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PÄÄTOIMITTAJA

ALUETOIMISTO

Vuoden vaihde toi mukanaan ihanan talven ja mahtavat ulkoilusäät! Lumi, pakkanen ja auringonpaiste saivat liikkeelle
sateisen ja loskaisen syksyn jälkeen. Välillä on pakkanen nipistellyt poskia enemmänkin, mutta kyllä se ulkona selviytyminen on kiinni oikeasta pukeutumisesta. Tarpeeksi monta
kerrosta päällekkäin ja hyvin pärjää pitempäänkin.

Hämeen aluetoimiston päällikön tervehdys!

Helmikuun alussa järjestettiin hyvässä säässä vuosittainen
Sysmän talviharjoitus. Mukana oli taas runsaasti ulkomaalaisvahvistuksia ja siksipä koulutuskielenä käytettiin englantia. Kurssin kansainvälisyys saa kiitosta myös suomalaisilta.
Helmikuussa vietettiin perinteisesti myös 112-päivää, joka
järjestettiin edellisvuosien tapaan Triossa. Tällä kertaa harmillisesti laskiaissunnuntaille osuneen päivän aikana ihmiset
ilmeisesti nauttivat erilaisista laskiaisriehoista ympäri Lahtea, sillä kauppakeskuksessa oli melko rauhallista. Uteliaita riitti tasaiseen tahtiin, ja panssarikarkit maistuivat, mutta jonoa ei päässyt ampumapisteellekään syntymään kuin
kerran. Hiljaisesta päivästä huolimatta kolme henkilöä täytti hakemuksen maakuntajoukkoihin.

lehteen. Sisällöntuottajia kaivataan edelleen lisää, ja kaikki tekstit erilaisista harjoituksista ja tapahtumista kuvineen
otetaan mielellään vastaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

ratsujääkäripataljoonan ja Jääkäripataljoona kuuden perinteitä. Aluetoimiston päällikkö toimii virkansa ohella myös
ratsumiesten perinnekomentajana.
Hämeen aluetoimisto vaalii kaiken kaikkiaan kymmenen
perinnejoukon perinteitä, joita en tässä lähde nyt luetteloimaan. Totean vain, että Läntisen maanpuolustusalueen esikunta, lakkautettujen sotilasläänien esikunnat sekä Lahden
ja Hämeenlinnan sotilaspiirin esikunnat ovat meille tärkeitä perinnejoukkoja.

Nyt kun ilmat pikkuhiljaa lämpenevät, voi alkaa valmistautua niin henkisesti kuin fyysisestikin vuosittaisiin kuntotesteihin. Merkitkääpä myös kalentereihinne tulevat harjoitukset, ja muistakaa ilmoittautua ajoissa! Alla muutamia päivämääriä, ja MPK:n sivuilta sekä joukkueenjohtajilta saa lisätietoa.

Lehden taittoon on saatu lisävoimia, kiitos Renta Oy:n toimitusjohtajan Kari Aulasmaan, markkinointi- ja viestintäasiantuntija Nico Tiihosen ja markkinointiosaston sisällöntuottaja Samuli Niemi-Hukkalan, joka teki varsinaisen taiton tähän

Vanhimmat perinteet aluetoimistolle ovat siirtyneet Lahden ja Hämeenlinnan sotilaspiireiltä, mikäli emme huomioi Hämeen ratsujääkäripataljoonaa. Sotilaspiirit perustettiin
vuonna 1932 ja siitä lähtien meillä on ollut käytössä aluejärjestelmä. Sotilaspiirit toimivat vuoden 1992 loppuun asti. Sotilaspiirin nimenä oli vuosina 1941–1944 suojeluskuntapiiri.

Keväisin terveisin,
Jenni

MKJ JORYT 2018

MPK:lta tilatut vapaaehtoiset harjoitukset:
Sysmän kansainvälinen talvikurssi 2.-4.2.2018
Hälvä 2018 20.-22.4.2018
Kouluttajakoulutus 21.-29.10.2018

3.5.
16.8.
15.11.
Hämeen Aluetoimisto, Kirkkokatu 12.
Alkaen klo 18.00, jollei toisin ilmoiteta.
Jory on avoin tilaisuus kaikille maakuntajoukkoihin sitoumuksen tehneille, tervetuloa!

Tarkkaile koulutuskalenteria osoitteessa mpk.fi
Kesäyön marssi 2018
MPK:n Kesäyön marssi järjestetään vuonna 2018 toistamiseen neljällä eri paikkakunnalla: Jyväskylässä, Porissa, Rovaniemellä ja Tuusulassa. Kullekin Kesäyön marssille ilmoittaudutaan suoraan ko. paikkakunnan marssille.

Vuoden 2018 harjoituksia
Kertausharjoitukset:
MAAKK KH 17.-21.5.2018

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, joka on
tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. Marssille ovat
tervetulleita yksittäiset henkilöt, perheet, erilaiset kaverija työporukat sekä muut joukkueet. Tervetulleita ovat myös
sauvakävelijät ja koirakaverit. Ympäri Suomea järjestettäviltä marsseilta löytyy jokaiselta sopivia matkoja niin aktiiviurheilijoille kuin lapsiperheille.

