VARMISTIN

toivottaa aktiivista vuotta 2016!

VARMISTIN
Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen lehti

4/15

käki-harjoitus
vietiin läpi lokakuun kauniissa säässä

Päällikön tervehdys 5

Varmistin4_15.indd 1

Reserviläiset aktiivisina
verenluovutuksessa 11

Vuodelle 2016 tiedossa paljon
harjoituksia ja toimintaa 11
5.2.2016 15:18:41

VARMISTIN

Yhdistyksen posti
Varmistin ry, PL 182, 15101 Lahti

VARMISTIN on Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen

lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa 2016. Aineisto sitä varten on toimitettava 31.03.2016 mennessä.

Päijät-Hämeen Maakuntakomppania
PL 5, 15701 LAHTI
Käyntiosoite Hämeen aluetoimisto, Kirkkokatu 12
0299 484 133 (ma-pe virka-aikana)

ISSN-L 2242-4679
ISSN 2242-4679

Yksikön päällikkö
Kimmo Korhonen
050 4950 811
kimmo.korhonen@maakuntakomppania.fi

Päätoimittaja
Kaarina Honkalammi
kaarina.honkalammi@maakuntakomppania.fi
044 555 2799

Pääkouluttaja
yliluutnantti Timo Matilainen
0299 484 123
timo.matilainen@maakuntakomppania.fi

Toimittaja
Jenni Paasio
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi
Mainokset
Varmistin ry
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukiyhdistys
Puheenjohtaja Hannu Tukia
hannutukia@live.fi
045-6356195

Päivystäjä
0299 484198
paivystaja@maakuntakomppania.fi
Painopaikka Padasjoen kirjapaino

Jäsenrekisteriasiat
Timo ja Margit Vento
jasenasiat@varmistin.fi

VARMISTIN 4/2015

Varmistin4_15.indd 2

2

Kannen ja sisäkannen kuvat Jenni Paasio ja
Kaarina Honkalammi

5.2.2016 15:18:42

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKOMPPANIA
ja VARMISTIN RY FACEBOOKISSA
https://www.facebook.com/phmaakk
https://www.facebook.com/varmistin

VARMISTIN NRO 4
31.12.2015
7. vuosikerta

TÄSSÄ NUMEROSSA:
Päätoimittajalta 4
Päällikkö 5
Käki kukkui lokakuun
kauniissa säässä 6
Reserviläiset aktiivisia verenluovutuksissa 10
Mukaan toimintaan 2016 10
Varmistin ry 11

Käki-harjoituksen 30 tunnin
rutistus vaati paljon
fysiikalta ja psyykeltä s. 6

3

Varmistin4_15.indd 3

VARMISTIN 4/2015

5.2.2016 15:18:43

PÄÄTOIMITTAJALTA
Se alkoi vuonna 2010. Minut saatiin houkuteltua mukaan Myrsky-harjoitukseen. Lähtiessä tiesin vain, että maakuntajoukoissa olisi kivoja tyyppejä. Muuten ei ollut mitään
käsitystä, mitä tulisin harjoituksessa tekemään. Siitä se ajatus sitten lähti. Viestintähommissa kun olin, päädyin kirjoittamaan harjoituksesta juttuja ja ottamaan kuvia, joista sitten koottiin harjoitusjulkaisu Osuma. Kirjoitin myös jutun silloiseen Varmistin-lehteen. Muistan, että viikonlopun aikana
nauroin enemmän kuin aikoihin ja tutustuin innostuneisiin,
mukaviin ihmisiin.

Luovun tehtävästä haikeana, mutta hyvällä mielellä. Todennäköisesti lehteen saadaan uusia ideoita ja tekijät, joilla juuri nyt on enemmän aikaa panostaa komppanian viestintään.
Onneksi minullekin on sopiva tapa olla mukana tukemassa
maakuntakomppaniaa ja asioita, joita pidän tärkeänä - onhan itsestään selvää, että jatkan Varmistin ry:n kannatusjäsenenä!
Kuluneista vuosista kauniisti kiittäen,
Kaarina

