet mukana rakentamassa turvallista Päijät-Hämettä.

Turvallisuus tehdään yhdessä, siihen voi jokainen osallistua.
Arjen turvallisuus syntyy pienistä teoista: siitä, että naapuria autetaan ja tuntemattomasta huolehditaan.

Yhdistys on perustettu tukemaan paikallisten maakuntajoukkojen toimintaa ja harjoittelua sekä kohottamaan ja ylläpitämään maanpuolustustahtoa. Tuen avulla joukot pystyvät harjoittelemaan ajanmukaisin välinein. Kalustohankinnoilla on voitu helpottaa tapahtumien ja harjoituksien
järjestelyitä. Taloudellista tukea on pystytty antamaan myös
henkilöstön lisäkouluttamiseen. Maakuntajoukko on näkyvä osa arjen turvallisuutta, Päijät-Hämeen maakuntakomppania tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa ja harjoittelee, jotta osaa toimia ja auttaa myös
tositilanteessa.

Voit liittyä alla olevan lomakkeen lisäksi helposti myös yhdistyksen verkkosivuilla www.varmistin.fi.

Varmistin ry on Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen tukiyhdistys,
joka on perustettu 22.2.2009 ja sen tehtävänä on tukea
toiminnallaan maakuntajoukkojen toimintaa ja harjoittelua.
Yhdistys kerää varoja toimintaan, järjestää koulutusta henkilöstölle ja tukee varustehankintoja maakuntajoukkojen käyttöön.
Keskeisenä ajatuksena Varmistin-yhdistyksen toiminnassa on
arjen turvallisuus.

Kannatusjäsenyys. Tuntuuko, että ajatus on
hyvä, mutta sinulla ei ole aikaa konkreettisesti harrastaa?

Varmistin ry kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon, joten
liittymällä yhdistykseen kuulut myös liittoon. Varmistin ry:n
varsinaisten jäsenten jäsenmaksut laskutetaan liiton kautta,
kannatusjäsenmaksut hoitaa yhdistys.

Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, tarvitaan myös paljon
niitä, jotka haluavat pelkällä taloudellisella tuellaan osallistua yhteisen turvallisuuden ja puolustuksen rakentamiseen. Valtakunnallisesti Päijät-Hämeen maanpuolustustahto on huippuluokkaa. Liittyminen Varmistin ry:n tukijäseneksi on sijoitus koko maakunnan hyväksi. Maakuntajoukko toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun sillä on takanaan koko maakunnan tuki. Varmistin ry:n kannatusjäseneksi liityt maksamalla 100 euron jäsenmaksun ja lähettämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella meille. Kannatusjäsenenä saat kotiisi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Varmistin-lehden.

LIITY NYT.

Varmistin ry on myös ampumaseura, jonka ampumatoiminnasta
vastaa ampumajaosto. Varmistin ry:llä on maakuntakomppanian kanssa yhteisiä ampumaratavuoroja, joilla voi käydä
itsenäisesti harjoittelemassa. Lisäksi järjestetään ohjattuja
harjoituksia. Vuoroille tuodaan myös laina-aseita. Ampumatoimintaan osallistuminen edellyttää joko Reserviläisliiton ampumaturvaa, Suomen Ampumaliiton lisenssiä tai muuta ampumaharrastuksen kattavaa vakuutusta. Lisätietoa ampumatoiminnasta pirkka.mellanen@varmistin.fi.

Kirjemaksu

Jäsen, 30 euroa
Kannatusjäsen, jäsenmaksu100 euroa
Kannatusjäsen, vapaavalintainen
jäsenmaksu, yli100 euroa, summa

Nimi
Sähköposti
Syntymäaika/y-tunnus
Postiosoite

Varmistin ry
PL 182
15101 LAHTI

Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Haluan Varmistin-lehden

Sähköisenä (pdf)

Postitse kotiin
Täytäthän kaikki tiedot, kiitos.
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Pikijärventie 2015 Operation overload 6.-7.6.2015
Päijät-Hämeen sykähdyttävin SRA kilpailu, Pikijärventie 2015
”Operation Overlord”. Paikkana toimii tuttu Heinolan ampumaurheilukeskus ja järjästäjänä toimii Lahden sotilaspoliisikilta.