Vapaaehtoinen harjoitus:
PaikP ampumapäivä 10.3.2018
Perustaistelumenetelmät 1 23.-25.3.2018
MAAKK ampumapäivä 14.4.2018
Perustaistelumenetelmät 2 24.-26.8.2018
PAPU 14.-16.9.2018
MKJ harjoitus 12.-14.10.2018
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Hyvät maanpuolustajat. Hämeen aluetoimisto vietti vuosipäiväänsä 23.2.2018 Lahden upseerikerhon upeissa puitteissa. Ohjelmasta vastasi Kaartin soittokunta päällikkökapellimestari Pasi-Heikki Mikkolan johdolla. Kiitän kutsuvierainamme olleita sotaveteraaneja, maanpuolustusjärjestöjen edustajia sekä yhteistoimintatahoja juhlaamme osallistumisesta. Erityisesti haluan kiittää Hämeen aluetoimiston
loistavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Teimme sen jälleen. Kaikki tehtävämme on hoidettu
laadukkaasti ja hyvin ja missään vaiheessa emme jääneet
tuleen makaamaan, vaikka kulunut vuosi olikin hyvin kiireinen. Kiitos Teille!
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Sotilaspiirien lakkauttamisten jälkeen niiden tehtävät Hämeessä siirtyivät Hämeen sotilasläänin esikunnalle, Hämeen
rykmentille sekä Panssariprikaatille aina vuoteen 2007 asti.
Vuodesta 2008 alkaen tehtävät siirtyivät Hämeen rykmenttiin kuuluneelle Päijät-Hämeen aluetoimistolle sekä Panssariprikaatiin kuuluneelle Kanta-Hämeen aluetoimistolle.
Panssariprikaatiin kuuluva Hämeen aluetoimisto on vastannut perinteisistä sotilaspiirin tehtävistä vuodesta 2015 alkaen sijoituspaikkanaan Lahti. Voitte huomata, että puolustusvoimauudistuksiin liittyen muutos on pysyvä olotila myös
puolustusvoimissa. Nimet ja organisaatiot muuttavat muotoaan, mutta perustehtävät jää – tuleen ei saa jäädä makaamaan.

Haluan tämänkertaisessa tervehdyksessäni avata lukijoille
aluetoimistojen vuosipäivän taustaa, perinteitä ja historiaa.
Perinteet ja niiden vaaliminen ovat olleet puolustusvoimissa
aina merkittävässä roolissa. ”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuuttaan varten.” Näin lausui sotiemme veteraani, Mannerheim-ristin ritari jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. Emme saa unohtaa kenen ansiosta olemme tässä, vapaassa ja itsenäisessä Suomessa.
Puolustusvoimain komentajan tekemän päätöksen mukaisesti maavoimien ja aluetoimistojen vuosipäivää vietetään
helmikuun kahdeskymmenesneljäs päivä. Päivämäärän historia perustuu Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan 24.2.1555
antamaan määräykseen perustaa ensimmäisen kerran kansallisia, suomalaisia joukkoja. Tuon määräyksen perusteella Suomessa aloitettiin väenotot eli kutsunnat, mitkä tänä
päivänä ovat yksi aluetoimiston keskeisimmistä tehtävistä.

Aiemmin kirjoitetusta käy ilmi, että lakkautettujen sotilaspiirien ja nykyisten aluetoimistojen päätehtävät ovat samat.
Lieneekö sattumaa vai kohtaloa, että Lahden sotilaspiiri toimi vuosina 1978–1992 Lahden virastotalossa eli samassa rakennuksessa, mistä meidät tavoittaa nykyisin.

Puolustusvoimain komentaja määräsi vuonna 2015 tekemässään päätöksessä Hämeen aluetoimiston perinnejoukoiksi Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan sekä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen aluetoimistot perinnejoukkoineen.
Lisäksi Pääesikunnan käskyn mukaisesti Hämeen aluetoimisto vaalii yhteistoiminnassa ratsumieskillan kanssa Hämeen

Hämeen aluetoimiston koko henkilöstön puolesta toivotan
kaikille hyvää ja turvallista kevättalvea.
Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio
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TULENJOHTOPÄÄLLIKKÖ

Takana on ollut vähän erilainen vuosi. Elämä on ollut niin
sanotusti tiellä, ja resurssit mieluisille harrastuksille sekä
edes vähemmän mielekkäille vapaa-ajan riennoille ovat olleet ohkaisella. Näinhän se joskus menee, vaikka asiaa tuli
nuorempana usein ihmeteltyä. Muistaen aikaa, jolloin
ei ollut sellaista viikkoa, etteikö olisi jossain vapaaehtoisriennossa ollut mukana. Eikä
aina edes sellaista päivää. Siinä sitten kummasteli,
että miksi se ei
kaikilta onnistu? Miksi jotkut eivät
viitsi tai mukamas jaksa? Ilmeisesti vain on
asioita, joiden pitää osua omalle
kohdalle.

