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PÄÄTOIMITTAJA
Hyvää Suomen 100-vuotisjuhlavuotta hyvät
lukijat! Tehdään tästä(kin) hyvä vuosi yhdessä!
Vuoden alussa on jo ehtinyt tapahtua jo paljon. Perinteinen talviharjoitus järjestettiin menestyksekkäästi Sysmässä ja kurssilaiset pääsivät nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sivuilta 8-11
löytyy niin kurssilaisten kuin toimitsijoidenkin kommentteja harjoituksesta.

Maailma muuttuu ja meidän reserviläisten pitää ottaa yhä
enemmän vastuuta omasta suorituskyvystämme. Mahdollisuus omaehtoiseen kouluttautumiseen ja perehtymiseen
on jokaisen reserviläisen oikeus. Sillä kukapa meistä ei halua
olla luottamuksen arvoinen – kukapa ei halua pärjätä tehtävänsä suorittamisessa. SA- ja RA-tehtävistä kerrotaan tarkemmin sivuilla 14-15.

Helmikuun toisena viikonloppuna maakuntajoukko pääsi
esille Lahdessa kauppakeskus Triossa. Tällaisissa esittelytilaisuuksissa voimme kertoa toiminnastamme ns. suurelle
yleisölle ja tälläkin kertaa kiinnostuneita riitti. 112-päivästä
voit lukea sivulta 13.
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Kiitos kaikille tämän numeron tekemiseen osallistuneille!
Mukavaa alkanutta vuotta toivottaen,
Jenni
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KOMENTOJOUKKUEEN
JOHTAJA

Informaatiokanavat ovat lisääntyneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana valtavasti. Sanomalehdet ja radio sekä tv ovat saaneet seurakseen sosiaaliseen median sekä valtavan määrän luotettavia tai ei niin luotettavia uutissivustoja. Yksittäisen taistelijan on enemmän kuin koskaan
osattava medianlukutaitoa, on osattava välttää väärän informaation levittämästä sekä on osattava miettiä jonkin yksittäisen tiedon luotettavuutta ja tiedon liikkeelle laskijan
tarkoitusperiä. Epäluotettavaa tietoa levitetään tyypillisesti
eniten Facebookin ja Twitterin kaltaisilla sosiaalisen median kanavilla, missä helposti jaetaan asioita eteenpäin lukematta kunnolla jaettavaa kohdetta.
Maakuntakomppanian tiedottamisessa tärkeässä osassa on
komppanian päivystäjä. Päivystäjän kautta tuleva tieto on
tarkistettua ja luotettavaa. Monelle päivystäjältä tuleva sähköpostiviestintä sekä Varmistin-lehti ovat tärkeimmät tietolähteet komppanian tapahtumista. On tärkeä muistaa, että päivystäjälle voi aina myös soittaa tai laittaa sähköpostia.
Päivystäjä on tavoitettavissa kaikkina vuoden päivinä. Jos sinulle on epäselvää mikä tahansa asia liittyen harjoituksiin,
komppanian toimintatapoihin tai vain muutoin tarvitset ohjeita, kysy päivystäjältä! Päivystäjällä on aina viimeisin tieto
käsillä olevista komppanian asioista. Luonnollisesti päivystäjäkään ei aina kaikkea tiedä, mutta hänellä on kanavat hankkia tarvittava tieto suhteellisen nopeasti.

Luin joulun aikaan sotatieteidentohtori Saara Jantusen kirjaa Infosota. Kirjassa käsiteltiin laajasti nykypäivän informaatioympäristöä ja sitä, miten erilaiset valtiolliset toimijat pyrkivät vaikuttamaan ei-sotilaallisin keinoin ihmisten ajatteluun. Keinovalikoimassa voi olla mm. informaatio- ja psykologinen vaikuttaminen. Kirjassa esimerkkeinä käytettiin mm.
Krimin tilannetta ja Lähi-idän konflikteja.
Viitteitä informaatiovaikuttamisesta on selvästi ollut näkyvissä meilläkin erilaisten ns. uutissivustojen aggressiivisten
”uutisten” muodossa. Maailmaa kriittisesti arvioivat ihmiset
ja ammattiryhmät ovat usein saaneet osakseen mustamaalaamista. Näillä sivustoilla esimerkiksi tutkijoita, lehtimiehiä
tai poliitikkoja on syytetty erinäisistä rikoksista, joista suurin osa muista medioista ei ole koskaan kuullutkaan. Lisäksi näiden uutisten lähteitä ei ole mainittu missään. Lähdetiedon tai artikkelin kirjoittajan nimen puuttuminen on yksi
tyypillinen merkki uutisen tai tiedon epämääräisestä taustasta. Nykypäivänä yksittäisen kansalaisen onkin ajoittain
vaikea poimia informaatiovirrasta oikea, totuuden mukainen faktatieto.

PHMAAKK päivystäjä
p. 0299-484198
paivystaja@maakuntakomppania.fi
Hyvää kevättä, tavataan harjoituksissa.
HAKKAA PÄÄLLE!
Komentojoukkueen johtaja
PHMAAKK
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Vuoden 2017
harjoituksia

Kesäyön marssit 2017
Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, joka on
tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. Marssille ovat
tervetulleita yksittäiset henkilöt, perheet, erilaiset kaveri- ja
työporukat sekä muut joukkueet. Marssille ovat tervetulleita myös sauvakävelijät ja koirakaverit. Ympäri Suomea järjestettäviltä marsseilta löytyy jokaiselta sopivia matkoja niin
aktiiviurheilijoille kuin lapsiperheille. Tänä vuonna marssitaan Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi neljällä paikkakunnalla:

Kertausharjoitukset:
TJK ja MAAKK KH 3.-7.4.2017
PERK KH 8.-12.5.2017
PAIKP E KH 28.8.-1.9.2017
Vapaaehtoinen harjoitus:
Paikallispuolustusharjoitus 15.-17.9.2017
MPK:lta tilatut vapaaehtoiset harjoitukset:
PHMAAKJ ampumapäivä 20.5.2017
Maakuntajoukkojen harjoitus 14.-15.10.2017
Tarkkaile koulutuskalenteria osoitteessa mpk.fi

