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PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄLLIKKÖ

Kesä vierähƟ vauhdilla ja syksyn toimintakausi on käynnistynyt. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) neƫsivuilta
löytyy monenlaista kurssia. Oma akƟivisuus kannaƩaa, jos ei
muuten tunne pääsevänsä toimintaan mukaan.

Yksikön johto-osat kävivät elokuussa kuuntelemassa Maasotakoulussa uusimpia tuulia. Yksi keskustelua heräƩäneistä
aiheista oli maakuntajoukkojen vanheneminen. TarkoiƩaen
nimenomaan henkilöstön vanhenemista. Useimmissa maakuntajoukoissa samat reserviläiset ovat toimineet parhaillaan kymmenen vuoƩa samassa tehtävässä. Vuonna 2009
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian keski-ikä oli 37 vuotta, joka oli tuolloin hyvä luku. Nyt se on paljon enemmän,
tarkkaa tämän hetken Ɵetoa ei ole saatavilla.

Itse osallistuin jo elokuussa naisille järjesteƩyyn pistooliampumapäivään. Hyvää kertausta, vaikka taas lähdeƫin alkeista. Todella alkeista, sillä osa kurssilaisista ei ollut koskaan käsitellyt aseƩa. Onneksi kurssin vetäjinä toimivat osiƩain samat tutut (ja hyviksi todetut) kouluƩajat kuin keväisellä useamman kuukauden kestäneellä pistoolikurssilla. Asiat käyƟin läpi perusteellisesƟ ja kysymyksiin vastaƫin selkeäsƟ.

Tälle asialle on nyt aika tehdä jotain. Osalle tämä tarkoiƩaa
muita sijoituksia paikallispataljoonassa, osalle sijoitusta varalisässä, osalle taas uusia haasteellisia tehtäviä. Aloitamme
maakuntakomppanian nuorentamisen jo tänä syksynä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä eƩä yli nelikymppisten pitäisi kiikuƩaa varusteensa Parolannummelle.
RekrytoinƟen osalta 100 % sitoutumisasteƩa ei ole saavuteƩu käsiƩääkseni missään yksikössä Suomenniemellä. RekrytoinƟa on kuitenkin jatkeƩava vähintäänkin enƟseen tapaan ja suunnaƩava nimenomaan 23-30 vuoden ikäiseen
reserviin.

LiiƩyessäni yksikköön tammikuussa 2008 olin alle keski-iän
(33 vuoƩa). Alkuvuosina toimintaa oli yli 1000 harjoitusvuorokauƩa vuodessa. Puolustusvoimat täyƩää tammikuussa
2018 sata vuoƩa ja Päijät-Hämeen maakuntakomppania (sitoumusten osalta) helmikuussa kymmenen vuoƩa. Kaikenlaiset nollat siis paukkuvat ykkösten perässä. Pyritään taas
nostamaan akƟivisuus takaisin tuohon tuhanteen harjoitusvuorokauteen tulevina vuosina, vaikkei niin sanoƩuja kovia harjoituksia olekaan näköpiirissä vielä ihan lähiaikoina.

Aamupäivän perusteellisen teoriaosuuden jälkeen siirryimme pistooliradalle ja osaa ensikertalaisista jänniƫ kovasƟ.
Suoraan sanoƩuna siinä vaiheessa vähän itseänikin jännitƟ. Lähinnä kylläkin se, miten kokemaƩomien aseenkäsiƩelijöiden ampuminen sujuisi (kohƟ taulua). Pakko sanoa, että ylläƩävän hyvin! KouluƩajat neuvoivat vielä tarviƩaessa,
ja monella tulokset olivat todella hyviä jo alussa. Monen tulokset vielä paranivat loppua kohden, kun ampuma-asentoa
ja tähtäämistä oli hienosäädeƩy.