tumatkin olisivat tervetulleita, kun se kuuluisa joku ottaisi järjestääkseen. Itselläni siitä hommasta on muistona silloisen
joukkueeni maanantaihölkät, joihin osallistui muistaakseni allekirjoittaneen lisäksi
parhaimmillaan kolme taistelijaa. Näistäkin vain yksi oli kyseisestä joukkueesta.
Tätä en toki tarkoittanut lannistamaan,
vaan ehkä nykyisessä vapaa-ajasta kilpailussa voisi keksiä mielekkäämpiäkin liikuntamuotoja kuin pienen paikallisen vesistön ympäri juoksentelun. Rohkeasti vain toteuttamaan!
Kuluneena vuonna kokeilin siipiäni Varmistimen puheenjohtajana. Vaikka kaikenlaista
järjestöpuuhastelua on tullut harrastettua, sain ilokseni huomata, että Varmistimen johtokunnassa ja varsinkin sen puheenjohtajana toimiminen ei ole puuhastelua. Yhdistys elää
vahvaa nousua:
asioita kehitetään kovaa. Tästä syystä jätän
oman kauteni vuoden
mittaiseksi.
Nyt kaivataan veturia,
ei jarrumiestä. Kiitän
kaikkia kenen kanssa olen saanut puheenjohtajan roolissa olla tekemissä ja palaan ihmettelemään menoa rivijäseneksi. Johtokunta tekee pyyteetöntä työtä nostamatta palkkioita ja syömättä kokouksissa yhtäkään kampaviineriä. Ottakaa asioita rohkeasti puheeksi johtokunnan jäsenten kanssa. Yhdistys on luotu tukemaan ja parhaiten se
toimii, kun asioita vaaditaan.

Sotilaan taidoista pitää pitää huoli. Nopeasti sen huomaa, kun ei
jaksakaan yhtä paljon eikä
varsinkaan yhtä hyvin. Pitää
muistaa ylläpitää psyykkistä
sekä fyysistä kuntoa ja osata vielä ne temput, joita joskus
saatetaan vaatia. Omassa pestissäni on paljon asioita, mitkä pitää vaan muistaa ja tietää. Ei ole aikaa alkaa lukemaan oppaasta miten
joku asia laskettiin, mitattiin tai mitä
kaikkea piti ottaa huomioon. Onneksi taas pääsen kouluttamaan tulenjohdon perusteita Kevät-Hälvään. Saa hyvän
syyn ja pienen pakotteen käydä asiat taas
läpi ja haastaa itseään oppimaan niitä epämiellyttävämpiäkin asioita.
Vielä kun saa kipinän kirmata ampumaradalle ja sille pururadallekin, niin alkaa valo tunnelin päässä kirkastua. Viime vuoden puolella järjestettiin Varmistimen jäsenille luultavasti ennätysmäärä kursseja ja tapahtumia ammuntaan
liittyen, ja jatkoa varmasti seuraa. Yhteiset liikuntatapah-
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Lauri Lännenpää
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Kuten tiedätte, 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. Jäsenmaksu- ja varainhankintatuloilla on muun muassa hankittu koulutusmateriaalia, tuettu kouluttajakoulutusta sekä hankittu maakuntajoukoille virka-apu- ja poikkeusolojen toiminnassa tarpeellista materiaalia. Lahjoitukset ja kannatusjäsenmaksut käytetään suoraan tukemiseen.

Vuoden 2017 palkitut ovat:
Fiskars-retkikirves ja XXL-tavaratalon lahjakortti
Markku Hämäläinen
Janne Hartikainen
Tuomo Lindström
Sini Roikonen
Mikael Sillfors

Ammuttajapokaali
Ari Kahrola
Elämäntyöpalkinnoksi upseerimiekka
Kimmo Korhonen
Kunniapuheenjohtajaksi
valittiin Hannu Tukia
Kunniajäseneksi
valittiin Tommi Tenhu (kuvassa)
Onnittelut kaikille palkituille!

22.2.2018 valittiin uusi johtokunta:
Harri Koponen (puheenjohtaja)
Kari Aulasmaa
Jarkko Haukilahti
Kimmo Korhonen
Heikki Koskinen
Pirkka Mellanen
Jussi Ollikainen
Jenni Paasio
Valtteri Simola
Timo Vento
Timo Wallenius

Kuva: Aaro Tenhu
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SYSMÄN
TALVIHARJOITUS

Yllä: Hiihtomestari Vilja kouluttamassa hiihtämisen perusteita kurssilaisille.
Viereisellä sivulla: Luonnonmuonaa on talvisesta metsästä varsin vaikea hankkia, ja se rajoittuukin lähinnä kalaan ja riistaan.
Alla: Avannosta pelastautumisen esimerkkisuoritus – Maakuntakomppanian päällikkö näyttää mallia. Muut seurasivat perästä.

