VARMISTIN
4/18
Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen lehti

RATSUMIESKILLAN LAHDEN ESKADROONAN
PERINNERATSUKOT ESIINTYIVÄT TOISTA
KERTAA JÄRJESTETTÄVÄSSÄ HENNALA HERÄÄ
-TAPAHTUMASSA
Valmistaudu ja ilmoittaudu
Sysmän talvikurssille

Talon valtausta käytännön
harjoitteena

Paikallispuolustusharjoituksessa
nostettiin yksiköiden johtamisvalmiutta

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

SEKÄ TWITTERISSÄ

twitter.com/varmistin
@Varmistin #varmistin

UUSITUT SIVUT:

www.varmistin.fi
www.maakuntakomppania.fi

VARMISTIN NRO 4
14.12.2018
10. vuosikerta

TÄSSÄ NUMEROSSA:

Puolustusvoimien taistelunäytöksestä ei puuttunut vauhtia eikä vaarallisia tilanteita.
Turvallisuusmessuilla riitti nähtävää ja koettavaa.

Päätoimittaja 4

VARMISTIN

Päällikkö 5

VARMISTIN on Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen

Ilmoittaudu Sysmän
talvikurssille 7

Yksikön päällikkö
Tommi Tirkkonen
tommi.tirkkonen@maakuntakomppania.fi

Päätoimittaja
Jenni Paasio
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi

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

Mainokset
Varmistin ry
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukiyhdistys
Päätoimittaja Jenni Paasio
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi

Päivystäjä
0299 484198
paivystaja@maakuntakomppania.fi
Painopaikka Padasjoen kirjapaino

Jäsenrekisteriasiat
Timo ja Margit Vento
jasenasiat@varmistin.fi
Yhdistyksen posti
Varmistin ry, PL 182, 15101 Lahti

2

Hennala herää 8
Kuvat kannessa, infosivulla ja sisällyssivulla:
Jenni Paasio ja J-P Schildt

ISSN-L 2242-4679
ISSN 2242-4679

VARMISTIN 4/2018

Aluetoimisto 6

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

lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava
numero ilmestyy maaliskuussa 2019. Aineisto sitä varten
on toimitettava 28.2.2019 mennessä.

Talon valtaus 10

Kokonaisturvallisuus 12
Kirpatti 16
PAPU 18

Toimintaohjeet yhdellä rastilla Kirpatin partiokilpailussa.

3

VARMISTIN 4/2018

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄLLIKKÖ

Tässä lehdessä on jälleen kerran paljon asiaa maakuntakomppanian harjoituksista. Paikallispataljoonaan kuuluu
kuitenkin monta muutakin yksikköä, joiden muodostaminen on edelleen käynnissä ja joiden henkilöstöä koulutetaan aktiivisesti. Syyskuisessa PAPU-harjoituksessa eri yksiköiden johto-osat pääsivät tekemään yhteistyötä, ja haasteista huolimatta harjoitusviikonloppu koettiin onnistuneeksi. Raporttiin haastateltujen henkilöiden ja yksiköiden tiedot on jätetty mainitsematta operaatioturvallisuuden vuoksi. Tunnelmat harjoituksesta tämän lehden loppupuolella.

Aluetoimiston tuki on tärkeää niin maakuntajoukolle kuin
Varmistin ry:lle. Henkilöstövaihdosten johdosta tässä numerossa esittelee itsensä uusi asevelvollisuussektorin johtaja,
majuri Jukka Koukkari. Vuodenvaihteessa myös aluetoimiston päällikkö vaihtuu, ja ohjaimiin tarttuu evl Hannu Koivisto. Varmistimen puolesta haluan kiittää everstiluutnantti
Ville-Veikko Vuoriota yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana ja toivotan kaikkea hyvää uuteen 1.1.2019 alkavaan toimeen Maasotakoulun Lappeenrannan koulutuspäällikkönä.
Kiitos tästä vuodesta myös teille, hyvät lukijat. Jatketaan
harjoituksia ensi vuoden puolella!