Omasta puolestani toivotan kaikille jo ennakkoon hyvää sadaƩa itsenäisyyspäivää.
Kapteeni (res)
Kimmo Korhonen

Ampumapäivän lopuksi pääsimme kukin ampumaan viisi laukausta 9 mm Scorpion EVO -konepistoolilla (kuvassa).
Tarkka kuin mikä ja olematon rekyyli. Tällä olisi mielellään
ampunut enemmänkin! En voinut kuin hämmästellä, kun
osallistujien joukosta muutama ei halunnut edes kokeilla
aseƩa.
Maakuntajoukoille saisi järjestää ampumapäiviä tai edes
ampumailtoja nykyistä enemmän. Pistoolilla, rynnäkkökiväärillä, tai parhaassa tapauksessa molemmilla! Vain säännöllinen ja tarpeeksi usein toistuva harjoiƩelu voi ylläpitää
taitoja.
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Isäni ”morƫkuva”

Liekö sukua: ukkini soƟlasvala kuva Nurmeksesta.
Walakuva 3.2.1921

Syysterveisin,
Jenni
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Padasjoen maanpuolustuspäivä

Sysmän UoƟnpäivät 29.7.

Maanpuolustuspäivään valmistauduƫin etukäteen MPK:n
kurssina, ja tätä varten tehƟin tarviƩavat tukipyynnöt toimintasuunnitelmineen. OpƟmisƟsesƟ tukipyyntöön oli laiteƩu kalustoa vähän niin kuin joka lähtöön, kuten sanotaan.
Tukipyyntö tomerasƟ sähköposƟin ja odoƩamaan minkä
vastaanoton pyyntömme saa. Ei mennyt puolta tunƟakaan,
kun alueupseerimme soiƫ ja ampui alas lähestulkoon kaiken mitä paperille olimme kirjoiƩaneet. Lähtökohta oli, että teltat saaƩe ja pärjäilkää. Ei tullut Leopard A6:Ʃa laveƟlla näille maanpuolustuspäiville.

Sysmän kesän suurin markkinatapahtuma UoƟnpäivät vieteƫin jälleen heinäkuun lopulla hyvässä säässä. Sysmän reserviläisten ja PHMAAKK:n osastot eivät olleet tänä vuonna piilossa syrjäisellä museon mäellä, vaan ne oli pystytetty keskustaan vanhan S-markeƟn parkkipaikalle. Maisemanvaihdon syynä ei kuitenkaan ollut lyhempi kävelymatka sahƟteltalle, vaan isomman Ɵlan tarve. Vuosien sinnikäs tukipyyntöjen läheƩely palkiƫin vihdoin ja Parolasta saapui paikalle Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu.

Alueupseerimme teki kuitenkin töitä ansiokkaasƟ tukipyynnössämme olevien toiveiden täyƩämiseksi. PrikaaƟsta löytyi
noheva kersanƫ, joka hoiƟ varuskunnassa omalta osaltaan
akƟivisesƟ tukipyyntömme kaluston hankinnassa. NäyƩeille saimme kevyen heiƫmen kaikkien tykötarpeineen, jotta pystyimme suoriƩamaan koulutuksen heiƫmen kuntoon
laiƩamisesta joukkueemme jäsenistölle. HeiƟn laiteƫinkin
muutamaan oƩeeseen ampumakuntoon suunnaƩuna. Tästä koulutuksesta varmasƟ jäi jotain muisƟn syövereihin itse kullekin.

Muina asekalustoina oli näyƩeillä RK92 opƟsella tähtäimellä, TAK85, TAK2000, PKM, KVKK sekä ”Kasi”-liivit erotuomariasein. SimulaaƩori heräƫ mielenkiintoa näyƩelyssä käyneiden keskuudessa. Ekoaseammunta oli kuitenkin osaston
kestosuosikki. Ammuntaan oli jatkuvaa jonoa ja toinen toisistaan miƩaa oƩavia taistelijapareja löytyi markkinaväen
joukosta. Hyvillä suorituksilla sai mukaansa reserviläisjärjestöjen kynän tms.
Samalla esiƩelimme niin MPK:n, RUL:n ja RES:n toimintaa.
Maakuntajoukkoihin etsiƫin halukkaita liiƩyjiä. Ainakin yksi hakemus saaƟin tuon päivän ansiosta tehtyä. Joukkueestamme oli kaksitoista soturia tapahtumassa mukana. Muita reserviläisiä oli mukaan saatu kuusi, joten hyvä porukka
oli kasassa. Tällä joukolla korjaamotelƩojen pystytys ja purku sujui joustavasƟ.