20.-21.5. Turussa kahden edellisen vuoden tapaan.
10.-11.6. Tuusulassa muutaman vuoden tauon jälkeen.
10.-11.6. Rovaniemellä on ainutkertainen mahdollisuus
marssia läpi Lapin yöttömän yön.
19.-20.8. Jyväskylässä eli ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa.
Lisätietoja: mpk.fi

Extreme run Vantaa 20.5.2017
ExtremeRun -tapahtumassa jokainen voi kykyjensä ja kuntonsa mukaan haastaa itseään työ- tai ystäväporukalla tai
kisata tosissaan kisan voitosta. Tapahtumissa radalle on
rakennettu juoksijoita varten erilaisia kiipeily-, ryömintä-,
vaahto- ja vesiesteitä. Katso tarkemmin: www.extremerun.
fi/tapahtumat/vantaa
TOUGH VIKING -estejuoksukilpailu
Tough Viking Helsinki pidetään Kaisaniemen puistossa 9.
syyskuuta 2017. Reitin pituus on 10 km ja se sisältää yli 25
rajua estettä. Tough Viking on johtava, suurin ja julmin estejuoksukilpailu Pohjoismaissa ja Venäjällä. Tutustu ja ilmoittaudu: toughviking.se/fi

VARMISTIN RY
Varmistin-yhdistys on tukijoukko maakuntajoukon takana. Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Se ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Varmistin-yhdistyksen taloudellisella tuella on pystytty toteuttamaan kalusto- ja tarvikehankintoja sen lisäksi, että on voitu palkita harjoituksissa ja toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Vuoden 2016 palkitut ovat:

Tämän vuoden alussa Varmistin ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Tukia päätti jättää tehtävänsä seuraavalle ja
samalla valittiin uusi johtokunta:

Varmistin-puukko #2
Sami Välilä

Lauri Lännenpää (puheenjohtaja)
Kimmo Korhonen (varapuheenjohtaja)
Kari Aulasmaa
Jarkko Haukilahti
Sauli Kivinen
Harri Koponen
Heikki Koskinen
Jussi Ollikainen
Jenni Paasio
Valtteri Simola
Timo Vento

Jalkaväen ansioristi
Tomi Helminen
Vesa Tähtinen
Kirves
Teemu Forsman
Jari Hollo
Marko Pulkkinen
Erkki Vilja
Onnittelut kaikille palkituille!
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AJOLUPAKURSSI PAROLASSA
Päivä alkoi klo 8.15 Vaakunasalissa, jossa käytiin läpi päivän
ohjelma. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen
ryhmä aloitti oppitunnilla, käymällä läpi teoria-asioita sekä
säännöksiä, ja toinen ryhmä kävi läpi puolustusvoimien ajoneuvoja (B-kortilla ajettavia: Defender, Hilux ja Transporter).
Ajoneuvoille opeteltiin tekemään lähtötarkastukset sekä tutustuttiin itse ajoneuvoihin.
Lounaan jälkeen vaihdettiin ryhmien paikkaa. Kun kaikki olivat käyneet ajoneuvot sekä säädökset läpi, mentiin harjoittelemaan itse ajoneuvoilla siten, että toinen ryhmä meni
suoraan maastoajoon ja toinen ryhmä harjoitteli ajamista
kentällä, kuten peruutukset, käännökset sekä ajot peräkärryllä.

Kurssilaiset teoriatunnilla.

Kahvin jälkeen tehtiin taas vaihto ryhmien välillä. Maastoajot tehtiin Parolan varuskunnan läheisyydessä, jossa katsottiin, mihin Defender pystyy. Ajojen jälkeen pidettiin loppupuhuttelu sekä kyseltiin kurssilaisten mielipiteitä koskien
kurssia. Kaikilla oli hauskaa, opittiin uutta ja yhteishenki oli
hyvä! Kurssilaisten ajatus kurssista oli positiivinen. Lopuksi
kaikille myönnettiin Puolustusvoimien B-ajolupa.
Teksti ja kuvat: Kim Aro

Käytännön harjoittelua maastossa.

Hinausta päästiin harjoittelemaan myös
käytännössä.
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Talvikurssilla
Sysmässä
Helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna noin 80 kurssilaista harjoitteli talviolosuhteissa toimimisen kannalta oleellisia
selviytymistaitoja Sysmässä. Jo aiemmin samalla viikolla paikalle oli saapunut tanskalais- ja tšekkiläisvahvistuksia. Perjantaina otettiin vastaan muut kurssilaiset ja muodostettiin
ryhmät sekä majoituttiin Naumin leirikeskuksen alueelle.

sella ahkiolla kuljetaan nelilatua. Sen jälkeen opetettiin oikea kuormaus.
- Painopisteen pitää olla mahdollisimman alhaalla, sivusuunnassa keskellä ja puolivälin takana. Kuorma sidotaan tiukalle
kuormapeitteen alle. Periaatteessa ahkion maksimipainoksi
suositellaan enintään 50 kiloa. Ahkiota vetää yleensä yhdestä kolmeen taistelijaa. Ahkiota voidaan vetää myös moottorikelkalla, selosti ahkion käyttöä kouluttanut Arto Tapiomaa.