Myrskyn jälkeen olinkin sitten enemmän ja vähemmän
mukana maakuntakomppanian toiminnassa niin työn
kuin harrastuksenkin puolesta. Kirjoiteltuani ensin Varmistimeen satunnaisesti juttuja, sain vuonna 2011 kunnian ryhtyä lehden päätoimittajaksi. Mieleenjääneitä
asioita on paljon. Laskeutumiskoulutus, jossa jutun teon lisäksi pääsin itsekin tulemaan alas tornista. Vuoden
2010 sotilaiden painin MM-kilpailut, joissa oltiin mukana rakentamassa tapahtuman turvallisuutta. 2011 alkukesästä seurasin auringon paahtamalla Hätilän ampumaalueella, kun maakuntakomppanian taistelijat hioivat 27
asteen helteessä taitojaan muun muassa kevyellä kranaatinheittimellä. Länsi 2012 -harjoituksessa kahlattiin
vähintään polviin asti olevassa hangessa kasi-kypärät
päässä. Tapahtumia ja kokemuksia voisi luetella loputtomasti, samoin kuin upeita ihmisiä. Henkilöhaastatteluja tehdessä on kirjaimellisesti päässyt käsiksi maanpuolustustahtoon ja siihen, miten suurella sydämellä
maakuntakomppaniassa ollaan mukana.
Vuosien varrella sekä yksittäisillä taistelijoilla että joukkueilla on ollut vaihtelua toiminnan aktiivisuudessa,
muuttuvat työ- ja elämäntilanteet vaikuttavat mahdollisuuksiin osallistua harjoituksiin sen lisäksi, että
suunnittelu- ja taustatyön tekemiseen tarvitaan myös
aktiivisuutta laajalla rintamalla. Osa porukasta on silti samaa kuin jo vuoden 2010 Myrsky-harjoituksessa. Ei voi kuin nostaa hattua niille, jotka vuodesta toiseen ovat olleet aktiivisesti mukana, ottaneet vastuuta yhteisistä asioista ja samalla innostaneet ja kouluttaneet uusia mukaan toimintaan.
Myös itselläni osallistumisen aktiivisuus on muuttunut vuosien varrella. Uudet opiskelu- ja työkuviot ovat
vieneet aikaa samoin kuin normaalin arjen pyörittäminen. Nyt, vuoden 2015 ja viiden Varmistin-vuosikerran
jälkeen minun on aika astua sivuun ja antaa rakas Varmistin uuden, osaavan päätoimittajan ja muiden tekijöiden käsiin. Mielenkiintoiset jutun aiheet ja ihmiset eivät tule loppumaan, vuodelle 2016 on jälleen paljon toimintaa tiedossa!

VARMISTIN 4/2015

Varmistin4_15.indd 4

4

5.2.2016 15:18:44

PÄÄLLIKKÖ

Pitkän marssin Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian
rinnalla tehnyt Kaarina Honkalammi astuu tämän lehden myötä sivuun Varmistin -lehden päätoimittajan tehtävästä. Kaarinaa odottavat uudet haasteet poliisin tehtävissä, unohtamatta Kaarinan roolia
myös äitinä. Voisin kirjoittaa tähän ylistyssanoja siitä, kuinka paljon
Kaarinan tekemä työ on auttanut PHMAAKKia aurinkoisina aikoina
ja varsinkin hieman varjoisampina päivinä, esimerkiksi kun oma varuskuntamme ajettiin alas. Tämän palstan pituus on noin 200 sanaa. Käytän kuitenkin Kaarinalle vain yhden: KIITOS!
Toinen henkilö, jonka haluan nostaa jalustalle on Seppo Vahto. Voisin sanoa että, joka ei Seppoa tunne, ei ole kiinnostunut PäijätHämäläisestä maanpuolustuksestakaan. Mies, jota epäiltiin Bundesheerissä, Itävallassa, muutama vuosi sitten muukalaislegioonan
vääpeliksi, on siirtynyt vuodenvaihteessa Suomen puolustusvoimien varareserviin. Jos osaisin sanaakaan latinaa sanoisin Sepolle:
Ave Vahto, morituri te salutant!
Vaikka tämä lehti onkin vuoden 2015 viimeinen Varmistin-lehti,
suuntaan katseet jo tulevaan vuoteen 2016. Yksikössä on tehty
muutamia, osin radikaalejakin, henkilövaihdoksia. Kurssien suunnittelu on täydessä vauhdissa ja joukkueisiin nimetään koulutusupseerit, jotka toimivat jatkossa jokaisen joukkueen koulutuksen
suunnittelijana ja yhteyshenkilönä koulutustarpeiden osalta. Maakuntajoukkojenkin koulutus on jatkossa hyvin pitkälti kiinni omasta
aktiivisuudestamme. Yhdessä aluetoimiston kanssa suunnittelemme oman koulutuksemme tarpeiden ja vaatimusten mukaan.
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian päällikkö
Yliluutnantti (res)
Kimmo Korhonen
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KÄKI
KUKKUI
lokakuun kauniissa säässä