Markkinapäivä oli siis kaikin puolin onnistunut. Innokkaita
kyselijöitä reserviläistoiminnasta riiƫ ja taideƫinpa päivän
aikana täyƩää ainakin yksi hakemus maakuntakomppaniaan. Nyt onkin pääteƩävä, riiƩääkö meille ensi vuoden tukipyynnössä NH90-kuljetushelikopteri ja kuinka monta munkkia on tarpeeksi.
TeksƟ: Timo LehƟnen
Kuvat: Timo LehƟnen ja Vikke Schildt

Panssarivaunun läsnäolo yhdisteƩynä varsinaista markkinapaikkaa lähempänä olevaan telƩaan takasi vilkkaan päivän
teltalla olleille esiƩelijöille. Kaikki myytävänä olleet makkarat ja munkit loppuivat jo puolenpäivän aikaan ja kahvitermarit jouduƫin täyƩämään jo ensimmäisen tunnin jälkeen. Myytävien kesken loppuminen ei kuitenkaan vaikuƩanut osastolla pyörineeseen väkijoukkoon, vaan uteliaita ihmisiä riiƫ koko päivän panssarivaunun ympärillä.
Parolasta saadut kaksi ekoaseƩakin olivat koko päivän jatkuvassa käytössä. Markkinakävijät olivat jopa valmiita maksamaan pari euroa ampumakerrasta, muƩa tyytyivät ampumaan ilmaiseksi. Toisella aseella ammuƫin ampumahiihtotauluun ja toisella ammuƫin kymmenen laukauksen kilpasarjaa. Päivän paras tulos jälkimmäisessä oli 96 pisteƩä tuelta ammuƩuna ja 88 pisteƩä seisten.

Ensi vuonna Puolustusvoimat täyƩää 100 vuoƩa. Tulevan
vuoden maanpuolustuspäivän tukipyyntö rakentuu tuon
juhlavuoden pohjalle ja nähtäväksi jää täyƩyykö toiveemme Leopardin suhteen. Tukipyyntö ainakin lähtee riiƩävän
ajoissa.

TeksƟ: Heikki Koskinen
Kuvat: Tomi Helminen
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PÄÄKOULUTTAJA

ALUETOIMISTO

Joukkotuotanto…
Ei. En tule kertomaan tuosta otsikon mukaisesta kokonaisuudesta kaikkea. Vain hyvin pienen, muƩa merkiƩävän osion. Muutenhan tämä kirjoitus alkaisi muistuƩaa enemmänkin kirjaa.

Tänä vuonna Hämeen aluetoimiston järjestämät kutsunnat
alkoivat Ɵistaina 15.8.2017 Kärkölästä. Kaikkinensa kutsuntakierrokseen kuuluu 22 paikkakuntaa ja 37 kutsuntaƟlaisuuƩa. Aluehan on maanƟeteellisesƟ hyvin laaja: Kanta- ja
Päijät-Häme. Kokonaisuudessaan ko. alueella on tänä vuonna noin 2300 kutsunnanalaista. Kutsuntakierros pääƩyy perjantaina 15.12.2017 Lahdessa pideƩävään vuoden viimeiseen kutsuntaƟlaisuuteen. Kyseinen Ɵlaisuus tarjoaa viimeisen mahdollisuuden käydä kutsunnoissa, mikäli kutsunnanalainen ei ole aikaisemmin hoitanut velvoiteƩaan kuntoon
jossakin muussa kutsuntaƟlaisuudessa.

Joukkotuotannon yksi perusta on kutsunnat. Sitä ei monikaan aina muista, eƩä alkuƟlanne on siellä – kutsunnoissa.
Kutsunnoissa jokaiselle kutsunnanalaiselle päätetään palveluskelpoisuusluokka, palveluspaikka ja palveluksen aloittamisajankohta.
Onnistuneeseen kutsuntaƟlaisuuteen kuuluu mm. se, eƩä
molemmat ovat tyytyväisiä: Puolustusvoimat saavat määräƩyä nuoria miehiä palvelukseen tarviƩaville paikoille oikea-aikaisesƟ ja kutsunnanalaiset pääsevät toivomaansa
palveluspaikkaan heille sopivana ajankohtana. Aina toiveita ei voida täyƩää. Kun kutsuntaƟlaisuus on molemminpuolisesƟ onnistunut, niin todennäköisesƟ varusmiespalvelus
toteutuu hyvin, ja joukkotuotannon sijoitustavoite reserviin
täyƩyy parhaimmalla tavalla.