Kuvat: Heikki Helin ja Elisa Virta
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Rastikoulutustaukojen aikana voi viihdyttää itseään miettimällä, miten perinteiset suomalaiset sotilasmarssin sanat
voisivat mennä englanniksi? Esimerkiksi näin: ”Hard as a
rock is road when we march and the riffle is heavy to carry, sun valmari vei, sun valmari vei, and the riffle is heavy to
carry”. Näihin tunnelmiin, näihin kuviin toivotan hyvää lopputalvea kaikille reservistiystäville,

Sysmän reserviläisten kansainvälisellä talvikurssilla reserviläiset harjoittelivat mm. tulentekoa ilman tulitikkuja. Ei
aivan helppoa, mutta mahdollista! Ja kun periaate on tuttu, voi jokainen soveltaa menetelmää saatavilla olevilla
paikallisilla välineillä. Kyseistä tulentekotapaa harjoiteltiin
Sysmässä ensimmäisen kerran viime vuonna, ja nyt tätä
tulentekotapaa on harjoiteltu mm. reserviläisten toimesta Tanskassa. Heillä ei ole käytössään lyhtylaatikosta löytyvää nidelankaa, mutta kaikkialta Tanskasta löytyy aitauslankaa, jolla tulenteko onnistuu mainiosti. Sysmän talvikurssi sai kurssilaisilta runsaasti kiitosta mielenkiintoisista rastiaiheista, ja siitä että niitä sai harjoitella käytännössä. Tälläkin rastilla tulentekoa ja juomaveden sulatusta lumesta harjoittelee suomalaisten lisäksi aktiivireserviläisiä
Tšekeistä ja Tanskasta.

terveisin Jyri-Pekka Schildt, vääp. (res)

Kielikylpyä Sysmän reserviläisten talviharjoituksessa
”Hello for everyone. My name is Schildt and next I’m going
to teach to you how to make a simple camp fire and melt
some snow to get drinking water.” Näin olen tavannut aloittaa koulutusrastin pitämisen jo useana vuonna Sysmän Reserviläisten järjestämässä talviharjoituksessa Naumin leirintäalueella eli Camp Naumissa, jossa joka vuosi paikalla on
ollut myös ulkomaalaisia aktiivireserviläisiä ja ammattisotilaita. Koulutuskielenä on siis pitänyt käyttää jotain muuta
kuin suomen kieltä.
Kieltämättä ensimmäisellä kerralla vuosia sitten jännitti aika
tavalla, paikalla kun oli maailman mahtavimman sotilasvaltion USA:n konkarisotilaita, joiden äidinkielellä rastia siis piti
pitää. Mutta varsin pian tuli selväksi, että kyllä asian saa kerrottua melko kohtuullisellakin sanavarastolla, kun joka tapauksessa tulenteko ja muu opetettava asia näytetään koulutettaville esimerkkien avulla. Aiheeseen liittyvä perussanasto pitää silti hallita. Liian ”hienoja” sanoja on turha käyttää,
koska reserviläisissä on mukana aina myös niitä, joiden englanninkielentaito voi olla vaatimaton.
Annanpa esimerkin. Tuohi on oiva sytyke (tinder) mutta
”bark of the birch” (= tuohi) on ensinnäkin liian vaikea sana
hämäläisen miehen lausuttavaksi, ja toisaalta aivan mahdoton esimerkiksi tsekkiläisen sotilaan ymmärtää. Sen sijaan
jos ilmaisee asian toisella tavalla: ”kuoritaan tuohta koivusta” (peel a bark of the birch) sanomalla reilusti ”take some
skin from that white tree” asia tulee kyllä ymmärretyksi ja
sehän tässä on oleellista. Ja kun varmimmaksi vakuudeksi sipaisee puukolla palan tuota oivallista sytykettä puun kyljestä, ymmärtävät kaikki mitä pitää seuraavaksi tehdä. Merkitystä ei ole sillä, kuinka hienosti asian imaisee, vaan sillä, että sen kaikki ymmärtävät. Keep it simple!
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Englantia voi puhua niin kovin monella aksentilla. Käyttökelpoinen tapa lausua englantia on myös tämä paljon parjattu ”rallienglanti”. Siinä sanat lausutaan suomalaisittain suun
etuosassa ilman mitään kurkkuresonointia. Samaan tapaan
kuin meidän maailmanluokan tähdet Kankkunen, Mäkinen
ja Räikkönen. ”Car is good and the team is good!” Asia tuli
kaikille selväksi, eikö totta?
Koulutuksen antaminen englannin kielellä on hieman haastavaa, sitä ei voi kieltää. Kun siinä onnistuu edes kohtuullisesti, on siitä hyötyä laajemminkin. Kansainvälisyys lisääntyy myös reserviläistoiminnassa, ja yhteisen kielen löytäminen on välttämätöntä. Suhteiden luominen ulkomaalaisten
reservistien kanssa on palkitsevaa. Olen näiden Sysmän talvikurssien myötävaikutuksella päässyt käymään Tanskassa
sikäläisessä Blue Nail -harjoituksessa vuonna 2017. Ilman
ulkomaalaisia reserviläiskontakteja niin ei olisi tapahtunut.
Matkailu ja ulkomaiset kontaktit opettavat meille uusia asioita ja toisaalta auttavat näkemään meidän suomalaisten
vahvuuksia muihin verrattuna.
Jos sotilaan talvitaitojen kouluttaminen monikansalliselle reserviläisjoukolle on antoisaa puuhaa, niin mieluisaa se näyttää olevan myös koulutettaville suomalaisille. Melkein joka
toisessa kurssipalautteessa ulkomaalaisten mukanaolo kurssilla mainittiin ehdottomana plussana. Ulkomaalaisia aktiivireserviläisiä nähdään Sysmän hangilla tulevaisuudessakin.
Sotilasperussanasto ei ole mahdottoman laaja, eikä sen
opettelu ei vie kohtuuttomasti aikaa. Ja Google-kääntäjästä
on ollut apua niissä nopeissa tilanteissa, joissa on ollut tarve selvittää avainsana englannin kielellä. Apuja on siis saatavilla ja apukouluttakaverilta kannattaa kysäistä, kun kesken
koulutuksen se ”black out” kuitenkin jossain välissä iskee.
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Joskus tulitikut voivat olla loppu tai ne ovat kastuneet. Silloin pitää improvisoida, ja käyttää tulentekoon sitä mitä
on saatavilla. Sotilaalta toivoisi aina löytyvän patruunoita. Rynnäkkökiväärin patruunasta luoti lähtee irti, kun luotia painaa sivuttain – mitään työkaluja ei tarvita. Lisäksi tulentekoon tarvitaan kovaa puuta, esimerkiksi männynoksa sekä nidelankaa, jota löytyy hyvin varustetuista lyhtylaatikoista. Yksinkertainen jekkulanka on liian heikko, mutta nelinkertaisesti kierretty lanka on riittävän jämäkkää tulentekoon. Pienen harjoittelun jälkeen jekkulanka saadaan
kuumenemaan sahaamalla sitä nopeasti männynoksaan,
ja kun kuuma lanka kastetaan ruutiin, niin ihme on suuri:
ruuti lemahtaa liekkiin. Tässäkin asiassa vain harjoitus
tekee mestarin!