TAMMI-,HELMI-,MAALISKUU vapaat
LKT 5.4. sunnuntai klo 18.00 Sale
LKT 24.5. sunnuntai klo 18.00 V-AJ/Käki
LKT 7.6. sunnuntai klo 18.00 1. joukkue
HEINÄKUU vapaa
ELOKUU vapaa
LKT 13.9. sunnuntai klo 18.00 Komento/Huolto
LKT 18.10. sunnuntai klo 18.00 rästitestit
LKT 22.11. sunnuntai klo 18.00 rästitestit
JOULUKUU vapaa
COOPER 16.5. lauantai klo 11.00 Sale
COOPER 13.6. lauantai klo 11.00 V-AJ/Käki
COOPER 22.8. lauantai klo 11.00 1. joukkue
COOPER 5.9. lauantai klo 11.00 Komento/Huolto

Toimitsijoille on luvassa seuraavaa:
- ilmainen osallistuminen kilpailuun, toimitsijakisa lauantaina
- ruoka- ja juomahuolto molemmille päiville (mehua, kahvia ja
lämmintä ruokaa)
- heille joilla ei ole SRA turvallisen ampujan korttia, ilmainen
kurssi lahdessa.
-Kurssin päivämäärä 14.-15.04., teoria (säännöt www.lipas.net/
sra) ampumakoe myöhemmin.
- osalle on varmaankin tarjota lainakalustoa kisaan, omat
patruunat

Kilpailun läpi viemiseksi tarvitaan jälleen aktiivisia toimitsijoita.
Lauantaina on toimitsijakisa ja sunnuntaina pääkisa. Rakentaminen alkaa keskiviikko torstai -akselilla. Aikataulu molemmille
päiville on 09.00-18.00.

Itse tarvitset mukaan:
-suojalasit
-kuulonsuojaimet
-tukevat kengät
-työhanskat, ei välttämättömät
-säänmukainen varustus
-hieman juotavaa sekä välipalaa, huolimatta siitä että rasteille
toimitetaan ruokaa ja juomaa

Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä, vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.
Maakuntakomppanian kuukausipalaverit 2015
Hämeen aluetoimiston tilat (alustavasti), Kirkkokatu 12. Kaikki
kynnelle kykenevät mukaan.
torstai 9.4.2015 klo 18.00
torstai 13.8.2015 klo 18.00
torstai 8.10.2015 klo 18.00
Lisäksi tarpeen vaatiessa voidaan pitää useampi palaveri.

Jos haluat tulla toimitsijaksi kisaan ilmoittaudu osoitteeseen
ammunta@phnet.fi
Postiin seuraavat tiedot:
-ammutko kisan, jos ammut niin luokka, id numero jne HUOM!
ampujan vakuutus!
-onko tarvetta laina-aseeseen TA-rastilla
-erikoisruokavalio, allergiat
-onko halukkuutta turvallisen ampujan kurssille, jos käyt kurssin
tarvitsen myös vakuutuksen!
-nimi, puh numero, sposti
-päivät milloin pääset
Kilpailun kotisivut www.spol.fi/pikijarventie2015

Asutuskeskustaistelu 15.-17.5. Santahaminassa
Ilmoittautumiset 19.4. mennessä, noin 50 reserviläistä mahtuu
harjoitukseen.
Kenttäkelpoisuus -ja Kesäyönmarssiharjoitukset
Alustava aikataulu:
La 18.4. Hennala ent.päävartion(rak.22) edusta.
La 2.5. Orimattila (Jokivarren koulu) Viljamaantie.
La 9.5. Hälvälä (entinen Ilvesportti).
La 23.5. Hennala (rak.22).
La 30.5. Paikka avoin.