Hyvää syksyä ja lämpimiä syysilmoja toivoƩaen,
Majuri Kalle Laaksonen
Asevelvollisuussektorin johtaja
Hämeen aluetoimisto

LihaskuntotesƟt 2017

Vuoden 2017 maakuntajoukkojen joryt
16.11.2017
Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12.
Alkaen klo 18.00, jollei toisin ilmoiteta.

LKT 15.10. sunnuntai klo 18.00 räsƟtesƟt
LKT 19.11. sunnuntai klo 18.00 räsƟtesƟt
Joulukuu vapaa

Jory on avoin Ɵlaisuus kaikille maakuntajoukkoihin
sitoumuksen tehneille, tervetuloa!
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LihaskuntotesƟt pidetään Tokia-kuntosalilla,
Askonkatu 9. TesƟt ovat vuosiƩaiset.
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Oikein hyvää alkavaa syksyä kaikille teille, maakuntamme
akƟiviset reserviläiset. Illat pimenevät, puiden lehdet värjääntyvät ruskaan ja Maakuntajoukkojen osalta on jälleen
käynnistymässä syksyn harjoituskausi. Varmoja kesän päättymisen ja syksyn alkamisen merkkejä kaikki.

Suuren koulutetun reservimme liikekannallepanon hitaus
on ollut ”akilleen kantapäämme” nykyisissä nopeissa Ɵlanteen kehityksissä. Tähän haasteeseen on nyt vastaƩu varsin tehokkaasƟ, ja pystymme vastaamaan nopeasƟkin kehiƩyviin uhkakuviin riiƩävällä voimannäytöllä, voimankäytöllä ja nopeudella.

Puolustusvoimien ja samalla erityisesƟ Maavoimien kuumana perunana on ollut kuluvan vuoden aikana valmiuden kehiƩäminen vastaamaan nykyisen uhkakuvamallin mukaisia
haasteita. Kuluvana vuonna asioiden eteen on tehty eriƩäin
paljon kehitystyötä koulutuksellisesƟ ja lainsäädännöllisesƟ.
Maavoimien valmiuden kehiƩäminen koskee myös teitä,
paikallisjoukkoihimme kuuluvat Maakuntajoukkolaisemme.
Syksyn aikana valtaosa teistä tulee saamaan posƟa aluetoimistostamme. Lähestymme teitä aiheella suostumus. Mitäpä tämä suostumus siƩen tarkoiƩaa?

ValƟonhallinto ja puolustusvoimat ovat reagoineet eriƩäin
nopeasƟ toimintaympäristömme muutoksiin, muƩa olennaisin osa tätä reagoinƟa oleƩe te, akƟiviset ja koulutetut reserviläiset. Te Maakuntajoukkolaisina oleƩe tärkeässä roolissa osana valmiuƩamme. TeeƩe eriƩäin merkiƩävää työtä kouluƩautumalla, harjoiƩelemalla ja suunniƩelemalla. Tämän työn merkitys konkreƟsoituukin parhaiten sillä, eƩä emme koskaan joutuisi käyƩämään teitä siihen, mihin te harjoiƩeleƩe.

Kesällä voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen Tasavallan presidenƟllä on oikeus valmiudellisin perustein käskeä
25000 reserviläistä valmiusperusteiseen kertausharjoitukseen (KHV) alle kolmen kuukauden käskytysajalla. Suostumuksien kerääminen liiƩyykin juuri tähän asiaan. Pyydämme teiltä suostumusta käskytykseen valmiusperusteiseen
kertausharjoitukseen alle kolmen kuukauden käskytysajan.
Suostumuksen antaessanne teidän tulee kertoa työnantajallenne, millaisen suostumuksen oleƩe antamassa puolustusvoimille. Tavallisiin kertausharjoituksiin teidät tullaan jatkossakin käskyƩämään vähintään kolme kuukauƩa ennen harjoituksen alkua. Suostumus koskeƩaakin siis vain valmiusperusteisia kertausharjoituksia.