Iltapäivän rastikoulutus
Minä saavuin Sysmään lauantaina ja pääsin seuraamaan toimintaa muutamalle rastille. Koska mukana oli ulkomaalaisia,
rastit pidettiin sekä suomeksi että englanniksi. Ahkiorastilla käytiin ensin teoriassa läpi ahkion ominaisuudet ja ahkion vetotavat sekä latutyypit eli uudella suksipohjakuvioi-
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Teoriaosuuden jälkeen ryhmät pääsivät kokeilemaan taitojaan heti käytännössä. Kolmen taistelijan vetäessä ahkiota
yksi oli sijoitettu jarrumieheksi. Hiihtolenkillä piti nimittäin
selvitä alun tasamaan jälkeen myös ylä- ja alamäistä.
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mänä pitämiseen. Ahkion pohjalle on kätevä heittää makuualusta ja potilas voidaan kääriä makuupussiin sekä peitellä
vielä tarvittaessa lämpimillä vaatteilla. Ryhmät pääsivät itse testaamaan haavoittuneen evakuointia moneen kertaan.
- CLS-rastilla (Combat Lifesaver) opeteltiin kiristyssiteen
käyttöä ja potilaan pitämistä lämpimänä evakuoinnin aikana. Mielestäni osallistuminen tällä rastilla on ollut hyvää, porukka on ollut innoissaan ja apukouluttajat ovat olleet loistavasta seuraavia. Tulen toimimaan mielelläni tämän tiimin
kanssa jatkossakin, kertoi rastin vetäjänä toiminut Lauri Lännenpää.

Ahkion käyttö on koulutettu, ahkiot pakattu ja ryhmät harjoittelemassa ahkion vetämistä.
Seuraavalla rastilla oli luvassa hieman enemmän draamaa.
Rastin vetäjien näyttelijäntaidot olivat aiheuttaneet epäilyjä
jo kurssilaisissakin. Minulle kerrottiin, että edelliselle joukkueelle näytetty esimerkkisuoritus kiristyssiteen käytöstä
äänitehosteineen oli saanut aikaan aitoa huolta toimenpiteen kivuliaisuudesta. Näytteleminen ja todellisuus olivatkin hyvin lähellä toisiaan, kun CAT-kiristyssidettä (Combat
Application Tourniquet) kiristeltiin tosissaan kuvitteellisen
reisivaltimoverenvuodon tyrehdyttämiseksi. Esityksen jälkeen kurssilaiset pääsivät kokeilemaan kiristyssidettä omaan
reiteensä ja käteensä sekä myös taistelijatoverin raajoihin.

Ensiapurastilla harjoiteltiin myös potilaan pitämistä
lämpimänä evakuoinnin aikana.
Yhdellä rasteista harjoiteltiin pimeänäkölaitteiden ja lämpötähystimen käyttöä harjoitusympäristössä. Käytössä oli kolme lämpötähystintä ja neljä valonvahvistinta, joista kaksi oli
vanhempia, ensimmäisen sukupolven tuotteita 80-luvulta,
ja kaksi uudempia, kolmannen sukupolven laitteita. Rastilla kouluttajana toiminut Matti Rustanius kertoi, että laitteissa on erottelukykyeroja: ensimmäisissä näkyy sumua ja uudemmissa näkyy ihmishahmoja.
- On niitä kai uudempiakin härveleitä, mutta ei meillä.
Maalilaitteina olivat esimerkiksi rakotulet ja tarkka-ampujan
kuopassa piilossa ollut henkilö sekä Defender, jonka moottori jäähtyi pikkuhiljaa, joten jälkimmäisten partioiden oli
yhä vaikeampi huomata sitä. Hämynä oli myös risuista tehty henkilö. Näitä tähysteltiin erilaisilta matkoilta. Rasti toimi
hyvin, ja kaikki maalitkin havaittiin ennen pitkää. Osa havaittiin tieltä sadan metrin päästä ja osa vasta kahdenkymmenen metrin päästä. Loppuvaiheessa väsymys iski joukkoihin
ja mielikuvitus alkoi laukata, kun kurssilaiset olivat näkevinään maastossa jotain kraanaatinheittimiäkin.
- Kaikki handlasivat ihan hyvin laitteet. Sotilaillehan nämä
on tehty: yksinkertaisia härveleitä. Ei niissä mitään sen kummallisempaa mielestäni ole. Kaikki meni niin kuin suunniteltiin ja aikataulussakin pysyttiin, sanoi Rustanius.

Apukouluttajat eläytyivät rooleihinsa ja näyttivät
mallisuorituksen kiristyssiteen käytöstä taistelutilanteessa.
Kun kiristyssiteen käyttö oli hallussa, harjoiteltiin myös evakuointia ahkiolla. Erityisesti talvella on erittäin tärkeää välttää hypotermiaa eli alilämpöä, ja siksi kaikki mahdolliset
lämmikkeeksi kelpaavat tavarat käytetään potilaan lämpi-
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Tähystysrastilla kaikki maalit havaittiin ennemmin tai myöhemmin.

Kurssilaisten mielipiteitä
Illan jo hämärtyessä kaikki saivat viimeisetkin rastit suoritettua ja suuntasivat telttamajoitusalueelle. Vuorossa oli
ruokatauko ja taistelumuonapakkauksesta aterian valmistaminen Trangialla. Ruokailun ohessa kävin haastattelemassa kurssilaisia.

Ahkion vetäminen oli monelle kurssilaiselle
uusi ja mielenkiintoinen kokemus.