VK3 12.-14.6.2015
Pidetään kertauskoulutuksena ja täydennyskoulutuksena
oikeudet jo omaaville, reserviläisten vetämä ja kouluttama,
kurssilla suoritetaan evaluointi.
Tough Viking -esteratakilpailu
5.9.2015 Helsingin Kaisaniemessä järjestettävään 12
kilometriä pitkään esterataseikkailuun osallistuu
maakuntakomppaniasta joukkue. Mukaan joukkueeseen
mahtuvat kaikki halukkaat! Tapahtuman tiedot ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta toughviking.fi -ja tosiaan tuo Kaisaniemen kierros. Kukin ilmoittautuu omatoimisesti, omalla kustannuksellaan ja mikäli haluaa olla osa komppanian tiimiä, valitsee
joukkuekilpailun ja kirjoittaa joukkueen kohdalle PHMAAKK
(kaikki kirjaimet isolla). Tällä hetkellä ilmoittautuneet ovat
valinneet 10:30 lähtöajan, mutta kukin voi valita mieleisensä /
sen mitä on ilmoittautuessa jäljellä. Rata rutistetaan läpi
yksilösuorituksina ja joukkueen tulokseen lasketaan joukkueesta
4 parasta aikaa.

Harjoitusmarsseille ilmoittautumiseen riittää kun saavut paikalle
07.30 (teippaukset ja terveyslomakkeen täyttö). Liikkeellelähtö
08.00. 25 km, kesto alle 6 tuntia.
Varustus: Säänmukainen MAAKK- tai siviili- vaatetus (tärkeintä on
että olet liikkumassa). Sopivat jalkineet ja 10 kg
reppu,(nettopaino > siis vielä maalissa). Matkan aikana kolme
taukoa ja aina tarvittaessa.
Aikataulutarkennukset/muutokset päivystäjän välityksellä
edeltävän viikon aikana.
Kesäyön marssi, Turku 6.-7.6. (Heikkilän kasarmit).
Huom! Ilmoittautuminen 40 euroa 31.3. mennessä > sen jälkeen
50 euroa! 1.6. jälkeen 60 e. Ilmoittaudu MPK järjestelmän kautta.
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Lihaskuntotestit ja cooperit 2015
Jokaisen maakuntajoukkolaisen on tärkeää osallistua kuntotesteihin vuosittain. Fyysinen kunto ja sen seuranta on oleellinen osa
jaksamista niin siviilielämässä kuin harjoituksissakin!Testit ovat
nimenomaan teitä varten oman tason arvioimiseksi ja pohjana
kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Rykmentin lakkautuksen myötä lihaskuntotestit suoritetaan Tokia kuntosalilla,
Askonkatu 9. Mikäli oman joukkueen ajankohta ei sovi, voit
osallistua muiden joukkueitten mukana.
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HENKILÖ

tuoreita

näkemyksiä

Tällä kertaa esittelyvuorossa on kaksi maakuntakomppaniaan hiljattain liittynyttä henkilöä. Molemmat naiset ovat lähteneet innokkaasti mukaan
ja mitä ilmeisimmin he ovat viihtyneet osana
joukkoa. Vuoteen on mahtunut paljon uutta ja
mielenkiintoista toimintaa.
Kerro aluksi itsestäsi muutamalla lauseella.
Veera: Olen Rantasen Veera ja kotoisin Lahdesta. Valmistun
keväällä liiketalouden tradenomiksi johtamisesta ja viestinnästä ja aloitan työt One Wayn myyntiedustajana.

heilu on lähellä sydäntä ja eri lajeja tulee harrastettua vuodenaikojen ja kiinnostusten mukaan. Aika ajoin valtaa kaipuu ulkomaille, joten vähintään yksi ulkomaanreissu tulee
tehtyä joka vuosi.