Olkaa ylpeitä ja tyytyväisiä tekemäänne arvokkaaseen työhön. Te todellakin teeƩe konkreeƫsesƟ asioita turvallisuutemme eteen.
PääkouluƩaja
Yliluutnanƫ Timo MaƟlainen

Kuluneet kolme vuoƩa ovat osoiƩaneet, eƩä uhkakuvamallit ovat oleellisesƟ muuƩuneet aikaisemmasta. Aseelliset konflikƟt eskaloituvat jopa päivissä tai viikoissa sotaƟlan
kaltaisiksi aikaisemman uhkakuvamallin kuukausien sijaan.
MuuƩuvaan toimintaympäristöön on kyeƩävä reagoimaan
niiden vaaƟmalla nopeudella. Meidän on pystyƩävä vastaamaan nopeammin riiƩävän voimakkaasƟ Ɵlanteisiin, jolloin
pystymme ehkä estämään asioiden kehiƩymisen huonompaan suuntaan.

Kuva: arkistokuva

9

VARMISTIN 3/2017

kuuluukin järjestäjätahoille hyvin organisoidusta tapahtumasta ja huollosta.

Asenne ratkaisee
Oikealla asenteella, sisulla ja sinnikkyydellä pääsee myös
uskomaƩoman pitkälle. Kari Kuuvan sävelmän ja Frederikin tunnetuksi tuoman ”Jos jotain yriƩää” -kappaleen sanat
kuvastavat osuvasƟ allekirjoiƩaneen ensikertalaisen tuntoja 46 kilometrin marssilta ja sen jälkeen. ”Harva meistä on
rautaa, moni taipua saa. Minä taivu en koskaan, tahdon vain
yriƩää.”

Kesäyön tapahtuman kruunasi Ɵetenkin aina niin ennalta arvaamaton Suomen kesäsää. Marssijoiden onneksi sää suosi ja helli kulkijoita. Aurinko paistoi pitkälle iltaan ja ilma oli
kesäisen lämmin lähes läpi koko yön. Olosuhteet olivat siis
mitä parhaimmat ja edesauƩoivat vireän marssin kulkua.

Yhdessä loppuun asƟ

Sanonnan ”lajin helppous viehäƩää” myötä toivotan lukijoille hyviä marssisuorituksia ja intoa marssikilometrien kartuƩamiseen.

Lausahdus ”ei matka tapa vaan vauhƟ” sopinee hyvin marssisuorituksille. Onnistuneen ja tasaisen vauhƟjaon ansiosta koko maakuntakomppanian ryhmä pääsi isommiƩa vammoiƩa maaliin yhdessä koossa sunnuntaiaamuna klo 4.00.
Maalissa odoƫ napakat onniƩelut, mitali ja huikopala. Ison
Tuusulajärven 46 km:n reiƟn kiertoon meni kaiken kaikkiaan aikaa huoltotaukoineen tasan kymmenen tunƟa. Näyƫ siltä, eƩä ryhmän kokeneilla marssijoilla olisi varmasƟ ollut vielä ”jerkkua”
maihareissa kiristää tahƟa loppua kohden, mutta yhteisen hyvän puolesta kuitenkin edeƫin yhdessä koossa loppuun asƟ.

MARSSIEN LÄPI SUVIYÖN 10.-11.6.2017
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kesäyön marssitapahtumia on ollut tarjolla tänä vuonna neljällä eri paikkakunnalla: Turussa,
Tuusulassa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Marssimatkavaihtoehtoja on ollut juhlavasƟ jokaisen makuun seitsemästä kilometristä aina 46 kilometriin asƟ.

tana klo 18.00 tapahtuman alkulämmiƩelyn ja yhteislähdön
siiviƩämänä. Taistelijoiden koko marssimatka eteni sopivan
verkkaisesƟ Tapiomaan johdolla ja Välilän rytmiƩämänä.

Kesäyön marssi, teemalla Suomi 100 vuoƩa, järjesteƫin
Tuusulassa kesäkuun alkupuolella. Osallistujia tapahtumassa oli sankoin joukoin painoƩuen siviileihin. Päijät-Hämeen
maakuntakomppania oli edusteƩuna kyseisellä marssilla
kuuden taistelijan voimin ja kahden ryhmään soluƩautuneen tukitaistelijan kera.