Jaakko Karisto kertoi nauttineensa elämästä ja ulkoilleensa
sopivassa porukassa. Perjantailta parhaiten jäi mieleen pistooliammunta pimeässä. Lauantain rasteista oli vaikea valita parasta, sillä sekä suunnistus että ahkionveto ovat arkielämästä ammattikoulun opettajana niin suuresti poikkeavia asioita. Karisto kertoi jo odottavansa innolla ruokailun
jälkeen alkavaa soveltavaa vaihetta, jossa pääsee treenaamaan käytännössä rasteilta saatuja oppeja.
- Nautitaan vähän lisää ja toivottavasti vähän eksytäänkin.
Eksyminen on lystiä, kommentoi Karisto.
Hän kertoi olleensa mukana myös viime talvena ja tulevansa
ehdottomasti uudestaankin ja nimenomaan kurssilaiseksi.
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Eräs toinen kurssilainen kertoi olevansa mukana jo kolmatta kertaa.
- Kurssi on vähän erilainen vuodesta toiseen, mutta samantyyppistä ja samanhenkistä: se tässä on parasta. Tänä vuonna on onneksi hiihdetty vähemmän kuin viime vuonna, hän
kuvaili ja jatkoi:
- Keli on ollut aika hyvä. Vähän voisi olla kuivempaakin, mutta on tämä mukavaa fyysistä hommaa. Parasta on ollut ammunta ja sen lisäksi vähäinen nukkuminen ja ulkona oleminen.
Naisiakin oli mukana. Eräs haastatelluista kertoi olevansa
ensimmäistä kertaa tällä kurssilla ja pitävänsä sitä mielenkiintoisena:
- Tykkään kyllä tästä kansainvälisyydestä, koska se tuo tähän paljon uutta verrattuna mihinkään muihin harjoituksiin.
Meidän ryhmässämme on mukana kolme tanskalaista. Kokemuksia on vaihdettu, ja kun siviilissäkin on yhtenäisiä kiinnostuksenkohteita ja ammatteja, niin juttua on riittänyt, ja
on ollut ihan hauskaa. Paras rasti ehkä oli ahkionveto, koska siinä tuli eniten uutta.
Toiselle haastattelemistani tanskalaisista tämä oli ensimmäinen kerta Sysmässä. Toinen kertoi olleensa täällä kerran aiemminkin. Molempien mielestä on ollut hienoa ja hauskaa
olla mukana harjoituksessa.
- Hyvät kouluttajat, hyvät harjoitteet. Jotkut meistä eivät olleet koskaan hiihtäneet, mutta hyvät kouluttajat auttoivat
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tässäkin asiassa. Meille opetettiin myös ”Hakkaa päälle!”
-huuto, kertoi vanhempi miehistä, ja jatkoi:
- Kun ei ole hiihtänyt vähään aikaan, kropasta löytyy enemmän lihaksia kuin olisit uskonutkaan ja mitä kummallisimmista paikoista. Ja ne kaikki ilmoittavat olemassaolostaan
hyvin kovaäänisesti! Siksi toin mukanani jotain, joka kertoo
lihaksille, ettei tarvitse ilmoittaa olostansa niin äänekkäästi: kipulääkkeitä ja magnesiumia. Viimeksikin, kun olin täällä, joka paikkaa särki. Tulin silti uudestaan, ja taas särkee,
kummallista.

Moni harjoitukseen osallistunut on tullut
ja tulee jatkossakin mielellään Sysmän
talvikurssille.
Tšekkiläinen Jan Heřmánek 72. mekanisoidun jalkaväkipataljoonan reserviläiskomppaniasta kertoi olevansa ensimmäistä kertaa Suomessa. Yhden Helsingissä vietetyn päivän
jälkeen hän saapui Sysmään hankkimaan kokemusta ja saamaan vinkkejä. Hän tuli tänne mielellään tekemään yhteistyötä toisen eurooppalaisen valtion reserviläisten kanssa.
Hän piti hyvänä asiana sitä, että täällä joutuu puhumaan
niin paljon englantia kaikkien kanssa.
- Tšekeissä kaikki hiihtävät, joten hiihtäminen täällä ei ole
niin vaikeaa, vaikka onkin erilaista. Vaikeinta oli ahkion vetäminen hiihtäen, mutta siinäkin hyvä yhteistyö auttoi eteenpäin. Loppua kohden oli ehkä jo hieman helpompaa, sanoi
Heřmánek.

Molemmat pitivät parhaana rastina uimista avannossa,
vaikka vesi olikin kovin kylmää. Uimisen vaikeutta kuitenkin
kummasteltiin huumorilla, kun ennen uimaan pääsyä pitää
tehdä aukko jäähän, jotta voi uida. Etelämpänä tätä vaihetta ei tarvitse kuulemma tehdä. Naureskelimme yhdessä, kun
kerroin ettei tätä tarvitse tehdä Suomessakaan kesällä, ja että vesikin on hieman lämpimämpää silloin.
Haastattelun päätteeksi keskustelimme vielä taskujärjestyksestä (pocket order). Kaikki tavarat pidetään aina samassa
taskussa, jotta ne löytyvät nopeasti – oli kyseessä sitten takin, housujen tai repun taskut. Nuoremmalla tämä systeemi
ei ollut käytössä ja hän kertoi aina kaivelevansa kaikki taskut
läpi, kuten meistä moni muukin varmasti tekee. Vanhempi
sen sijaan kuvaili tarkasti omaa järjestelyään ja vakuutti sen
hyödyllisyyttä. Pitäisiköhän itsekin kokeilla?

Toimintaa oli yölläkin
Illalla oli ensin vuorossa toimitsijoiden briiffaus ja sen jälkeen kurssilaisten ohjeistus kahdeksalta alkavaa yötoimintaa varten. Annettu tiedustelutehtävä oli haasteellinen, koska kohde sijaitsi melko aukealla paikalla ja oli vaikeasti lähestyttävissä. Molemmat ryhmät kuitenkin saivat kohteen tiedusteltua ja tuloksetkin olivat varsin yhtenevät, kommentoi
Heikki Rekola. Kaikki siis sujui hyvin ja palaute kurssista oli
jälleen kerran positiivista.

Iiro Seitti kertoi olevansa ensimmäistä kertaa Sysmän talviharjoituksessa. Parasta on ollut se, että rasteilla on oppinut
uutta ja samalla päässyt verestämään vanhaa. Pienen tauon
jälkeen hän on nyt päässyt taas maakuntakomppanian toimintaan mukaan aktiivisemmin.
- Parasta on ollut hyvä porukka ja me-henki. Meidän joukkueessamme on mukana viisi ulkomaalaista ja he ovat oikein hyviä tyyppejä.