Vastaisku muonitusimperiumille
Yhdeksättä kertaa pidetyn Sysmän Talvikurssin
kenttämuonituksessa puhalsivat tänä vuonna
uudet tuulet.
Valtiollisten palveluiden avaaminen julkiselle kilpailulle on
ajan myötä nostanut myös puolustushallinnon hankintakustannuksia. Talvikurssin suunnittelussa koettiin syksyllä 2017
lähes ylitsepääsemättömiä hetkiä, kun kurssin muonituskulujen todettiin nousevan kestämättömälle tasolle niin puolustusvoimien kuin MPK:nkin budjeteilla mitattuna.
Nimeltä mainitsematon yritys tarjoaa taistelijan vuorokausiannosta puolustusvoimille noin 40 euron yksikköhintaan.
Kurssin muonituskustannusten noustessa lähelle puoltakymmentä tuhatta, piti keksiä jokin muu vaihtoehto. Lopulta ongelman ratkaisi ajatus muonittaa kurssilaiset tavallisilla päivittäiskaupan tuotteilla.
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Niinpä allekirjoittanut suunnitteli joulukuun aikana ravintoarvoltaan ja energiasisällöltään mahdollisimman tasapainoisen vuorokausiannoskokonaisuuden. Tämän jälkeen piti tehdä valinta kahden suurimman kotimaisen kauppaketjun välillä, ja koota valitun ketjun paikallismyymälän hyllyltä kilpailukykyisimmät tuotteet. Kun testihankinnan tulos selvisi, voitiin todeta, että kenttämuonitus pystytään toteuttamaan jopa neljäsosalla kalleimman vaihtoehdon kuluista.
Lopullisen tarvikehankinnan suoritti Tarja Naumi Sysmäläismarketista. Pienin lisätäydennyksin saatiin torstai-illan aikana koottua riittävä määrä muona-annoksia, jotka sitten
odottivat jakovalmiina perjantaita ja kurssilaisten saapumista. Kiitos Tarjalle talkoopanostuksesta!
Pystyimme omatoimisella hankinnalla saamaan tuotteet
noin 13 euron yksikköhintaan. Tosin hankinta ja pakkaus
tehtiin talkootyönä. Joka tapauksessa muonituskuluissa saatiin MPK:lle melkein ¾ säästö, eikä kurssilaisilta ole tullut jälkeenpäin kovinkaan paljoa moitteita tuotteiden toimivuudesta – maittavuudesta puhumattakaan.
Tärkeimpinä jatkokehittämistoiveina olivat lähinnä tuoteluettelon lisääminen pakkaukseen ja paremmin talviolosuhteet kestävä päällyspussi. Lisäksi pientavarat kannattaa koota omaan pienempään pussiinsa, jotta vältytään koko pakkauksen jatkuvalta penkomiselta.

Yllä: Käskynjako ampumaradalla.
Viereisellä sivulla: Ruoan valmistusta kenttäolosuhteissa.
Alla: Pimeäammunta TA-kiväärillä.