Marssireiƫ kiersi luonnonkauniissa ja kulƩuurihistoriallisissa Tuusulanjärven ranta- ja maalaismaisemissa. Marssialustat vaihtelivat katujen asfalƟsta mureisiin sorateihin ja pehmeisiin metsäpolkuihin. Isolla Tuusulanjärven kiertoreiƟllä
oli seitsemän huoltopisteƩä, jotka oli sijoiteƩu tasaisin välimatkoin. Huoltopisteillä oli tarjolla riiƩäväsƟ välipalaa aina
rusinoista suolakurkkuihin ja nestetankkausta vedestä urheilujuomaan. Pikaista ensiapua mm. hiertymiin oli hyvin
tarjolla sitä tarvitseville. Luksusta marssijoille toivat huoltopisteille sijoitetut ”helpotukset” eli pajamajat. Iso kiitos

Marssiryhmän marssimatkana oli ”iso Tuusulanjärven kierto” eli 46 kilometriä. Ryhmä lähƟ etenemään marssitaipaleelle Tuusulan urheilukeskuksen urheilukentältä lauantai-il-
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Hyvin järjesteƩy tapahtuma

10

TeksƟ ja kuvat: Tarja Laakso

Marssitapahtumiin osallistuminen on mukava lisä
perinteisille kenƩäkelpoisuusmarsseille. Niillä voi
kohoƩaa joukon yhteishenkeä, haastaa itseään,
kokeilla omia rajojaan turvallisin mielin ja ylittää itsensä eripituisilla matkoilla. Kuten Ɵedämme, marssiminen on ennen kaikkea kuntoa edistävää ja ylläpitävää, muƩa se voi myös parhaimmillaan olla henkisen kunnon huoltamista ja kasvaƩamista.
Pitkien marssien mahdollisesƟ tuomat lihaskivut
ja hiertymät ovat onneksemme yleensä hetkellisiä ja katoavaisia. Kuten eräs marssija kannustaakseen totesi, on marssiminen ihan helppoa; siirtää
vain jalkaa toisen eteen. Onhan se näinkin, mutta tosiasia taitaa olla, eƩä voimissaan ja ripeäsƟ pitkiltä marssimatkoilta selvitäkseen vaaditaan
kunnollista valmistautumista niin istuvien varusteiden kuin neste- ja ravintotankkauksien suhteen
sekä riiƩäväsƟ lyhyempiä marssiharjoituksia alle.
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Jotain oli siis jäänyt mieleen teoriatunnilta. Kun varjo näytƟ toimivan, olikin tunne melkoisen uskomaton. Kunhan olin
ensin paikallistanut itseni ja muut hyppääjät, aloiƟn liitelyn
samalla akƟivisesƟ korkeusmiƩaria tarkkaillen ja laskeutumiskuviota sekä sääntöjä muistellen. Ajatuksissa takoi kokoajan maan lähestyessä, eƩä älä jarruta liian aikaisin äläkä
liian myöhään... noh laskeutuminen onnistui hyvin ja pehmeäsƟ. Saatuani varjon kasaan ja kantoon, tulikin jo ambulanssi vastaan. Minun jälkeeni hypännyt kurssilainen oli
loukkaantunut pahoin sotkeuduƩuaan varjoonsa ja unohtaneensa varavarjon käytön. Onneksi hän lopulta selvisi kuitenkin ”ainoastaan” luunmurtumilla. Syy hypyn epäonnistumiseen oli huono koneesta poistuminen, jonka vuoksi varjo aukesi huonosƟ sekä varavarjon käytön unohtaminen kyseisessä Ɵlanteessa.
Toisella hyppykierroksella meitä oli mukana enää viisi kurssilaista, yhden loukkaannuƩua ja viiden muun lopeƩaessa
muista syistä. Toisella hypyllä alkoi jo nauƫa ihan toisella
tavalla alkujännityksen helpoƩaessa, vaikka varjon punokset menivät jälleen kierteelle. Hyppäsimme vielä kaksi hyppyä iltaan mennessä.

Tiedustelin samalla mahdollisuuƩa toteuƩaa kurssia isommalla joukkueella ja ilman ”välikäsiä”. Majuri Raudvere lupasi, eƩä isompikin kurssitus onnistuu ja asioinƟ voidaan hoitaa suoraan heidän kanssaan.