Teksti: Jenni Paasio
Kuvat: Jenni Paasio ja Erkki Vilja

Välillä iski väsymys.
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LIHASKUNTOTESTIT JA
COOPERIN TESTIT 2017
Tammi-, helmi-, maaliskuu vapaat
LKT 9.4. sunnuntai klo 18.00 PPE
LKT 7.5. sunnuntai klo 18.00 V-AJ/Käki
LKT 4.6. sunnuntai klo 18.00 1. joukkue, KRH
Heinä- ja elokuu vapaat
LKT 10.9. sunnuntai klo 18.00 Komento/Huolto
LKT 15.10. sunnuntai klo 18.00 rästitestit
LKT 19.11. sunnuntai klo 18.00 rästitestit
Joulukuu vapaa

VUODEN 2017
MAAKUNTAJOUKKOJEN
JORYT

4.5.2017
17.8.2017
16.11.2017
Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12. Alkaen klo 18.00,
jollei toisin ilmoiteta.
Jory on avoin tilaisuus kaikille maakuntajoukkoihin sitoumuksen tehneille, tervetuloa!

Cooper 13.5. lauantai klo 11.00 PPE
Cooper 10.6. lauantai klo 11.00 V-AJ/Käki
Cooper 19.8. lauantai klo 11.00 1. joukkue, KRH
Cooper 16.9. lauantai klo 11.00 Komento/Huolto
Lihaskuntotestit pidetään Tokia-kuntosalilla, Askonkatu
9. Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä,
vaihtoehtoinen paikka Pikku-Vesijärven ranta. Testit ovat
vuosittaiset.

MAAPAIKALLISKUNTAKOMPPANIAJOUKOT?
Maakuntakomppanian toiminnassa on ollut mahdollista olla
mukana jo lähes 10 vuotta. Monet ”maakk-sanat” ja organisaation rakenne ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi, mutta
viime vuosina mukaan on tullut uusia termejä. Mistä muutoksessa on kysymys ja mitä sanat tarkoittavat?
Puolustusvoimauudistuksen myötä 2015 alkaen sodan ajan
joukot on jaettu operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin. Paikallisjoukkojen tehtävinä ovat muun muassa strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta, joukkojen
perustaminen ja erikoisjoukkojen vastainen toiminta.
Paikallisjoukot on pääsääntöisesti järjestetty maakuntapataljooniksi, joiden vastuualueena on yksi maakunta - paikallispataljoona. Pataljoonien kokoonpano, tehtävät ja varustus vaihtelevat alueellisten tarpeiden mukaan.
Maakuntajoukot, ”MKJ”, toimivat sodan aikana osana paikallisjoukkoja. Joukkoa voidaan kouluttaa sodan ajan tehtävien lisäksi virka-aputehtävissä toimimiseen. Koulutus koostuu kertausharjoituksista, vapaaehtoisista harjoituksista ja
omaehtoisesta harjoittelusta mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla. Paikallispataljoonan maakuntakomppania tai -komppaniat kuuluvat maakuntajoukkoihin. Maakuntakomppanioiden lisäksi paikallispataljooniin
kuuluu monia muitakin yksikkötyyppejä kunkin pataljoonan
tehtävien ja tarpeiden mukaan. Esimerkiksi esikunta- ja vies-
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tiyksiköitä, sotilaspoliisiyksiköitä, perustamisorganisaatioita,
huollon osia tai koulutusyksiköitä voi kuulua pataljoonaan.
Sitoumus maakuntajoukkoihin voidaan tehdä minkä tahansa yksikön henkilöstölle. Sitoumuksen mukanaan tuomat oikeudet ja velvoitteet ovat samat yksiköstä riippumatta, mutta kullakin yksiköllä voi olla omia käytäntöjään ja erityistarpeitaan sijoitetuille taistelijoille. Yhteistä paikallispataljoonaan sijoitetuille on vahva paikallistuntemus, siviiliosaamisen hyödyntäminen ja halu kehittää omaa poikkeusolojen
osaamista omaehtoisesti.
Paikallispataljoonan johtaminen ja koulutus rauhan aikana
koskee koko maakuntajoukkoa, joten esimerkiksi ”maakin
jory” on kehittynyt ”MKJ joryksi”, koulutussuunnittelu tehdään yhdessä koko maakuntajoukkoa koskien jne. Yhdessä
harjoitteleminen ja kunkin yksikön kehittämän osaamisen
hyödyntäminen kaikkien muidenkin yksiköiden hyväksi kehittää nopeasti suorituskykyä ja valmiutta. Yhdessä olemme vahvat!
Teksti: Harri Koponen
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112-PÄIVÄ LAHDESSA
Valtakunnallista 112-päivää vietetään perinteisesti 11. helmikuuta. Teemapäivä on koko EU:n yhteinen. Suomessa
kampanjan järjestäjiä ovat muiden muassa poliisi, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Lahdessa tänä
vuonna mukana olivat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisi, Puolustusvoimat/MKJ, MPK, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä, Liikenneturva ja Kauppakeskus Trio.
Päivä alkoi aluetoimistolla, mistä noudimme esittelypisteellä
tarvittavat tavarat. Trioon päästyämme huomasimme ongelmia videotykin kanssa, mutta onneksemme MPK tuli apuun
ja lainasi meille omansa, jotta saimme yleisöä kiinnostaneen
esittelyvideon pyörimään. Alkuongelmien ja säätämisen jälkeen selvästi eniten uteliaita veti puoleensa eco-aims -simulaattoriase. Aamupäivän hiljaisemman jakson jälkeen iltapäivällä yleisöä oli paikalla enemmän, ja jonoakin muodostui.

Ensihoitoyksikkö järjesti päivän aikana useita ensiapunäytöksiä.