Syksyn aikana tapahtui toki paljon muutakin. Varmistin oli
mukana Kokonaisturvallisuus 2018 -messuilla. Allekirjoittanut edusti yhdistystä lauantaina Panssariprikaatin ja Hämeen aluetoimiston pisteellä. Aiheesta kiinnostuneita oli
paljon, ja juttua riitti mm. monen Päijät-Hämeen ulkopuoliseen maakuntajoukkoon kuuluvan henkilön kanssa. Varmistin ry:n toiminta herätti heidän keskuudessaan kiinnostusta,
ja yhdistyksen panosta paikallisesti kadehdittiin melko avoimesti. Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan jatkamme toiminnan kehittämistä tulevaisuudessakin.

Jenni
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi
P.S. Muistathan, että voit koska tahansa vaihtaa lehden toimitustapaa paperisesta sähköiseksi ja päinvastoin. Ilmoita
jasenasiat@varmistin.fi. Etkö ole vielä jäsen? Liity verkossa: varmistin.fi -> Jäsenlomake.

Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 on ylennetty seuraavat
maakuntajoukkoihin kuuluvat:
MAJURIKSI
Juutilainen Janne-Pekka
Koponen Harri Tapio

VÄÄPELIKSI
Iittala Mikko Markus
Norojärvi Olle Pekka

YLILUUTNANTIKSI
Kommeri Ilkka Tapio

YLIKERSANTIKSI
Kuuru Mika Petri Juhani
Patinen Veli-Matti
Rantanen Veera Marleena
Savolainen Mika Seppo Juhani
Seppälä Ilkka Erik
Wallenius Timo Jaakko

LUUTNANTIKSI
Kautto Ari Pekka
Ojapalo Jarkko Aleksi
Ruusunen Simo Kalevi
VÄNRIKIKSI
Lehtinen Timo Pentti Olavi
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KERSANTIKSI
Holsti Matti Juhani
Katajainen Tomi Tapio
Vieri Jukka Mikael
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ALIKERSANTIKSI
Kultanen Heikki Juhana
Männikkö Juha Kelevi
Nyman Jan Paul Henrik
Oksanen Jari Johannes
Siljander Anssi-Pekka
KORPRAALIKSI
Ruoti Kari Pekka Pentti
Ruusunen Lari Jarkko Juhani

Terve.
Puolustusvoimien juhlavuosi lähestyy loppuaan ja on aika
kääntää katse tulevaan vuoteen. Vuosi sitten määrittelin tämän kuluneen vuoden pääteemaksi perusteiden kertaamisen ja perusosaamisen vahvistamisen. Tätä teemaa toteutettiin koulutuksen osalta läpi vuoden sotilaan perustaidot
-kurssilla ja vuoden kahdessa vapaaehtoisessa pääharjoituksessa. Harjoituksissa opeteltiin ja kerrattiin partio-, ryhmä- ja joukkuetason perussuoritteita. Kun lisäksi saatiin koulutettua uusia
kouluttajia, ja toteutettiin kymmenittäin
marsseja, juoksu- ja kuntotestejä, voidaan todeta, että koulutuksen järjestämisen, koulutuksen laadun ja koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden osalta toiminta oli juuri sitä, mitä pitääkin.

