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PÄÄTOIMITTAJA

Kun vuonna 2010 liityin Maakuntakomppaniaan, en kuvitellut päätyväni toimittajaksi. Kuitenkin, kun minua muutama
vuosi sitten pyydettiin auttamaan Kaarinaa Varmistin-lehden kasaamisessa ja juttujen keräämisessä, suostuin tehtävään tietämättä, mitä kaikkea edessä odottaa. Minulle luvattiin, että saisin patistella kirjoittajia pysymään aikataulussa.
Ja näin tosiaan olen tehnyt! Kahden vuoden ajan olen sekä
haalinut juttuja kasaan että itse kirjoittanut niitä.
Kun aloitin lehden toimittajana, ei mieleeni tullut missään
vaiheessa, että tuo tie johtaisi myöhemmin jopa lehden päätoimittajaksi. Tilanteet kuitenkin muuttuvat, ja Kaarinan jättäessä jäähyväiset lehdelle, kyseinen paikka avautui. En oikeastaan edes ole varma, annettiinko minulle muita vaihtoehtoja kuin siirtyä päätoimittajaksi. Onneksi sain minulle
täysin vieraaseen taittotyöhön avukseni osaavia ihmisiä ja
yhdessä saamme tänäkin vuonna Varmistin-lehden toimitettua siistinä pakettina teille lukijoille. Jarmo Siiralle iso kiitos tämän lehden taittotyöstä!
Tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen kohdallani on
mahtunut paljon; asunnon myynti ja uuden osto, muutto,
uuden kodin pintaremontti ja sisustus. Kaiken tämän ohella olen kerännyt ja kirjoittanut materiaalia lehteen, ja tässä
edessäsi on nyt tuon työn tulos. Toivottavasti löydät paljon
mielenkiintoista luettavaa, ja jos sinulla on sopivasta aiheesta tuottaa kirjallista ja kuvallista materiaalia, otan ne mielelläni vastaan. Juttuaiheitakin saa ehdottaa!
Yhdessä teemme työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen
eteen. Muistakaa kertoa Varmistin-yhdistyksestä myös ystävillenne ja antakaa heille mahdollisuus tutustua maakuntajoukkojen toimintaan vaikkapa tämän Varmistin-lehden
kautta. Kuten varapäällikkö Väkeväinen seuraavalla sivulla muistuttaakin, Varmistin-yhdistys tarvitsee lisää jäseniä.
Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen ja kesää jo odottaen,
Jenni
P.S. Muistathan, että voit koska tahansa vaihtaa lehden toimitustapaa paperisesta sähköiseksi ja päinvastoin. Ilmoita
jasenasiat@varmistin.fi
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VARAPÄÄLLIKKÖ

Varmistin-yhdistys on tukijoukko maakuntajoukkojen takana. 2009 perustettu Varmistin ry kokoontui 18.2.2016 vuosikokoukseen. Kokouksessa meitä oli paikalla kuudesosa jäsenistöstä. Varmistimen rahoitusta käsiteltäessä huomiota herätti jäsenmaksutulojen pienuus. Kaikessa toiminnassa keskeistä on nyt meidän oma aktiivisuutemme, kuten myös varojen keräyksessä. Toivottavasti sinä lukija, jolle tämä lehti
on tullut, liityt meidän maksavien jäsenten joukkoon. Saaduilla tuloilla pystymme rahoittamaan omaa harjoitteluamme ja toimintaamme.

Toivottavasti kaikki lukijat ovat sisäistäneet sen, että toimintamme on nyt huomattavasti aikaisempaa enemmän omaehtoista harjoittelua korostavaa. Harjoituksiin osallistumista voi suorittaa oma-aloitteisesti joko ilmoittautumalla
MPK:n kautta tai organisoimalla toimintaa yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä.
Tänäkin vuonna MPK:n koulutuskalenterissa on tarjolla satoja erilaisia tapahtumia, joten jos jonkun mielestä ei ole riittävästi yhdessä tekemistä, niin ihmettelen suuresti onko hän
itse käynyt aktiivisesti niitä katsomassa. Ei muuta kuin kavereita mukaan ja joukolla kursseille.

Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin seuraava henkilöt:
- Kaarina Honkalammi, Varmistinpuukko
- Heikki Koskinen, Reserviläispukko
- Koponen, Naumi, Paalanen, Parikka ja Tapiomaa
saivat kunniamitalin.