Viime vuoden Varmistin-lehtiä sekä Parolan Panssariprikaatin tarjoamia panssarikarkkeja jaettiin niin lapsille kuin aikuisillekin. Tänä vuonna, kuten monena aiempanakin, juttelemaan pysähtyneiden joukossa oli paljon senioreita. Uteliaina he vertailivat nykypäivän armeijamenoa omakohtaisiin
kokemuksiinsa, jotka poikkesivat suurestikin nykyajan toiminnasta.

minen kiinnitti myös kauppakeskuksen henkilökunnan huomion. Toimitimme miehestä ottamamme kuvat varmuuden
vuoksi aluetoimistolle esittelytilaisuuden jälkeen.
Pitkän päivän päätteeksi luvassa oli vielä esittelypisteen purku ja tavaroiden palautus aluetoimistolle. Autoa pakatessamme löysimme tavaroiden joukosta toisenkin videotykin,
joka luultavasti olisi toiminut paremmin kuin se ensimmäinen, joka ei käynnistynyt ollenkaan. Mutta hyvin pärjäsimme lainavälineilläkin, vaikka ensi kerralla kannattanee käydä omat varusteemme läpi kahdesti!

Tällä kertaa meidän esittelijöiden huomion kiinnitti ulkomaalaistaustainen mies, joka kuvasi puhelimellaan toimintaa kaikilla esittelypisteillä sekä näytöksiä. Hän oli sanojensa mukaan tekemässä dokumenttia ja olisi kovasti halunnut
haastatella minuakin videolle. Tuntikausia kestänyt kuvaa-

Teksti ja kuvat: Jenni Paasio

Maakuntajoukkojen esittelypisteellä oli jonoa eco-aims -ammuntaan.
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UUSIA TUULIA KOULUTUKSEEN
NYT ON KYSE RESERVIN SUORITUSKYVYSTÄ
Juuri tällä hetkellä tuntuu, että maailma on isommassa muutosliikkeessä kuin pitkään aikaan.
Puolustusvoimien ja erityisesti reservin näkökulmasta kyse ei ole pelkästään suurvaltapolitiikan otsikoista tai puolustusselonteon tasolla tehdyistä linjauksista. Kyse on yksinkertaisesti siitä, kuinka varmistetaan, että reservi tositilanteessa selviytyisi niistä tehtävistä, joita sille on asetettu.

Samaan aikaan kun meitä ympäröivissä olosuhteissa tapahtuu isoja muutoksia, on meneillään useita muitakin maanpuolustukseen merkittävästi vaikuttavia asioita. Pari vuotta sitten voimaan astuneen suuren organisaatiomuutoksen
vaikutus alkaa vasta realisoitua, uusi taistelutapa alkaa saada jalansijaa joukkotuotannossa, kalustopuolella ja johtamisjärjestelmissä tapahtuu paljon. Kaikki tämä vaatii paljon
jo pelkästään joukkotuotannossa, jonne puolustusvoimien
koulutuksen pääresurssit on luonnollisesti suunnattu. Mutta mikä on tilanne reservissä? Kuinka hyvin esimerkiksi paikallisjoukkojen jäsenet ovat tietoisia muutosten merkityk-
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sestä omiin tehtäviinsä? Tuntevatko he tehtäviensä vaatimukset, hallitsevatko taidot ja välineet, joita tehtävien suorittaminen vaatii? Kuinka suorituskykyisiä he todella ovat?
Ei tarvita suuria analyytikon taitoja johtopäätökseen, että
työtä suorituskyvyn eteen on tehtävä – ja paljon. Merkittävästi enemmän kuin mitä siihen on osoittaa koulutusresursseja tai perinteisiä KH-vuorokausia. Kun soppaan vielä yhdistetään ihmisten yleinen ajankäytön pirstaloituminen erilaisten vaihtoehtojen ja vaatimusten kesken, niin haaste alkaa saada muodon. Ilmiö on monelle tuttu työmaailmasta;
tilanne vaatii asioiden uusiksiajattelua.
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SA-tehtävän rinnalle RA-tehtävä

mielekkäämmältä. Alkaa tapahtua kehitystä ja se palkitsee.
Perusasia suorituskyvyn kannalta on myös se, että tieto liikkuu tehokkaasti ja mahdollisimman moni joukon jäsen tuntee ainakin perustasolla toisensa. Tuttujen kanssa on huomattavasti helpompi saada aikaan asioita kuin tuntemattomien. Tiedon liikutteluun nykyajan välineet puolestaan antavat erinomaisen tehokkaita mahdollisuuksia.

SA-tehtävä, eli sodan ajan tehtävä, on tuttu käsite reserviläisille. Kyse on siis siitä tehtävästä, joka joukolle tai yksikölle on määritelty mahdollisen sodan varalle. Peli on suhteellisen selkeä, SA-tehtävään liittyy suorituskyky- ja osaamisvaatimuksia, joihin kouluttamisesta puolustusvoimat on
kantanut suoraviivaisesti päävastuun. Reserviläiset ovat ottaneet vastaan.

Kuten SA-tehtävästä suoriutuminen, myös RA-tehtävä on
nimenomaan asia, joka on reserviläisten itsensä vastuulla. Ammattisotilaiden tehtävänä on tukea, ohjata ja osoittaa mistä tietoa löytyy, mutta vastuu toiminnan järjestämisestä on joukolla itsellään.

Sitä sen sijaan ei ole tähän mennessä kovinkaan selkeästi määritelty, mitä reserviläisen tulisi tehdä rauhan aikana,
jotta valmius SA-tehtävän suorittamiseen kehittyisi. Erityisesti tämä korostuu tällaisessa tilanteessa, jossa muutoksia
on paljon ja työtä suorituskykyvaatimusten mukaiseen valmiuden saavuttamiseen tarvitaan lisää. On siis syytä määritellä tarkemmin RA-tehtävä, rauhan ajan tehtävä reserviläisille. Konkreettinen keinovalikoima, joka parantaa valmiuksia. Ja tämä kaikki sovitettuna vielä nykyisen siviilielämän
vaatimuksiin.