Toistan tässä vuosi sitten kirjoittamani: Motivaation täytyy
löytyä jokaisesta taistelijasta itsestään, ja sen täytyy olla niin
vahva, että se aktivoi henkilön omaehtoisesti kehittämään
sijoituksensa mukaisessa tehtävässä vaadittuja taitoja, vaikka se tänä päivänä varsin usein tarkoittaa jonkin toisen harrastuksen, velvoitteen tai ihmissuhteen siirtämistä hetkeksi toissijaiseen asemaan. Vuosi sitten koulutukselle asettamani velvoite on mielestäni täyttynyt ja siitä tullaan pitämään kiinni edelleen: kenenkään aikaa
ei tuhlata huonoon tai turhaan koulutukseen.
Koulutuksen nousujohteisuus jatkuu, ja tämän
vuoden teemasta edetään ensi vuoden teemaan, joka on taistelu rakennetulla alueella. Sotilaan perustaidot
-kurssi sekä taktinen kivääri -kurssit tukevat tätä teemaa,
ja sekä kevään että syksyn VEH-harjoituksissa tullaan pureutumaan aiheeseen. Luotan siihen, että entistä useampi saa raivattua kalenteriinsa tilaa edes yhdelle harjoitusviikonlopulle tulevana vuonna.

Valitettavasti koulutusten järjestäminen on vasta puolet kokonaisuudesta.
Jotta koulutukset täyttäisivät sen tarpeen, mitä varten niitä järjestetään,
tarvitaan niihin osallistujia. Tämän yksinkertaistetun toteamuksen tarkempi avaaminen kuuluu näin: maakuntakomppanian koulutusta järjestetään siksi, että maakuntakomppaniaan sitoumuksen
tehneille henkilöille voitaisiin kouluttaa ja harjoituttaa niitä asioita, joiden osaamista heiltä vaaditaan siinä tehtävässä, johon
heidät on sijoitettu. Tämän vuoden koulutuksissa oli mukana samoja vuodesta toiseen aktiivisia taistelijoita kuin ennenkin. Lisäksi harjoituksiin osallistui useita juuri sitoumuksen tehneitä henkilöitä, mutta edelleen on liian paljon sellaisia sitoumuksen tehneitä ja tehtäviin sijoitettuja taistelijoita, jotka eivät tänäkään vuonna löytäneet tietään yhteenkään harjoitukseen, kuntotestiin tai marssille. Näitä taistelijoita tahtoisin muistuttaa siitä, että maakuntakomppaniassa ei ole vähäpätöisiä tehtäviä.

Kiitän aktiivisia kouluttajia ja joukkueenjohtajia kuluneena vuonna näkemästäni positiivisesta kehityksestä
ja etenkin kaikkia harjoituksissa näkemiäni taistelijoita erinomaisesta motivaatiosta, hyvästä hengestä ja
ammattitaidosta, joka näkyy aina siellä missä PäijätHämeen maakuntakomppania toimii.
-T

Varmistin onnittelee!
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ALUETOIMISTO
Tervehdys Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen väki! Ajattelin
ensimmäiseksi jutukseni Varmistin-lehteen raapustaa pienen henkilöesittelyn itsestäni. Aloitin aluetoimistossa sektorijohtajana 1.9.2018 ja hyppäsin suoraan ”liikkuvaan junaan” eli syksyn kutsuntakiertueelle lautakunnan puheenjohtajaksi. Muutamia teistä lukijoista olen tavannut ehkä aiemmin vuosien varrella ja esimerkiksi syksyn Kokonaisturvallisuusmessuilla Lahden Messukeskuksessa. Tehdäänpä
siis pientä ”icebreikkeriä” näin jutun muodossa. En halua
raapustaa itsestäni mitään ”ceeveetä” – semmoinen pröystäily ei oikein sovi pohojalaaseen luonteeseeni. Todettakoon
vain, että olen valmistunut upseerin virkaan 1999, ja saanut sen jälkeen palvella monipuolisissa ja hienoissa upseerin
tehtävissä Karjalan prikaatissa, Maavoimien esikunnassa ja
Hämeen rykmentin Urheilukoulussa. Tähän aluetoimistoon
tulin Karjalan prikaatin toimintakykypäällikön tehtävästä.