Kevätterveisin,
Mika Väkeväinen
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KOMPPANIASSA TAPAHTUU

TAISTELIJANTUTKINTO
Perinteeksi muodostunut Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan alokkaiden taistelijantutkinto helmikuun puolivälin tienoilla on antanut meille Maakuntakomppaniaan
kuuluville oivan mahdollisuuden päästä mukaan toteuttamaan hyvin suunnitellun radan läpiviemistä. Tehtävänämme on tässä laajassa harjoituksessa ollut varsinainen tutkinto-osio, eli taistelijoiden suoritusten arviointi. Mukana oli
myös PVVMSK:n reserviläisiä sekä MPK:n aktiiveja. MPK:n
päävastuuna olivat harjoitustoimiston ja huollon järjestelyt.
Torstaina ne henkilöt, joille tämä harjoitus oli uusi, pääsivät tutustumaan rataan kanssamme. Torstainen maasto oli
kostea ja varsin synkkä lumen vähyyden vuoksi, mutta kuten
niin monena aikaisempanakin kertana, luontoäiti soi meille perjantaiksi lumisateen ja keli kuivui viikonlopuksi opti-
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maaliseksi.
Uutena haasteena oli arvioida partiossa toimivien taistelijoiden toiminta. Kolmen taistelijan arviointi radalla oli haasteellisempaa, kun vertaa aikaisempaan taistelijaparin arviointiin. Tämä harjoitus jos mikä antoi meille tutkintoon osallistuville myös mahdollisuuden palauttaa mieliin koulutetut toimintatavat mm. kohdatessa epäsuoraa tulta, valaisun aikana, varamiinoitteen teossa, suojeluvaroituksen ja
-hälytyksen aikana jne. Väitän, että nuo opit ovat vuosien
tai vuosikymmenten saatossa meidän yksikkömme jäseniltä jääneet hämärän peittoon. Sen vuoksi tähän harjoitukseen soisi jatkossakin osallistuvan mahdollisimman monta
yksikkömme soturia.
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Tänä vuonna alokkaiden määrä oli vahvuudeltaan suurempi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nuoret taistelijat suoriutuivat tutkinnosta hyvin arvosanoin. Suurta eroa ei eri tutkintoon osallistuvien välille saatu. Voidaankin todeta, että koulutusjakso oli kouluttajilta onnistunut. Motivoituneet nuoret antoivat kaikkensa, ja se näkyi sekä innostuksena että tekemisen meininkinä.
Perjantaina harjoitukseen kävi tutustumassa myös huoltopataljoonan komentaja sekä eri yksiköiden päälliköitä. Tapa, jolla PVVMSK:n taistelijatutkinto on toteutettu, eli rata ja reserviläisten hyödyntäminen, sai kiitosta. Nähtäväksi jää, ottavatko muiden
yksiköiden päälliköt Kanta-Hämeen
Maakuntakomppanian mukaan toteuttamaan omia harjoituksia. Harjoituksen johto pyysi välittämään kiitokset Maakuntakomppanian henkilöstölle.
Teksti: Heikki Koskinen
Kuvat: Puolustusvoimat / Varusmiessoittokunta
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PANSSARIPRIKAATI TUTUKSI

PAROLAN PANSSA

Tanskalainen Madsen 20 PstK/40 etummaisena ja muita panssarintorjuntakanuunoita.