Partio tulee paikalle, mistä on kuultu laukauksia ja löytää jalkaan haavoittuneen henkilön. Henkilö on evakuoitava pikimmiten välittömän ensiavun antamisen jälkeen. Ongelmia on
kuitenkin tiedossa, sillä kesken haavoittuneen siirron viestintävälineistön akut tyhjenevät. Akun vaihto onneksi sujuu
taistelulähetin ansiosta ja tehtävä pääsee jatkumaan.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä he-

rätys tapahtui kolmen aikaan. Luvassa oli erilaisten rastien
ja marssien suorittamista, toiminnan jatkuessa sunnuntaihin puolille päivin asti. Testauksessa olivat sekä henkinen
että fyysinen sietokyky ja jaksaminen. Noin 30 tuntia kestänyt harjoitus koostui rastien lisäksi juoksulenkeistä (n. 5
km), täyspakkausmarsseista (n. 42 km), taisteluvarustusmarsseista (n. 9 km) ja lihaskunto-osioista (n. 3 tuntia punnerruksia, vatsalihasliikkeitä, haarahyppyjä ja niin edelleen).
Yöpyminenkin tapahtui kenttäolosuhteissa, poteroissa. Todellisesta haasteesta ja itsensä haastamisesta oli siis kyse
tässä(kin) Käki-harjoituksessa. Seuraavaksi yksityiskohtia kuvineen muutamalta rastilta, joita pääsin seuraamaan.

Ongelmat eivät kuitenkaan ole ohi, sillä helikopteri ei pääse laskeutumaan evakuointipaikalle ja partion on ratkaistava seuraava ongelma. Laskeutumispaikan keskellä on ajoneuvo. Partio toimii ripeästi: ajoneuvo todetaan lukituksi,
ikkuna hajotetaan isolla kivellä, jotta käsijarru saadaan pois
päältä ja ajoneuvo työnnettyä sivuun. Nopeasta toiminnasta
huolimatta evakuoitava henkilö on ehtinyt menehtyä ennen
hoitoon pääsyä. Suorituksen jälkeen partio saa rastin valvojalta hyvää palautetta toiminnastaan rastilla.

Varhaisen lauantaiaamun rastitehtävänä oli hyinen vesistönylitys, jonka jälkeen marssittiin kohti evakuointitehtävää:
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Pikatankkauksen ja akkujen vaihdon jälkeen partio suuntaa jälleen
yhdelle marssille. Marssimisen ja kuntoilun jälkeen partio saapuu
suorittamaan seuraavaa tehtävää:
Edessä on rakennuksen läpikäynti sekä uhkaavan henkilön kiinniotto. Rakennuksesta löytyy juopunut henkilö, joka ei kuuntele partion johtajan käskyjä, vaan rupeaa isottelemaan. Tilanteen eskaloituessa partio joutuu käyttämään voimakeinoja saadakseen tilanteen haltuun. Kun väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö on painimisen jälkeen saatu maahan, tarkistetaan hänet vaarallisten esineiden varalta. Lopulta henkilö puoliksi talutetaan, puoliksi kannetaan ulos rakennuksesta ja tilanne on ohi. Kovilta otteilta ei vältytty, ja vaikka huonekalutkin saivat kyytiä, partio selvitti tilanteen mallikkaasti. Hyvin hoidetun kiinnioton jälkeen vuorossa olikin taas lisää marssimista, lisää lihaskuntoa ja lisää rasteja, mm.
laskeutumistehtävä, jota en harmikseni enää ehtinyt jäädä katsomaan.
Vaikka kaikki halukkaat eivät päässeet osallistumaan harjoitukseen ja vaikka osa osallistujista joutui keskeyttämään, oli ilo huomata, että komppaniastamme löytyy monia sisukkaita ja päättäväisiä taistelijoita, jotka ovat valmiita tehtävään kuin tehtävään.
Teksti ja kuvat Jenni Paasio

30-tuntinen Käki-harjoitus mittasi henkistä ja fyysistä kestävyyttä. Harjoituksen
aikana tehtiin paljon fyysisesti kuormittavia suorituksia, muun muassa täyspakkausmarssi (edellisellä aukeamalla partio lähdössä), lisäksi rasteilla suoritettiin
ensiapu, etsintä- ja kiinniottotehtäviä (keskellä ja alhaalla). Rastien välillä
osallistujat saivat palautetta toiminnasta (ylhäällä).
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Asuntolainaneuvottelu tai suunnitelma säästämiseen?
Varaa tapaaminen lauantaiksi.
Nyt voit neuvotella asuntolainasta ja keskustella säästämisen
ja sijoittamisen palveluista Lahden Trion konttorissamme
myös lauantaisin.
Varaa aika Nordea Asiakaspalvelusta 0200 3000
(pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk.
Teemme sen mahdolliseksi

Kauppakeskus Trio
Aleksanterinkatu 18, Lahti
0200 3000
nordea.fi
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VERENLUOVUTUSHAASTE 2015

Mukaan auttamaan myös 2016!