keväänä mahdollisuutta ja hakeutumistani tähän nykyiseen
tehtävään pohdimme toki myös koko perheen paluumuuttoa Lahteen. Ei se poissuljettu ajatus ole, mutta toistaiseksi ja tärkeimpänä perusteena tyttäreni koulu, kaverit ja harrastukset pysyttelemme Kouvolassa. Tämä työmatka on kuitenkin ihan hyvin ajettavissa tai junailtavissa.
Harrastuksistani hieman. Monipuolinen kuntourheilu on ollut aina osa minua, ja joskus juniorina on tullut jopa kilpailtua suunnistuksen parissa, mutta nykyään ”pihkaniskailen”
satunnaisesti iltarasteilla. Hiihto, lenkkeily, pyöräily ja beaglen kanssa metsissä ja poluilla samoilu ovat mieluista tekemistä – aivan parasta terapiaa monellakin tapaa. Perheen
kanssa matkustellaan ajan ja talouden salliessa sekä harrastetaan kulttuurisia elämyksiä. Tyttäreni kilpauintiharrastus on vienyt myös isukkia altaaseen – tai oikeammin altaan
reunalle uintituomarihommiin ja uinnin seuratyöhön. Joskus nuorempana lueskelin paljon, mutta se lukuharrastus
odottaa uutta tulemistaan – ehkä sitten joskus eläkepäivinä.

Olen syntyjäni ja myös sielunmaisemaltani eteläpohojalaanen, joskin etelässä asuttu elämä on alkanut särmää murteestani taittaa. Lähdin Lapualta maailmalle 1988 yläasteen
jälkeen ja löysin itseni Nastolasta. Lukio tuli käytyä Nastolassa, ja silloin se piti paikkaansa vielä Uudessakylässä ja kotimme oli Villähteellä. Noista ajoista on mukavia muistoja,
ja edelleenkin parhaimpiin ystäviini kuuluu lukiokavereita
1988-1991 Nastolan lukiosta. Varhainen aikuisuus tuli asuttua Nastolan Villähteellä ja Lahdessa useammassakin paikassa – tulipa tutuksi niin Metsäpelto, Rautakankare, Aseman alue kuin Joutjoki-Ahtialan seudut. Noin kymmenen
vuotta sitten omien ja vaimoni töiden järjestelyiden näkökulmasta päädyimme ratkaisuun muuttaa Kouvolaan, jossa perheeni kanssa edelleen asun. Perheeseeni siis kuuluu
vaimo, teini-ikäinen tytär ja beagle-koira. Harkitessani viime

Tässäpä pienellä insertillä haluan tehdä itseäni tutuksi teille ja johtakoon se myös ”livetutustumisiin”. Ajattelin seuraavaan Varmistin-lehteen raapustaa jotain kutsunnoista, jotka
tätä kirjoitettaessa ovat vuoden 2018 osalta melkein päätöksessään. Toivotan kaikille Päijät-Hämeen maakuntajoukkolaisille ja Varmistin-lehden lukijoille oikein hyvää Joulua ja
mitä parhainta vuotta 2019.
Majuri Jukka Koukkari
Asevelvollisuussektorin johtaja
Hämeen aluetoimisto PSPR, Lahti

Perinteinen ja kansainvälisestikin tunnettu Sysmän talviharjoitus
jälleen helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna
PAIKKA: Naumin leirikeskus Sysmässä
AIKA: 1.-3.2.2019
Harjoituskokonaisuudessa on tänä vuonna kolme kurssia: varsinainen talvikurssi, erillinen nuorisokurssi ja kouluttajakurssi.
ശശ