AAMUPÄIVÄLLÄ HISTORIAA

Jälleen kerran Parolan sotilaskodin ovet avautuivat tulokahveja varten varhain lauantaiaamuna. Vähän ennen
kymmentä Vaakunasali avattiin ja seminaarilaisia kehotettiin siirtymään paikoilleen saliin päivän aloitusta varten. Kahdettatoista kertaa järjestetyn seminaarin luennoilla oli luvassa niin historiaa, nykyaikaa kuin hiukan tulevaakin.
Ensimmäinen luento ”Panssarihälytys! Hyökkäysvaunukokeiluosaston ajokokeet Kannaksella 1934” alkoi hieman kymmenen jälkeen. Luennon pitäjä, kapteeni Aleksi
Lintunen, oli selvästi tehnyt töitä aiheen eteen ja perehtyneisyys näkyi ja kuului.
Toinen luento oli jatkoa edelliseen, hyvin suunniteltu jatkumo aiheella ”Valmista, osta ja varasta – Suomen panssarintorjuntakyvyn kiirastuli talvisodassa”. Filosofian
maisteri Simo Liikanen osoittautui heti luennon alussa
huumorimieheksi ja sama meno jatkui loppuun asti. Tämä luento herätti poikkeuksellisen paljon jälkikeskustelua, ja ruokailuun ja kalustoesittelyyn varattu aika lyheni.
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Etualalla Valtion Kivääritehtaan valmistama 20 Pst.kiv. 39 eli L-39
”Norsupyssy” ja taustalla muita panssarintorjuntakivääreitä,
jotka olivat lainassa Panssarimuseon kokoelmista.
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RISEMINAARISSA

Rynnäkköpanssarivaunu CV9030.

Ilmatorjuntapanssarivaunu Leopard 2 Marksman.

joukosta moni olikin käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseen.

KALUSTOESITTELYSSÄ OLI PALJON KATSELTAVAA

Lounaan jälkeen koitti odotettu kalustoesittely. Aiemmista vuosista poiketen esittely oli pääasiassa sisätiloissa psv-hallilla. Ulkopuolella oli rivissä sekä Pohjoismaisia että Neuvostoliittolaisia panssarintorjuntakanuunoita. Hallin sisällä oli runsaasti erilaisia panssarivaunuja ja
myös valikoima panssarintorjuntakivääreitä, muun muassa suomalainen ”norsupyssy”.

Kolmannen luennon jälkeisellä kahvitauolla maistui perinteinen soden munkki ja kahvi. Tai allekirjoittaneen onneksi myös kaakao, kun kahvinjuojaksi en ole koskaan
ryhtynyt. Sekä ruoka- että kahvitauolla on yleensäkin ollut mahdollisuus ostaa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
ja muuta materiaalia, jota on seminaaria varten paikalle tuotu. Tämä kerta ei ollut poikkeus ja kauppa kävi vilkkaana.

Siirtymisineen aikaa runsaan kaluston tutkimiseen ei liiemmälti jäänyt. Tänä vuonna esittelymateriaalia oli nimittäin huomattavasti runsaammin kuin aikaisempina
vuosina. Valitettavasti lyhennetty aika etenkin ahtaissa
sisätiloissa harmitti, kun kaikkeen esillä olleeseen materiaaliin ei ehtinyt tutustua niin hyvin kuin olisi halunnut.

Herkuttelun jälkeen diplomi-insinööri (insinöörimajuri evp) Esa Muikun aiheena oli ”Marksman 1991-201520??”. Muikku on vakioesiintyjä panssariseminaareissa ja
siis kokenut luennoija. Tällä kertaa hän kertoi panssari-ilmatorjunnan kehittymisestä ja mahdollisesta tulevaisuudesta vakuuttavan varmasti.

ILTAPÄIVÄLLÄ KÄSITTELYSSÄ LÄHIHISTORIAA JA NYKYAIKAA

Viimeinen luento ”Leopard 2 A6 -taistelupanssarivaunun
käyttöönotto Suomessa” oli toinen luento, jonka kaikenlainen tallentaminen oli kielletty. Kapteeni Petri Kainulainen puhui hyvin ajankohtaisesta aiheesta, sillä vaunuja on jo tullut Suomeen ja lisää on tulossa. Kantahenkilökuntaa on käynyt aluksi Hollannissa koulutuksessa ja he
puolestaan ovat kouluttaneet kotimaassa. Tarkoitus on
aloittaa varusmiesten koulutus kuluvana vuonna.

Lyhyeksi jääneen tauon jälkeen majuri Harri Mäkelä luennoi ”Panssarikoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta”.
Luento oli poikkeuksellinen, sillä sen kuvaaminen ja muu
tallentaminen oli kielletty. Aiempien vuosien sekä aamupäivän luentojen kuvaaminen oli ollut sallittua, ja yleisön
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Sisätiloissa oli välillä jopa tungosta, kun uteliaat seminaarilaiset tutustuivat esillä olleeseen kalustoon.