24 h muonapakkaus sisälsi seuraavat tuotteet:
Suola, sokeri, tee, kahvi, tulitikut, nenäliina, desinfiointipyyhkeet, urheilujuomajauhe, energiapatukka, sienikeittojauhe, tonnikalasäilyke, pastacarbonara-kuivavalmiste, näkkileipä, margariininapit, hernekeittosäilyke, katkarapunuudeli, maustettu pikapuuro, rusinarasia, välipalakeksejä sekä
sinappi- ja ketsuppiannospusseja.
Pakkauksen paino noin 1,3 kg. Ravintosisältö noin 3200 kcal
= (hiilihydraatit 62 %, proteiinit 25 %, rasvat 13 %).
Luonnollisesti tämän tyyppisessä muonituksessa ei voida ottaa huomioon erityisruokavaliovaatimuksia. Talvikurssimainoksessakin jo taidettiin todeta, että kurssilaisen on tarvittaessa syytä tuoda omat eväät tullessaan mikäli tarjottava
”perusruoka” ei ole sopivaa.
Kunhan kokemuksia aiheesta kertyy lisää, tultaneen hankintatapaa soveltamaan jatkossa myös muilla MPK-vetoisilla kursseilla?
Teksti: Arto Tapiomaa
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Taistelijantutkinto
talvisissa
olosuhteissa

Kylmä asettaa myös taisteluensiavulle omat erityisvaatimuksensa.

Päijät-Hämeen maakuntajoukot olivat jälleen mukana tukemassa Puolustusvoimien varusmiessoittokuntaa taistelijantutkinnon toteuttamisessa. Maakuntakomppanian lisäksi tukeaan antoivat MPK:n Lahden koulutuspaikka ja soittokunnan omat reserviläiset, joita oli perinteiseen tapaan mukana varsin reippaasti. Muutaman vähälumisen talven jälkeen
saatiin taas nauttia kunnolla talvisista olosuhteista, ja lunta
riitti maastossa varsin mukavasti.

Oikealla: Köydellä tasapainoilua ampumaratavuoroa
odottaessa.
Oikealla alhaalla: Tanskalaiset ja ranskalaiset
ahkionvetoharjoituksessa.
Alla: Nuotion sytyttäminen tilapäisvälineillä oli eräs
koulutuksen aiheista.
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keää. Ryhmät suorittivatkin samat tehtävät eri tyylillä, mikä
antoi arvioijille tilaisuuden pohtia mikä on hyvää johtamista.
Varusmiessoittajien kanssa toimiminen on reserviläisen kannalta varsin palkitsevaa, sillä toimintaa leimaa halu hoitaa
oma tontti mahdollisimman hyvin. Aina silloin tällöin porukasta kuitenkin erottuu taistelijoita, joilla on enemmän särmää kuin muilla. Näistä kavereista menee aina kouluttajille
hyvää palautetta: ”RUK-ainesta!”

Varusmiessoittajien P-kausi huipentuu tutkintoon, ja se on
pyritty rakentamaan varsin elämykselliseksi. Tutkinto suoritetaan ryhmittäin, ja jokainen ryhmä suorittaa taistelukoulutusradan tilanteenmukaisesti heille annettujen tehtävien
mukaan. Maakin taistelijoiden tehtävä oli itse arviointi. Jokaisella taistelijaparilla oli mukana arvioija, joka seurasi parin toimintaa osana ryhmää. Arvioijat eivät puuttuneet itse
taistelijaparin suoritukseen, vaan palaute annettiin radan
suorittamisen jälkeen. Tällä pyrittiin takaamaan ryhmänjohtajalle oma työrauha viedä läpi ryhmän taistelua hänen
oman harkintansa mukaan, mikä on oppimisen erittäin tär-
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Jo useampana vuonna on puhuttu, että Maakuntajoukosta
olisi hyvä saada mukaan ryhmä suorittamaan sama tutkinto läpi. Tämä olisi mahdollisuus testata omaa osaamista ja
samalla saada palautetta itse tutkinnosta. Ensi talvena tämä sitten vihdoinkin toteutuu, ja varusmiesten lisäksi radalle rynnistää Maakuntajoukkojen ryhmä… tai kaksi.
Teksti: Juha Muje
Kuvat: PVVMSK Mediatiimi
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toi joku kansallisuus mennä ohikin. Tilaisuus jatkuukin varsin
leppoisasti kuulumisia vaihdellen pikkutunneille asti.

aivan käsittämätön tungos. Vaikka juhlasta onkin varattu istumapaikat, ei tuolia tule paljon kulutettua, sillä pelkkä jokaisen huoneen läpi käveleminen vie tunteja.

Perjantaina vuorossa on varsinainen Officers’ Ball. Univormuista päätellen paikalla on sotilaita lähestulkoon jokaisesta Euroopan maasta ja huomattavasti kauempaakin. Eksoottisimmat taisivat olla Japani, Australia, Brasilia ja Argentiina.
Juhlan ohjelma ja puitteet Hofburgissa ovat henkeäsalpaavat. Soittokunta, paraati ja tanssiesitykset näkyvät useassa
eri huoneessa suurilta valkokankailta, mikä onkin loistava
ratkaisu, sillä suuressa juhlasalissa on tapahtumien aikaan

OFFICERS’ BALL
Officers’ Ball Wienissä järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1928 Theresan sotilasakatemian oppilaiden toimesta. Vuotuista juhlaa järjestettiin aina vuoteen 1938 asti, jolloin toinen maailmansota katkaisi perinteen. Juhla elvytettiin uudestaan vuonna 1956, ja nykyisin järjestelyistä vastaavat yhdessä Itävallan puolustusministeriö, Wienin sotilaspiiri
ja Theresan akatemian opiskelijoiden järjestö Alt-Neustadt.
Nykyään juhla järjestetään Hofburgin palatsissa ja vieraita
paikalla on tuhansia.