ശശ
ശശ

Varsinaisen kurssin tavoitteena on opettaa ja kehittää talviympäristössä selviytymiseen tarvittavia perustaitoja kuten hiihtämistä, tilapäismajoitteiden tekoa, tulentekoa, ruoan ja veden hankintaa sekä ruoan valmistusta. Lisäksi pureudutaan sotilaallisen koulutuksen merkeissä mm. valonvahvistinten ja lämpötähystinten käyttöön sekä näiden tähystykseltä suojautumiseen, ammuntaan sekä pimeällä että valoisalla, taisteluensiapuun ja viholliskohteen tiedusteluun talven tuomat erityispiirteet huomioiden.
Nuorisokurssin tavoitteena on yhdessä VPK:n kanssa kehittää nuorten kykyä selviytyä talvisissa olosuhteissa ja opettaa perusteita poikkeustilanteessa, kuten laajamittaisen, pitkittyneen sähkökatkon aikana toimimiseen.
Kouluttajakurssin tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeen maakuntakomppanian ja tukevien yksiköiden kouluttajien osaamista ja tietämystä koulutettavista aiheista, harjoittaa maakuntajoukkojen henkilöitä siviiliyhteiskuntaan tukeutuvan huollon järjestämisessä sekä laajentaa kouluttajina ja toimihenkilöinä toimivien henkilöiden osaamista ja näkökulmia koulutettaviin asioihin ulkomaisten osallistujien tuomalla ammattitaidolla.

Tavoitteena on jälleen järjestää vähintään maailman paras Sysmän talviharjoitus!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: mpk.fi/Koulutuskalenteri
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Historiaa toi paikalle Panssarimuseon II maailmansodan T26-tankki, ja Lippukentällä nähtiin Ratsumieskillan Lahden
Eskadroonan perinneratsukoiden sulkeisesitykset 1930-luvun malliin. Tapahtuman yhteydessä oli lisäksi mahdollisuus
osallistua Hennalan historiakierroksiin sekä Iitin asehistoriallisen seuran Puhdetyö-näyttelyyn.

Hennala herää 2018

Oman reserviläistaitonsa pystyi testaamaan esimerkiksi laserammunnassa. Alueella oli tietenkin myös sotilastarvikemyyntiä sekä mahdollisuus hernekeiton nauttimiseen unohtamatta lapsille tarkoitettua poniratsastusta.
Teksti ja kuvat: Jenni Paasio

TURVALLISUUS
MAANPUOLUSTUS
HISTORIA
Elokuun viimeisenä sunnuntaina järjestettiin toista kertaa
Hennala herää -tapahtuma. Entisen sotilaskodin, nykyisen
ravintola Päämajan, lähiympäristöön sijoittuva tapahtuma
järjestettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten. Tänä vuonna
tapahtuma saavutti enemmän yleisöä kuin viime vuonna.
Tavoitteena on jatkaa hyvin alkanutta perinnettä myös ensi vuonna.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä on Lahden suunnalla laaja. Hennala herää -tapahtuma on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Hämeen piirin Lahden koulutuspaikan
järjestämä. Mukana oli Puolustusvoimien kalustoa, ja toimintaansa esittelivät reserviläiset, maanpuolustusnaiset sekä useat maanpuolustuskillat. Paikalla oli myös tapahtuman
suojelija, puolustusministeri Jussi Niinistö.
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Talon
valtaamista
Heinolassa

Tämän tyyppiset harjoitukset olivat omiaan herättämään
jokaisen taistelijan ”todellisuuteen”, kuinka vaativaa taistelu
rakennetulla alueella todellisuudessa on. Kun saatiin realistista kuvaa miestappioista, joutui jokainen miettimään omaa
toimintaansa ryhmän ja joukkueen kannalta, kun ennalta
sovitut tehtävät vaihtuivatkin hyvin nopeasti. Loppua kohden joukkueen oma toiminta kehittyi tavoitteiden mukaisesti, ja joukosta tuli tehtävällä enemmän itseohjautuva yhtenäisesti ja turvallisesti toimiva osasto, kun tilannetta verrataan harjoituksen alkuun.