Kokonaisuudessaan päivä oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Joka vuosi kerätyt palautteet on ilmeisesti otettu
huomioon, sillä ainakin minulle jäi se olo, että tämä oli taas parempi seminaari kuin viimevuotinen.
Teksti ja kuvat: Jenni Paasio

Talvinen ampumapäivä Padasjoella

Huoneeseen meno. Kouluttaja antaa merkin, jonka jälkeen
ampuja menee ”oviaukosta” sisään ja varmistaa oman kulmansa.
Liikkeen aikana tulee ampua tuplalaukaus kolmeen tauluun.
Sama harjoitus tehtiin kummallekin puolelle.

SRA-kisoihin viritetty haulikko herätti vahvasti omistamisen
halua.

Padasjoen joukkue piti tammikuun pakkasilla oman ampumapäivänsä Taruksella. Ajatus talviammunnasta lähti joukkueen sisältä ja yli 20 asteen pakkasista huolimatta paikalla oli 16 innokasta ampujaa. Mukaan oli houkuteltu myös
muutama maakuntakomppaniaan kuulumaton kaveri tutustumaan toimintaan. Ammunnat toteutettiin reserviläisten omilla aseilla ja kukin ampuja maksoi ampumansa patruunat kouluttajille, jotka toivat aseet ja patruunat paikalle. Kurssilla käytettiin sekä reserviläiskivääreitä että palveluspistooleja, ja kaikki ammunnat olivat alle 50 metrin etäisyydeltä tapahtuvia toiminnallisia ammuntoja.

osalle ampujista toiminnalliset ammunnat olivat uusi kokemus. Rastilta toiselle siirtymisten väliin jäi sen verran aikaa, että jokaisella oli mahdollisuus myös käydä välillä lämmittelemässä Riistanhoitoyhdistyksen majalla paistamassa
makkaraa ja juomassa kahvia.
Innokkaimmat ampujat olivat kirpeästä kelistä huolimatta
valmiita tulemaan seuraavanakin päivänä ja silloin ampujille tarjoutui mahdollisuus päästä kokeilemaan mm. SRAammuntoihin viriteltyä kisahaulikkoa.
Kurssin järjestäminen selvästikin kannatti, sillä muutama
ampuja on talven aikana innostunut suorittamaan SRAkortin, joten toiminnallisista ammunnoista kiinnostuneiden määrä kasvaa mukavasti.

Kurssilla oli toimintamonttuun rakennettu SRA-tyyppinen
ammuntarasti, mutta SRA:sta poiketen rastilla ei otettu aikaa, vaan harjoiteltiin turvallista liikkumista ladatun aseen
kanssa. Varovaisuus oli perusteltua, sillä jalkojen alla oli epätasaisesti tamppaantunut hanki, päällä paksusti vaatetta ja
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Teksti ja kuvat: Juha Muje
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Lähtöpaikat vielä avoimet.

Maakuntakomppanian kuukausipalaverit
11.8.2016
6.10.2016
Paikkana Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12. Alkaen klo
18.00, jollei toisin ilmoiteta.

Tammi-, helmi-, maaliskuu vapaat
LKT 22.5. sunnuntai klo 18.00 V-AJ/Käki
LKT 5.6. sunnuntai klo 18.00 1. joukkue
Heinä-, elokuu vapaat
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
LKT pidetään TOKIA-kuntosalilla, Askonkatu 9.
COOPER 14.5. lauantai klo 11.00
COOPER 11.6. lauantai klo 11.00
COOPER 20.8. lauantai klo 11.00
COOPER 17.9. lauantai klo 11.00

VUODEN 2016
HARJOITUKSIA
PeRK KH 30.4.-3.5.2016
PV VeH: PAPU-harjoitus 16.-18.9.2016

Sale, KRH
V-AJ/Käki
1. joukkue
Komento/Huolto

TULEVIA TAPAHTUMIA

PHMAAKK:N LKT JA
COOPERIN TESTIT
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

Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä, vaihtoehtoinen paikka Pikku-Vesijärven ranta.
Jos joku testauspäivistä ei käy, niin sovi uudesta testausajasta: erkki.vilja@maakuntakomppania.fi (040-5002757). Testit
ovat vuosittaiset!