Päijät-Hämeen Maakuntakomppania on vuonna 2015 osallistunut Punaisen Ristin Veripalvelun VeriRyhmähaasteeseen joukkueittain.
Tässä luovutuskerrat vuoden aikana:
PHMAAKK 1J: 0
PHMAAKK 2J: 12
PHMAAKK 3J: 3
PHMAAKK Käki: 10
Vuoden 2015 haasteen voitti siis 2. joukkue, onnittelut!
Haaste jatkuu myös vuonna 2016! Kun käyt luovuttamassa verta, ilmoita VeriRyhmäsi nimi, niin luovutuskertasi lasketaan mukaan tuloksiin. Kaikki mukaan oman
joukkueen nimissä ja hyvän asian puolesta!

MUKAAN TOIMINTAAN 2016

Teksti Jenni Paasio Kuva Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

Lihaskuntotestit ja cooperit 2016
Tammi-, helmi- ja maaliskuu vapaat
LKT 10.4. SUNNUNTAI KLO 18.00 Sale, KRH
LKT 22.5. SUNNUNTAI KLO 18.00 V-AJ/Käki
LKT 5.6. SUNNUNTAI KLO 18.00 1. joukkue
Heinäkuu vapaa
Elokuu vapaa
LKT 11.9. SUNNUNTAI KLO 18.00 Komento/Huolto
LKT 16.10. SUNNUNTAI KLO 18.00 rästitestit
LKT 20.11. SUNNUNTAI KLO 18.00 rästitestit
Joulukuu vapaa
COOPER 14.5. LAUANTAI KLO 11.00 Sale, KRH
COOPER 11.6. LAUANTAI KLO 11.00 V-AJ/Käki
COOPER 20.8. LAUANTAI KLO 11.00 1. joukkue
COOPER 17.9. LAUANTAI KLO 11.00 Komento/Huolto
Lihaskuntotestit pidetään Tokia-kuntosalilla, Askonkatu 9.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä, vaihtoehtoinen paikka Pikku-vesijärven ranta.
Jos joku testauspäivistä ei käy, niin sovi uudesta testausajasta:
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi. Testit ovat vuosittaiset.

Maakuntakomppanian kuukausipalaverit
Paikkana Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12 klo 18.00, jollei toisin
ilmoiteta.

Vuoden 2016 harjoituksia
Kertausharjoitukset:
EVK KH 4.-8.4.2016
PERK KH 30.4.-3.5.2016
PV VEH:
PAPU-harjoitus 16.-18.9.2016
Tilattu koulutus:
Reserviläisten koulutus- ja ampumapäivä 4.-5.3.2016
Ampumailta 1 18.5.2016
VK3 (TRA-harjoitus) 10.-12.6.2016
Erikoisjoukkojen vastainen toiminta 12.-14.8.2016
Ampumailta 2 7.9.2016
Paikallispataljoonan koulutus 7.-9.10.2016
Yksiköiden koulutus 11.-13.11.2016
Kesäyön marssi
11.-12.6.2016 Turussa
www.facebook.com/mpk.kesayonmarssi/
http://www.mpk.fi/kesayonmarssi
Extreme run Vantaa
21.5.2016
Tough Viking -esteratakilpailu
Helsingissä 10.9.2016

Päivämäärät
18.2.2016 (Helmikuussa myös Varmistimen yleiskokous jo aikaisemmin klo 17.00)
14.4.2016
11.8.2016
6.10.2016
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VARMISTIN-YHDISTYS

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

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

Turvallisuus tehdään yhdessä, siihen voi jokainen osallistua.
Arjen turvallisuus syntyy pienistä teoista: siitä, että naapuria autetaan ja tuntemattomasta huolehditaan.
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.
Varmistin ry kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon, joten
liittymällä yhdistykseen kuulut myös liittoon. Varmistin ry:n
varsinaisten jäsenten jäsenmaksut laskutetaan liiton kautta,
kannatusjäsenmaksut hoitaa yhdistys.
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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