Hyvässä vauhdissa
Päijät-Hämeessä RA-tehtävän kautta työskentely aloitettiin
syksyllä 2016. Toiminta on laajentunut varsin nopeasti kattamaan kaikki paikallispataljoonan yksiköt. Yhtenäinen koulutussuunnittelu on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle ja kevättalven 2017 aikana omaehtoinen harjoittelutoiminta on ollut ennätysmäisen vilkasta. Myös tiedon
kulkuun on panostettu ja aktiivisen tiedonjaon piirissä onkin
yhä laajempi osa koko pataljoonan henkilöstöstä.

Lisävastuuta reserviläisille, yksinkertaisuus kunniaan
Päijäthämäläisen paikallispataljoonan osalta asiaa on ratkottu melko suoraviivaisin keinoin. Lähtökohdaksi on otettu, että joukon on ensin itse oikeasti ymmärrettävä oma tehtävänsä ja siihen liittyvä osaaminen. Turha mystiikka ja armeijajargoni on riisuttava pois siten, että jäljelle jää tehtävä sellaisessa muodossa, jonka jokainen joukon jäsen hahmottaa
ja pystyy näkemään käytännön tekemisenä.

Tiedossa on erittäin mielenkiintoisen toiminnan vuosi. Joukot ovat olleet aktiivisia, mutta lisäkasvot ovat aina tervetulleita. Lisätietoja RA-toiminnasta ja tulevista koulutustapahtumista jokaisen yksikön päälliköltä tai matti.pahkala@
maakuntakomppania.fi

Tämän päälle voidaan alkaa suunnitella toimintaa ja kasvattaa tietoa ja osaamista. Kun jokainen ymmärtää joukon tehtävän ja saa juuri omaan henkilökohtaiseen tehtäväänsä liittyvää tietoa ja koulutusta, homma alkaa tuntua oleellisesti

Teksti: Matti Pahkala
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Alokkaita
arvioimassa
PVVMSK (Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan) taistelijantutkinto on hieman erilainen kuin muiden. Tutkintorata
koostuu useista eri tehtävistä ja rasteista, joita edetään kuin
olisi taistelu menossa. Radalla ei siis varsinaisesti edetä rastilta rastille, vaan tehtäviä tulee koko ajan vastaan homman
edetessä, ja rastit on sisällytetty tehtäviin.

Näitä asioita arvioitsija seuraa alokkaan tekemisessä: miten
alokas tottelee ja toistaa ryhmänjohtajan käskyjä, miten hän
suojautuu esimerkiksi epäsuoralta tulelta, ja kuinka nopeasti eri asiat tehdään vaikkapa suojeluhälytyksessä. Radan
jälkeen arvioitsija antaa risut ja ruusut alokkaan tekemisestä, sekä tarvittaessa kertoo, mitä olisi voinut tehdä toisin.

Alokkaat pääsevät etukäteen harjoittelemaan taistelijantutkintoon tulevia rasteja, kuten esimerkiksi toiminta valaistuksessa, puolustustaistelu, ensiaputoimet sekä suojeluvaroitus ja -hälytys. Radalla arvioitsijat seuraavat miten alokas toimii ryhmänjohtajan antamien käskyjen ja oman oppimisen mukaan.

Alokkaita on aina mukava arvioida. Samalla pääsee kertomaan omia kokemuksia ja vinkkejä, ja välillä myös itse oppii uutta, ja aina on hyvä kerrata asioita. Arvioitsijoilla on aina ollut hyvä ja positiivinen mieli tulla taistelijantutkintoon
joko arvioimaan tai vastaosastoksi. Tälläkin kerralla yhteishenki oli korkealla. Osalle taistelijantutkinto oli uusi asia ja
myönteinen kokemus.
Teksti: Kim Aro
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Taistelijantutkinto 1/2017
Oli kunnia toimia osana PVVMSK:n alokkaiden taistelijantutkinnon arvioitsijajoukkoa 10.-11.2.2017 Hälvälässä. Paikalle oli saapunut aktiivisten reserviläisten lisäksi kymmenkunta vapaaehtoista arvioitsijaa Päijät-Hämeen maakuntakomppaniasta. Kerta oli allekirjoittaneelle ensimmäinen, eikä sen vuoksi ihan tiennyt mitä oli odotettavissa. Onneksi
paikalla oli kuitenkin kokeneita konkareita avaamassa homman luonnetta ja ideaa, sekä antamassa erinomaisia vinkkejä arviointiin.

tarpeen tullen isällisesti olematta kuitenkaan liian armoton
– olla siis tukena tuleville taistelijoille. Riippuisihan heidän
taistelijan uransa tästä eteenpäin pitkälti tämän suorituksen onnistumisesta ja siitä jääneestä kokemuksesta. Mitäpä tässä muuta enää tarvitsi... homma oli harvinaisen selvä.
Sitten päästiin vihdoin viimein toteuttamaan käytäntöä.
Meidät ohjattiin arvioitavan taistelijaryhmän luokse, ja kullekin arvioitsijalle määritettiin yksi taistelijapari. Arvioitsijat
ja taistelijaparit esittäytyivät toisilleen ja tuleva käytiin pikaisesti läpi, jotta homman kulku olisi selvää kaikille.

Konkarit neuvoivat arvioimaan toimintaa erillisinä kokonaisuuksina, jolloin arviointi olisi helpompi suorittaa ilman kelkasta putoamista. Muutoin pimeässä metsässä vauhdikkaasti edettäessä ja arviointilappua raapustaessa auttamatta putoaisi kelkasta ja tulevat taistelijat menisivät paperilla sekaisin jne. Toinen vinkki oli ohjata ja neuvoa alokkaita