Hanna: Olen Hanna Heikkilä ja nyt 29 vuotta. Olen syntynyt ja viettänyt lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni merenrannalla Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa. Lahdessa olen asunut jo seitsemän vuotta ja kotiutunut hyvin. Työskentelen
sairaanhoitajana Lahden Veripalvelutoimistossa. Harrastan
melontaa ja tällä hetkellä syvennän osaamistani joki- ja koskimelonnan puolella. Harrastan myös vaeltamista, etenkin
huippujen valloitus on kivaa. Muutenkin kaikenlainen ur-

Oletko suorittanut varusmiespalveluksen?
Veera: Ajatus armeijan käymisestä heräsi 14-vuotiaana Ski
Expo -messuilla vieraillessani laskuvarjojääkärikomppanian
osastolla. Sinne eivät rahkeet ihan riittäneet, mutta halusin kuitenkin suorittaa asepalveluksen. Seikkailunhalu, uuden oppiminen ja omien rajojen koetteleminen olivat myös
muutamia syitä miksi lähdin armeijaan. Suoritin varusmiespalveluksen 2/10 saapumiserässä Karjalan prikaatissa. Kävin aliupseerikurssin sotilaspoliisilinjan esikuntakomppaniassa ja osan palveluksesta suoritin Mikkelissä, Maavoimien
esikunnan vartiostossa. Kotiuduin kersanttina.
Hanna: Yläasteella meillä oli varmasti Suomen paras historianopettajatar, joka kertoi meille tarinoita talvi- ja jatkosodasta sekä Suomen historiasta. Hän istutti meihin jokaiseen terveen arvostuksen ja kunnioituksen sotaveteraaneja ja isänmaata kohtaan. Häneltä kuulin ensimmäisen kerran, että naisetkin voivat käydä armeijan ja jäin asiaa miettimään. Naisten armeijaan meno ei kuitenkaan vielä tuolloin
ollut kovin yleistä ja 90-luvun lamavuodet ajoivat hakeutumaan pikaisesti työelämään kiinni, joten asia jäi tuolloin toteuttamatta. Elämä vei sinne ja tänne, mutta välillä oli aina
hetkiä, jolloin mietin armeijan käymistä.

Hanna kesällä 2014 Neitikoskella Ruunaalla.
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Milloin ja miten kuulit komppaniasta ensimmäisen kerran?
Veera: Kuntosalilla eräs maakkilainen alkoi värvätä kesken
varmistamisen. Armeija-ajat olivat kuitenkin tuolloin vielä
liian tuoreena mielessä, ja vasta muutaman vuoden kuluttua
tapahtuman jälkeen pistin hakemuksen vetämään.
Hanna: Vuosi sitten olin taas vakavasti harkitsemassa armeijan käymistä. Jotenkin puolivahingossa päädyin työpaikaltani rekrytoimaan uusia verenluovuttajia Karisman 112-päivään. Siellä viereisessä esittelypisteessä olikin useita henkilöitä rekrytoimassa maakuntakomppaniaan uusia jäseniä.
Kävin heiltä kysymässä, että vieläkö olisi mahdollista käydä
armeija tämän ikäisenä. Polvivammani takia en kuitenkaan
voisi suorittaa varusmiespalvelusta, mutta samalla minulle
kerrottiin, että alueellamme toimii Päijät-Hämeen Maakuntakomppania, johon voisin halutessani liittyä.
Mikä sai sinut todella kiinnostumaan komppanian toiminnasta? Milloin teit sitoumuksen?
Veera: Kiinnostus hakeutumisesta kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin herätti ajatuksen maakuntakomppaniaan liittymisestä. Olin myös kuullut, että siellä on reipasmielistä porukkaa ja hyvä yhteishenki, joten sitoumuksen allekirjoitin
maaliskuussa 2014.
Hanna: Kyseltyäni lisää maakuntakomppanian toiminnasta,
totesin, että tämähän kuulostaa tosi hyvältä ja juurikin sellaiselta toiminnalta, jossa haluaisin olla mukana. Allekirjoitin liittymissopimukset maaliskuussa vuosi sitten.
Miltä alku on tuntunut? Oletko päässyt porukkaan mukaan?
Veera: Minut on otettu heti osaksi porukkaa ja olen viihtynyt hyvin alusta asti. Harjoituksissa on ollut tekemisen meininki pilke silmäkulmassa ja reilu yhteishenki, hyvää huumoria unohtamatta.