Sunnuntaiaamuna olikin vuorossa viimeinen ja viides hyppy.
Viidennellä hypyllä alkoi jo kaikki sujua koneesta poistumisesta laskeutumiseen saakka enƟstä varmemmalla suorituksella. Kaikki loput viisi kurssilaista saivat 5 hyppyä suoritettua ja tästä tunnustuksena jokaiselle ojenneƫin Majuri Kaido Raudveren ja Kapteeni MarƟn Joesaaren toimesta Viron
puolustusvoimien 4. luokan hyppääjän siivet.

Laskuvarjohyppyjä Virossa 9.-11.6.
KeväƩalvella kuulin joukkuetoveriltani Espoon reserviläisten
järjestävän alkukesästä jäsenilleen laskuvarjohyppykurssin
Virossa, ja kurssille oteƩaisiin mukaan myös rajallinen määrä reserviläisiä muiltakin paikkakunnilta. Kurssi olisi huomattavasƟ edullisempi kuin Suomessa, muƩa kuitenkin kansainvälisesƟ pätevä. Tartuin heƟ tarjoukseen ja ilmoiƟn järjestävän tahon yhteyshenkilölle olevani kiinnostunut osallistumaan kurssille. Harmikseni kurssi oli jo täynnä ja jäin varasijoille odoƩelemaan mahdollisia peruutuksia. Muutama viikko myöhemmin joukkuetoverini kyseli olisinko vielä halukas
osallistumaan kurssille, jos hän luovuƩaisi paikkansa minulle. No ilman muuta! Lojaali kaveri, täytyy sanoa.
SiƩen sitä olƟinkin jo perjantaina aamulautalla matkalla
kohƟ Tallinnaa 11 muun suomalaisen reserviläisen kanssa.
Kurssin aiheena oli SL-hypyt eli soolohyppy varjon pakkolaukaisulla. Itse kurssi aloiteƫin 5 tunnin teoriaosuudella
lähellä Tallinnan keskustaa. Kurssin vetäjänä toimi suomea
puhuva hyppymestari Kalev Ollo, mukava eläkkeellä oleva
luutnanƫ. Teoriaosuudella kävimme läpi varjon ja sen toiminnan, toiminnan häiriöƟlanteissa, varavarjon käytön, koneesta poistumisen, turvallisuusohjeet/-säännöt, laskeutu-
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TeksƟ: Miki Timonen
Kuvat: Mari Timonen

Kaiken kaikkiaan hieno ja koukuƩava kokemus. OpeƩavaista ja sinällään hyvä, eƩä jo näin ensimmäisissä 4/5 hypyssä varjon punokset menivät kierteelle enemmän ja vähemmän. Huomasi, eƩä niitä tulee ja niistä selvitään, kun muistaa olla rauhallinen.

misen ja paljon muuta oleellista ja tärkeää. Teoriaosuuden
lopuksi suoriteƫin teoriakoe, jonka läpäisy oli edellytyksenä käytännönharjoiƩeluun. Kun kokeet oli tehty ja käyty läpi mahdolliset virheet, siirryimme Tallinnasta Raplaan, Kuusikun lentokentälle, jossa tulevat hyppyharjoitukset tulƟin
suoriƩamaan. Yöpyminen oli mahdollista ilmaiseksi kentällä olevassa parakkimajoituksessa tai omakustanteisesƟ kylällä sijaitsevassa majatalossa.
Lauantaiaamuna aloiteƫinkin siƩen tositoimet. Pari koneestapoistumisharjoitusta maankamaralla, minkä jälkeen varjo selkään ja miehet koneeseen. Koneena meidän hypyissämme oli Antonov AN2. Melkoinen härveli, muƩa ilmaan
se nousi. Päässä kaikui hyppymestarin rohkaisu kurssilaisille, ”älkää huoliko, kaikki tulee alas... tavalla tai toisella”. Kone kiersi korkeuƩa kentän yllä ja saavuteƩuaan 1500 metrin
korkeuden oli ensimmäisten kuuden vuoro suoriƩaa neitsythyppy. Olin tämän joukon toiseksi viimeinen. Alkujännitys katosi, kun hyppymestari käski miehet ylös ja sitä mukaa
vuorollaan ovelle ja ulos. Muutama pitkä sekunƟ ja varjo aukesi. Itselläni varjon punokset menivät heƟ kierteelle, mutta Ɵlanteesta selviƫin pienillä pyöräytyksillä.
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Hennala herää! -tapahtuma heräƫ kiinnostusta

Sysmän marssi 8.7.