Alokkaat olivat motivoituneen oloisia ja samalla ilmassa oli
aistittavissa tervettä jännitystä. Kun alkumuodollisuudet oli
saatu suoritettua, ryhmänjohtaja kutsui ryhmänsä käskynjaolle. Edessä oli siirtyminen taistelupaikalle. Taistelijat nou-
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Alokkaat menivät tutkintoradan jälkeen puhdistukseen.
sivat miehistönkuljetusvaunuun ja lähtivät kohti taistelua.
Paikalle saapumisen ja vaunusta nousemisen jälkeen ryhmänjohtaja keräsi ryhmän kasaan. Tilanteesta ja tehtävästä
annettiin viimeiset tiedot ja ryhmä lähti liikkeelle. Hetken aikaa avorivissä kulkemisen jälkeen alkoi vihollisen epäsuora
tuli moukaroida maastoa. Tässä tilanteessa seurattiin taistelijoiden toimintaa, etenemistä, suojautumista sekä kommunikointia.
Kun tästä koettelemuksesta oli selvitty ja saatu ryhmä taas
liikkeelle, kaikui metsässä kutsu ryhmänjohtajalle. Nyt oli kiire. Edellä ollut ryhmä taistelijoita oli joutunut napalmhyökkäyksen kohteeksi. Taistelijoiden tehtävänä oli sammuttaa
tulessa olevat taistelutoverinsa. Kun yksi taistelija oli saatu
sammutettua tukahduttamalla liekit, siirryttiin auttamaan
muita auttajia sammuttamisessa. Kun lopulta vaikeimmatkin liekit oli saatu sammutettua, oli aika siirtyä kohti puolustusasemia, jossa vihollinen hyökkäsi epäsuoran tulen turvin.
Tässä taistelijan havainnointikyky, kohteen tunnistaminen,
epäsuoralta tulelta suojautuminen, aseenkäsittely ja parin
suojaaminen lippaanvaihtotilanteessa sekä kommunikointi
olivat keskeisiä toimintoja.
Kun hyökkäävä vihollinen oli saatu pysäytettyä, oli aika siirtyä kohti tien miinoittamista, koska vihollisen panssariosasto oli liikkeellä. Miinat saatiin asennettua vuorotellen toisen
pareista suojatessa ja toisen miinaa asentaessa. Kun miinat
oli saatu maahan, tuli jo kiire puolustusasemiin torjumaan
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lähestyvää panssariosastoa. KESsit virittyivät toisen pareista antaessa suojatulta ja takavaara-alueetkin muistettiin tarkistaa, ettei lisää taistelutovereita kärventyisi. Panssariosasto saatiin kuin saatiinkin tuhottua.
Ei jäänyt taistelijoille pitkää hengähdystaukoa, kun metsästä alkoi jo kaikua hätäisiä avunpyyntöjä. Saavuttiin rasteista ylivoimaisesti vaikeimmalle: ensiapu- ja evakuointirastille. Tästäkin selvittiin lopulta kunnialla, mutta tämä oli selkeästi haasteellisin ja eniten epätietoisia kysymyksiä ilmaan
lennättänyt rasti.
Jäljellä oli enää suojeluun liittyvät rastit. Ensin kaikui varoitus, jonka seurauksena taistelijat alkoivat ripeästi valmistaa
itseänsä mahdollista taistelukaasuhyökkäystä varten. Suojavarusteet laitettiin valmiuteen, ja matkaa jatkettiin kunnes kajahti suojeluhälytys. Nyt alkoi säpinä ja kellon tikitys…
ehtisikö kukaan asentaa kaasunaamarin tiiviisti kasvoilleen
kiitettävässä ajassa vai suoriuduttaisiinko toimesta tyydyttävän tai hylätyn ajan arvoisesti. Kaikki suoriutuivat vähintäänkin tyydyttävästi. Nyt taistelijat huokaisivat jo helpotuksesta. Enää edessä oli siirtyminen miehistönkuljetusvaunulle ja siitä puhdistuspaikan kautta kuuntelemaan rakentavaa
palautetta.
Ja palautehan oli positiivista. Mitäpä sitä muutakaan antamaan hyville taistelijoille ”isällisiä neuvoja” lukuun ottamatta. Taistelijoiden ilon pystyi aistimaan, ja olihan se tarttuvaa
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Alokkaiden pisteytysten läpikäyntiä. Ensimmäinen veto on juuri saatu ykkösryhmän kanssa läpi.
sekä paras palkkio koko arviointihommasta. Kun sanat oli vaihdettu ja kiitetty hienosta kokemuksesta puolin ja toisin, oli
aika siirtyä arviointilomakkeen ääreen. Totta tosiaan homma toimi konkareiden neuvojen mukaan loistavasti.
Mitä sitten jäi mieleen tutkintokokemuksesta? Paljonkin. Ryhmänjohtajan hyvä ja selkeä toiminta oli pitkälti hyvin toimivan taistelijaryhmän perusta. Vastaavanlainen harjoitus pitäisi järjestää maakuntakomppaniallekin. Moni asia olisi unohtunut allekirjoittaneellakin alokkaan saappaissa. Oli eri asia seurata ja arvioida tilanteita selän takana.
Teksti: Miki Timonen
Kuvat: Kim Aro ja PVVMSK mediatiimi

Verenluovutushaaste jatkui vuonna 2016
Päijät-Hämeen Maakuntakomppania on taas osallistunut joukkueittain Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun VeriRyhmähaasteeseen. Veripalvelu kiittää jokaisesta luovutuksesta. Yksi ihminen voi yhdellä luovutuskerralla auttaa jopa kolmea
apua tarvitsevaa, ja VeriRyhmä auttaa siis monta kertaa enemmän.
Luovutuskerrat vuoden aikana:
PHMAAKK 1J: 1
PHMAAKK 2J: 12
PHMAAKK 3J: 14
PHMAAKK Käki: 6
PHMAAKK Huolto: 10
PHMAAKK KNTOJ: 1
2. joukkue jatkoi edellisen vuoden hyvää tulosta, mutta 3. joukkue kiri tällä kertaa ohi ja voitti vuoden 2016 haasteen. Onnittelut!
On todella tärkeää, että luovuttajat muistavat kertoa ilmoittautuessaan, mihin ryhmään kuuluvat, jotta Veripalvelu osaa
merkitä käynnit oikean joukkueen kohdalle. Tartutko Sinä haasteeseen?
Teksti: Jenni Paasio
Kuva: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
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