telemaan ryhmän mukana. Kurssien innoittamana aloitinkin Krav maga -kurssin tämän vuoden alusta Lahden kamppailulajikeskuksessa. Jalkamarssi sujui kesällä nopeasti hyvässä porukassa ja kuntotestit näyttivät lihaskunnon tilan.
On ollut hienoa päästä osallistumaan myös ampumapäiviin,
joissa minua on opetettu kärsivällisesti ja perusteellisesti alkeista alkaen. Yksi ikimuistoinen kokemus oli myös Sysmässä
järjestetty viikonlopun kestävä talvikurssi helmikuun alussa.
Opin paljon uusia asioita talviolosuhteissa selviytymisestä,
tukikohtatoiminnasta, ampumisesta yms. Meidän joukkueessamme oli mukavaa ja kannustavaa porukkaa ja yhteistyö sujui hyvin. Vapaaehtoiset olivat nähneet paljon vaivaa
kurssin eteen ja sen kyllä huomasi: kaikki oli hienosti järjestetty ja toimi loistavasti.
Mitä vahvuuksia tuot mukanasi komppaniaan? Ajatuksia
tulevaisuudesta?
Veera: Osaan suunnistaa, joten minut voi laittaa huoletta
kartturiksi. Vähän mietityttää, miten toiminta tulee jatkumaan, kun Hämeen rykmentti lakkautettiin. Pyrin osallistumaan toimintaan sen minkä muilta kiireiltä aina ehdin. Toivottavasti kesän urheilutreenit jatkuvat ja saadaan porukkaa
aktivoitumaan mukaan.
Hanna: Kun toiminta tulee tutummaksi, niin toivon, että voin
olla itse antamassa oman panokseni toiminnalle vastavuoroisesti. Nyt vielä haen kuitenkin omaa paikkaani avoimin
ja innokkain mielin.
Teksti Jenni Paasio Kuvat Hannu Sinko, Kaarina Honkalammi

Hanna: Olen viihtynyt toiminnassa mukana erittäin hyvin.
Toiminta on mielenkiintoista ja porukka on mukavaa. Kursseilla on huomioitu hyvin, jos on ollut uutena mukana. Toiminta on ollut kaikin puolin uutta minulle, joten vuosi on
mennyt uutta opetellessa ja ihmetellessä.
Veera osallistui lokakuussa 2014 Wanaja-paikallispuolustusharjoitukseen ja sai varusteet vielä Hennalan varastolta.

Missä olet jo ehtinyt olla mukana?
Veera: Komppanian järjestämissä urheiluharjoituksissa olin
aktiivisesti mukana koko viime kesän. Oli kiva päästä pelaamaan salibandya pitkästä aikaa ja koettelemaan voimiaan
esteradalle. Myös jo kauan odotettu kertausharjoituskutsu
tipahti postiluukusta. Minut käskettiin lokakuussa järjestettyyn kertausharjoitukseen, jossa harjoiteltiin yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Kertauksissa pääsimme myös ampumaan rynnäkkökiväärillä, mistä omalta osalta oli jo vierähtänyt muutama vuosi.
Hanna: Liittymiseni jälkeen keväällä osallistuin voimankäyttökoulutuksiin. Ne olivat mielenkiintoisia päiviä ja sisälsivät
paljon käytännön harjoittelua. Vaikkei minulla ollut aiempaa kokemusta vastaavasta, niin se huomioitiin harjoittelussa niin, että sain riittävästi ohjausta, jotta pystyin harjoit-
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