19. Kesäyön marssi 11.-12.6.2016 Turussa
www.facebook.com/mpk.kesayonmarssi/
http://www.mpk.fi/kesayonmarssi

Jalkamarssit
Jalkamarssikauden avaus lauantaina 30.4.
Lähtö Hennalan portilta 8.00. Paikalla oltava 7.30.
Matkan pituus 25 km, suoritusaika alle 6 h.

Extreme run Vantaa 21.5.2016
Tough Viking -esteratakilpailu Helsingissä 10.9.2016

Seuraavat lähdöt:
Lauantai 7.5. ja 21.5. (klo 8)
sekä sunnuntai 29.5. (klo 9).
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KOMPPANIASSA TAPAHTUU

SYSMÄN
TALVIKURSSI

JÄRJESTYKSESSÄÄN SEITSEMÄS Sysmän talvikurssi järjestettiin vaihtelevissa talviolosuhteissa helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Järjestävän organisaation työt alkoivat jo varhain edellisenä syksynä erinäisten
suunnittelupalaverien muodossa ja panostaminen harjoituksen esitöihin näkyikin harjoituksen sujuvuudessa ja koulutuksen korkeassa tasossa.
Itse harjoitus alkoi osalla kouluttajista jo maanantaina kaluston kuittauksen muodossa ja ensimmäiset kurssilaiset, Tanskan Hjemmevärnetin eri yksiköistä koottu osasto, saapuivat paikalle keskiviikkoiltapäivällä. Torstaina alkoi ulkomaalaisten valmistava koulutus, jossa painopiste oli hiihtokoulutuksessa, ja joka huipentui torstai-iltana taisteluvarustuksessa suoritettuun avannostapelastautumisharjoitukseen.
Perjantaina ulkomaalaisten kanssa jatkettiin hiihtoharjoituksia ahkion kanssa ja ryhdyttiin odottelemaan kurssilaisten pääjoukkoa.
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Perjantai-iltana koettiin kurssin suurin pettymys, kun todettiin yli kolmasosan ilmoittautuneista kurssilaisista jääneen
pois ilmoittamatta. Tämä johti erinäisiin pikatilanteenomaisiin peliliikkeisiin seuraavien päivien toteutussuunnitelman
osalta, mutta muuttuneeseen tilanteeseen sopeuduttiin, eivätkä kurssilaiset joutuneet tilanteesta juurikaan kärsimään.
Kun harjoitus oli saatu toden teolla pyörimään, kului viikonloppu varsin nopeasti erilaisten sotilaan perustaitojen kertaamisessa ja opettelussa, painopisteen ollessa talven vaikutuksissa henkilön ja välineistön toimintaan sekä kylmyyden
aiheuttamien haasteiden voittamisessa. Sunnuntain vastaisen yön sovellettuun vaiheeseen antoi talvisää oman lisäpanoksensa muuttamalla hiihtokelin vaikeasta mahdottomaksi lyhyessä ajassa, mikä teki öisestä siirtymästä erittäin
raskaan.
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Sunnuntain viimeisten koulutusten, huollon ja varuspalautusten jälkeen palkittiin tavan mukaan muutamia ansioituneita kurssilaisia ja toivotettiin turvallista kotimatkaa. Kuten
hyvään käytäntöön kuuluu, kerättiin kurssilaisilta ja kouluttajilta myös palautetta ennen harjoituksen päättämistä, ja
tämä palaute käsiteltiin harjoituksen johdon toimesta pari viikkoa myöhemmin pidetyssä päätöspalaverissa. Palaverin antina syntyi ensi vuoden harjoitukselle runko, jossa on
huomioitu tämänkertaisen harjoituksen kokemukset ja saamamme palaute. Sysmän talvikurssi 2017:lle tullaan rasteja muuttamaan ja lisäämään painopistettä talviolosuhteissa
selviytymiseen niin maastossa kuin poikkeusolojen kaupunkiympäristössäkin. Kaikesta vanhasta ei toki luovuta, vaan

sisältöjä ja näkökulmia laajennetaan ja vaihdetaan niin, että kurssi tulee edelleen opettamaan perusasioita ja tarjoamaan uutta asiaa myös niille, jotka ovat jo useita vuosia käyneet kurssilla.
Kiitos kurssilaisille, kiitos toimitsijoille. Ensi vuonna uudestaan!
- kurssinjohtaja
Teksti: Tommi Tirkkonen
Kuvat: Mikko Sippola
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112-PÄIVÄ
Triossa

Ensihoitoyksikkö esittelyssä.

Yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi
112-päivä järjestettiin tänä vuonna kauppakeskus Triossa.
Tapahtumassa mukana olivat Hämeen Poliisi, Päijät-Hämeen
pelastuslaitos, Liikenneturva, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Puolustusvoimat. Perinteisesti helmikuun 11. päivä järjestetyn tapahtuman tarkoitus
on kiinnittää ihmisten huomio tapaturmien ja vahinkojen
ennaltaehkäisyyn niin kotona, töissä kuin vapaa-ajallakin.

Ohjelmanumerot houkuttelivat uteliasta yleisöä
Torstaipäivän aikana klo 12-17 yleisö pääsi tutustumaan eri
toimijoiden esittelypisteisiin. Lisäksi päivää rytmittivät erilaiset näytökset Päijänne-aukiolla. Ehkäpä eniten yleisöä veti rahakoira Jekun rahaetsintänäytös. Parsonrusselinterrieri
Jekku on täysiverinen poliisikoira, jolla on repertuaarissa 20
eri hajua. Jekku oli innoissaan tehtävästä ja pian etsintäkäskyn jälkeen se löysikin piilotetut rahat ja palkkioksi oikeasta toiminnasta sen ohjaaja antoi sille lelun. Lelu oli selvästi mieleinen palkkio ja se saikin kyytiä Jekun käsittelyssä.
Tavoitin Jekun ja ohjaaja Miikka Ounilan (kuvassa) poliisin
esittelypisteellä. Jekun ympärillä oli lähes koko ajan uteliaita ihmisiä. Jekku oli saanut paljon huomiota päivän aikana
niin lapsilta kuin aikuisiltakin.
- Koirat kiinnostaa aina, totesi Miikka Ounila.
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Elvytysnäytös kiinnosti yleisöä.

Ensihoitoyksikön pilottijakso
Myös ensihoidon elvytysnäytös keräsi paljon katsojia. Myöhemmin ensihoidon esittelypisteellä tapasin Janne Kurkivuoren (ei kuvassa), joka kertoi kuvassa olevasta ensihoitoyksiköstä. Hän sanoi, että Suomessa ainoastaan Päijät-Hämeessä on meneillään puolen vuoden pilottijakso. Jos kaikki
sujuu hyvin, voi olla, että yksikkö tulee käyttöön muuallekin.
- Ajoneuvo on vain yhden henkilön miehittämä. Yksikköä ei
käytetä potilaankuljetukseen eikä kiireellisissä tapauksissa.
Missään tapauksessa yksikköä ei myöskään käytetä uhkaavissa tehtävissä, kuvaili Kurkivuori. Yksiköllä on aina yhteys
hälytyskeskukseen ja kenttäjohtoon, jotka antavat ohjeita.
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Poliisikoira Jekku ohjaajansa kanssa aloittamassa etsintänäytöstä.

Sitä käytetäänkin Päijät-Hämeen alueella tukiyksikkönä. Erilaisten vaarattomien kotisairaanhoidollisten tehtävien hoitaminen hoituu yksiköltä erinomaisesti.

Maakuntajoukot edustivat Puolustusvoimien
pisteellä
Maakuntajoukot olivat esittelemässä Puolustusvoimien toimintaa. Taustalla pyöri koko ajan video, joka ajoittain keräsi
enemmänkin katsojia. Lisäksi yleisö pääsi kokeilemaan ampumistaitojaan ja aika ajoin aseen taakse muodostui jopa
jonoa. Välillä oli myös hiljaisempaa ja reserviläiset itse ehtivät hioa taitojansa.
Joitain paikalle tulleita kiinnosti jäädä keskustelemaan päivänpolttavista asioista, toisia kiinnosti enemmän jaossa olleet panssarikarkit. Moni olisi kaivannut jykevämpää kalustoa paikalle. Ymmärrettävistä syistä panssarivaunujen tuominen kauppakeskukseen olisi tuottanut omat haasteensa,
eikä niitä siis tänä vuonna näkynyt. Mitäpä jos Puolustusvoimat toisi ensi vuonna tapahtumaan pienoispanssarivaunuja?

Ampuminen kiinnosti myös nuorta yleisöä.

Teksti ja kuvat: Jenni Paasio
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