Teksti: Mikko Sippola
Kuvat: Ball der Offiziere

hon pukeutuneena hänet ammuttiin Sarajevossa 1914.
Tästä matka jatkuu Wienin keskustaan Schwarzenbergplatzille upseeriyhdistyksen tiloihin viettämään kutsuvieraiden
kanssa loppuilta klubi-illan muodossa. Paikalla on edustettuna isäntien lisäksi useat USA:n armeijan ja merijalkaväen
yksiköt, Saksa, Ranska, Sveitsi, Iso-Britannia, Tanska ja saat-

Yhteistyökumppanimme on jo vuosien ajan ollut Wienin upseeriyhdistys, jonka kutsumana tänäkin vuonna matkaan
lähdettiin. Wieniin matkusti kaikkiaan 8 henkeä Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta.
Ohjelma noudattelee vuosittain samaa kaavaa: keskiviikko
käytetään matkustamiseen, majoittumisen järjestelyihin ja
pienimuotoiseen yhteiseen illanviettoon. Torstaina vuorossa on Wienin upseeriyhdistyksen uudenvuoden vastaanottotilaisuus sotahistoriallisella museolla. Jo rakennus itsessään on vaikuttava, ja museon kokoelma on ainutlaatuinen
katsaus Itävalta-Unkarin sotahistoriaan – kokoelmasta löytyy esimerkiksi arkkiherttua Franz Ferdinandin univormu, jo-
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Lauantaina vietetään vielä yhteinen, vapaamuotoinen jäähyväisilta. Kokonaisuutena matka on varsin mukava vajaan
viikon mittainen loma sotilaallisessa ympäristössä, jossa riittää myös kaikkea muuta nähtävää ja koettavaa aihepiirin ulkopuolelta.
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PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 2018
Tammi-, helmi- ja maaliskuu vapaat
LKT sunnuntai 8.4. klo 18.00 PPE
LKT sunnuntai 6.5. klo 18.00 V-AJ/Käki
LKT sunnuntai 17.6. klo 18.00 1. joukkue, KRH
Heinä- ja elokuu vapaat
LKT sunnuntai 9.9. klo 18.00 Komento/Huolto
LKT sunnuntai 14.10. klo 18.00 MKJ muut
LKT sunnuntai 18.11. klo 18.00 MKJ muut
Joulukuu vapaa

Lihaskuntotestit pidetään Tokia-kuntosalilla, Askonkatu 9.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä.
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.

COOPER lauantai 12.5. klo 11.00 PPE
COOPER lauantai 30.6. klo 11.00 V-AJ/Käki
COOPER lauantai 18.8. klo 11.00 1. joukkue, KRH
COOPER lauantai 15.9. klo 11.00 Komento/Huolto
COOPER lauantai 6.10. klo 11.00 MKJ muut

Testauksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys:
Erkki Vilja
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi
040-5002757

Vuoden 2018 pakolliset kuntotestit ovat tarkoitettu kaikille
Maakuntajoukkojen sitoumuksen tehneille. Testiajankohdista tiedotetaan vielä ennen testejä. Jos oman yksikön ajankohta ei sovi, voi osallistua mihin tahansa muuhun testitapahtumaan.
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Reserviläismarssi Sysmässä

Aliupseerista upseeriksi, osa 1

Nuoramoisjärven ympäri marssittiin lauantaina 13.1.2018.
Matkaan lähdettiin Nuoramoisten Seurojentalolta aamun jo
sarastettua kohta kello yhdeksän jälkeen viidentoista reserviläisen voimin. Tänä vuonna järven ympäri kierrettiin vastapäivään, ja matkaa kertyi hieman reilu 26 kilometriä. Tyyni ilma suosi marssijoita, ja pakkasta oli vain muutama aste.
Reitti oli jaksotettu noin tunnin etappeihin, ja taukoja pidettiin kaikkiaan kuusi. Yksi hieman pidempi makkaranpaistotauko pidettiin reitin puolivälissä.

Lokakuu 2011: varusmiessoittokunnan aliupseerikurssi on
saapunut kasarmille metsäjakson päätteeksi. Viikon aiheina oli johtajatehtävärata, suunnistusta ja yleiset jääkäriryhmänjohtajan suoritteet. Teltat viedään kuivumaan, harjoitustelamiinat kannetaan taas käyttämättöminä takaisin varastoon ja suoritetaan muut harjoituksen purkutoimenpiteet. Purkutoimien ohessa keskustellaan miten kenenkin
kohdalla harjoitus oli mennyt, ja jännitetään lähestyviä RUKvalintoja. Seuraavan päivän oppitunnilla koittaa sitten kauan odotettu hetki. Oppitunnin päätteeksi viisi oppilasta kutsuttiin luokan eteen. Nämä viisi lähtivät RUK:iin – minä jäin
pettyneenä penkille istumaan.