Kaunis elokuun lopun sunnuntai keräsi väkeä Hennalaan
vanhan sotkun mäelle. Mukaan oli tultu koko perheen voimin. SoƟlaskoƟa lähestyƩäessä matkan varrella oli sotapoliisin tarkastuspiste, jossa asianmukaisiin asuihin pukeutuneet miehet toivoƫvat tulijat tervetulleeksi.

MPK:n teltalla oli laserammuntapiste, jolle kertyi aamupäivän puolella jonoa enemmänkin. Rauhanturvaajilla oli
myös oma telƩansa, jonka luona he esiƩelivät toimintaansa. OpasteƩu Hennala 1918 -kierros keräsi kuulijoita sekä
aamupäivällä eƩä iltapäivällä. SisäƟloissa oli maksullinen sotahistoriallinen näyƩely Suomi 100 vuoƩa ja ulkona oli näyƟllä mm. vanhoja soƟlasajoneuvoja.

Nähtävää oli paljon ja tapahtuma kiinnosƟ yleisöä. Ensi vuodelle onkin suunniƩeilla vastaava tapahtuma.
TeksƟ ja kuvat: Jenni Paasio

Koska marssisuoritusmahdollisuuksia ei ole koskaan liikaa,
pääƟmme kolmannen joukkueen kesken järjestää marssitapahtuman kesällä Sysmässä. Marssireiƫä ei tarvinnut
sen enempiä Ɵedustella; hetki karƩaohjelman pyöriƩelyä
ja löytyi sopivan miƩainen lenkki. Reiƫ kulki metsäautoja sorateitä myöten rauhallisessa maalaismiljöössä. Yhden
lenkin pituus oli noin 12,5 kilometriä, joten lenkki piƟ kiertää kahdesƟ, joƩa sai marssisuorituksen.
Marssille lähtö oli lauantaina kahdeksalta aamulla, jotta vältyƩäisiin iltapäivän hellelukemilta. Marssijoita alkoi kerääntyä lähtöpaikalle jo hyvissä ajoin, ja liikkeelle
lähdettiin 16 marssijan vahvuisella osastolla sekä kahden huoltohenkilön tuella. Ensimmäinen kierros marssitƟin yhtenä osastona ehkä hieman turhankin ripeään tahƟin. Tämä kostautui kärkimiehille toiselle kierrokselle
lähdettäessä.
MyynƟkojuja oli erilaisia eri tarpeisiin. Myynnissä oli myös
paljon soƟlastarvikkeita. Maastoasuja, kypäriä, reppuja, pisƟmiä, kunniamerkkejä ja vaikka kuinka paljon muutakin tavaraa löytyi runsaasƟ. Osa tavaroista oli eriƩäin hyväkuntoisia, muƩa toisissa näkyi käytön jäljet ja osa oli jopa puhkiruostuneita.
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Saadun palauƩeen perusteella marssireiƟn suunniƩelu oli
onnistunut ja reiƫ oli mieluisa. Taukoja oli ensimmäisellä
kierroksella liian monta, muƩa toisen kierroksen tauotus
toimi jo paljon paremmin. Näillä näkymin marssi tullaan
jatkossa pitämään vuotuisena tapahtumana.
Lopuksi kunniamaininta. Välilän Sami marssi edeltävänä iltana Lahdesta Sysmään (n. 75km), nukkui muutaman tunnin riippumatossa ja aamulla lähƟ marssimaan muun joukon mukana, suoriƩaen marssin vähän yli viiteen tunƟin.

Toinen kierros menƟin muutamassa pienemmässä osastossa. Nopeimpien osastojen suoritusaika jäi reilusƟ alle
viiden tunnin. Ensimmäisen kierroksen kärkimiehet saapuivat viimeisinä marssilta, muƩa hekin selväsƟ alle kuuden tunnin. Maalissa odoƫ kuuma grilli ja makkaraa.
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TeksƟ: Timo LehƟnen
Kuva: Rami Kuhlman
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