Reitti kulki pääosin rauhallisia sivuteitä pitkin, ja marssiosaston mukana kulki huoltoauto, josta tarjoiltiin taukopaikoilla lämmintä juomaa ja pikkupurtavaa. Intenduurista vastasivat Jarmo Parikka ja Aki Naumi. Sopiva pikkupakkanen piti huolen siitä, että tauot eivät venyneet liian pitkiksi ja 25
kilometrin reppumarssivelvoite saatiin suoritettua vaaditussa kuudessa tunnissa.

puolustustahtoa. Kurssi järjestetään vuorovuosittain miehistöstä aliupseeriksi -kurssin kanssa, niin että upseerikurssi alkaa parittomina vuosina ja aliupseerikurssi parillisina vuosina. Hakemukset kullekin kurssille tulee olla toimitettuna
aluetoimistolle kurssia edeltävän vuoden syyskuun loppuun
mennessä.
Tähän mennessä kurssilla on ollut kaksi lähijaksoa, jotka
kummatkin ovat olleet hyvin oppituntipainotteisia. Tästä
johtuen en oikein voi hehkuttaa nyt räntäisistä metsäaamuista ja suurista sotatarinoista. Ensimmäisellä lähijaksolla
suoritettiin liikunnan koulutöinä Cooper ja suunnistus, joista suunnistus omaltani osaltani meni paremmin. Oppitunnit
ovat käsitelleet enemmän ja vähemmän TSTOS PAJON kokoonpanoa ja suorituskykyä. Lisäksi olemme perehtyneet
syväjohtamiseen, kouluttamisen periaatteisiin ja taistelijan
fyysisen sekä henkisen toimintakyvyn merkitykseen taistelukentällä. Taktiset merkitkin ovat tulleet jokseenkin tutuiksi.

Tammikuu 2017: saan sähköpostia: ”Sinut on hyväksytty Sodanajan johtajakurssille 14”.
Näin reserviläisenä RUK:n suorittaminen poikkeaa merkittävästi varusmiehenä suoritettavasta kolmesta kunnian kuukaudesta. Kolmen kuukauden putken sijaan kurssi kestää
yhdeksän kuukautta, sisältäen etä- ja lähijaksoja. Lähijaksot ovat ”kovia” kertausharjoituspäiviä, ja niitä kertyy Puolustusvoimien esitteen mukaan 40, mutta tällä kertaa kurssia on jostain syystä karsittu, ja minulle kertyy niitä vain 24.
Kurssille osallistujalta vaaditaan 2300 metrin Cooper-testin
tulos, upseerinarvoa edellyttävä tehtävä sekä rutkasti maan-

Vaikka marssiosaston mieli pysyi reippaana, matkan edetessä heräsi kuitenkin epäilys: kulkeeko reitti tosiaan koko ajan
ylämäkeen? Siltä marssijoiden jaloissa nimittäin alkoi lopulta tuntua. Suunnitelman mukaisesti osasto saapui Nuoramoisten entiselle suojeluskuntatalolle, siis samaan paikkaan
kuin mistä oli lähdetty, juuri sopivasti päivän alkaessa painua mailleen kello puoli neljän aikaan iltapäivällä. Kiitospuheiden jälkeen lähtivät reserviläiset hyvillä mielin koteihinsa, sillä tämän vuoden ensimmäinen kuntosuoritus oli heiltä onnellisesti takanapäin. Toivottavasti näemme ensi vuonna: silloin reitti kulkeekin myötäpäivään. Ja taas ylämäkeen
koko matkan.

Seuraavat lähijaksot ovat sitten vähän totisempaa touhua
maastossa, joten niistä saan varmaan hieman mielenkiintoisempaa tarinaa aikaan. Seuraavaa numeroa odotellessa.
Teksti: Timo Lehtinen

Vuoden 2017 verenluovutushaasteen tulokset

Harjoituksen johtaja
Vääp. res. Schildt, J-P

Päijät-Hämeen Maakuntakomppania on jälleen kerran osallistunut joukkueittain Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun
VeriRyhmähaasteeseen.
Luovutuskerrat kuluneen vuoden aikana:
PHMAAKK 1J: 0 käyntiä
PHMAAKK 2J: 1 käyntiä
PHMAAKK 3J: 11 käyntiä
PHMAAKK/KÄKI: 6 käyntiä
PHMAAKK/Huolto: 11 käyntiä
PHMAAKK/KNTOJ: 3 käyntiä
Eniten käyntejä kerryttivät siis 3. joukkue sekä huoltojoukkue: molemmilla 11 luovutuskertaa. Yhteensä kaikki joukkueemme luovuttivat huikeat 32 kertaa vuoden aikana! Tiedot kerännyt Hanna Heikkilä haluaa välittää isot kiitokset kaikille luovuttaneille Veripalvelun puolesta. Jokainen luovutus auttaa kolmea eri potilasta, joten 96 potilasta on saanut avun näiden
kertojen ansiosta.
On tärkeää, että jokainen luovuttaja muistaa kertoa ilmoittautuessaan, mihin ryhmään kuuluu, jotta Veripalvelu osaa merkitä käynnit oikean joukkueen kohdalle. Tartutko Sinä haasteeseen tänä vuonna?
Teksti: Jenni Paasio
Kuva: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
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