Heinolan talon valtaus osoitti, kuinka motivoituneita ja ammattitaitoisia taistelijoita löytyy Päijät-Hämeen maakuntakomppaniasta. Harmillisesti nämä kerrostalon valtaamiset
ovat harvinaista herkkua, mutta onneksi osasimme hyödyntää kunnollisesti tämän mahtavan tilaisuuden.
Kohti uusia seikkailuja,
Taneli
Teksti ja kuvat: Taneli Tontti

Päijät-Hämeen maakuntakomppanian virka-apujoukkue
kävi syyskuussa harjoittelemassa Heinolassa taistelua rakennetulla alueella purkutuomion saaneessa kerrostalossa.
Harjoituksen tarkoituksena oli harjoitella erilaisia sisäänmenotekniikoita ja -taktiikoita sekä kokeilla ovien murtamista käytännössä. Harjoituksen onnistumiseksi iso kiitos
kuuluu Stora Ensolle kerrostalon luovuttamisesta harjoituskäyttöön sekä erikoisrajajääkärikillalle mahtavasta maalitoiminnasta.
Harjoitus saatiin hienosti käyntiin aurinkoisena lauantaiaamuna osaston jalkautuessa moottorimarssin jälkeen kohteen lähistöllä. Saimme hyvää ja todenmukaista tiedustelutietoa tarkka-ampujiltamme, jotka olivat tulleet hyvissä
ajoin paikalle tiedustelemaan kohteella tapahtuvaa maalitoimintaa. Tiedustelutiedon käsittelyn jälkeen osastolle jaettiin tarvittava taisteluvälinemateriaali: värikuula-ase, kuulia ja silmänsuojaimet. Näin saatiin harjoitukseen todentuntuista meininkiä, kun olikin mahdollisuus joutua oikeaan ”kuulasateeseen”. Tämän jälkeen suoritettiin tarvittavat varusteiden säädöt, yhteyskokeilut ja taistelusuunnitelmien hionta ennen tehtävän aloittamista.
”Huomio, osasto liikkeelle!” Kaikki tapahtui oikeaoppisesti
äänettömästi käsimerkkejä käyttäen. Joukkue pääsikin hyvin siirtymään kohteelle ja aloitti tehtävän: rakennuksen tarkastamisen. Kohteessa joukkue kohtasi paikoitellen hyvin
voimakasta vastustusta, ja se pakotti ryhmänjohtajat miettimään myös vaihtoehtoisia etenemis- ja suojaustapoja, jotta osasto pysyisi toimintakykyisenä. Tästä huomattiin hyvin,
kuinka paljon tarvitaan miesylivoimaa kerrostaloa vallatessa.
Soveltavien harjoitusten välissä teimme myös tieteellistä
tutkimusta – mikä keino on nopein ja turvallisin tapa murtaa ovi sisäänmenoa varten. Kokeilimme moottorisahalla
muutamaa eri tekniikkaa sekä ihan perinteistä murtorautaa. Lopputulemana nopein keino sisäänmenoon on murtoraudan käyttö, joten loppuharjoituksessa käytimme pelkästään murtorautaa. Harjoituksen edetessä korostuivat varsinkin oikeat tekniikat oven murtamiseen, jotta riittävän tehokkaaseen lopputulokseen päästiin.
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Yllä ja oikealla: Messuilla oli esillä uudempia ja
vanhempia koneita.

Kokonaisturvallisuus 2018

Edellisellä sivulla: Puolustusvoimien näytöksessä käytettiin
roppakaupalla erikoistehosteita. Näyttävät pyroefektit
ja autenttinen äänimaailma tekivät kentän
tapahtumista todenmukaisia.
Alla: Poliisit järjestivät oman näytöksensä messuhallin
ulkopuolella. Esityksessä mukana olleen poliisikoiran
lisäksi messuilla oli runsaasti muitakin karvaisia nelijalkaisia,
jotka keräsivät paljon huomiota yleisöltä.

ARJEN TURVALLISUUS
KYBERTURVALLISUUS
MAANPUOLUSTUS
Lahden Messukeskuksessa ja sen lähiympäristössä syyskuun
alussa järjestetyt turvallisuusmessut kiinnostivat suurta yleisöä. Messutiedotteen mukaan Kokonaisturvallisuus 2018
-suurtapahtumassa vieraili kahden päivän aikana jopa 11
000 kävijää. Karpalon kentällä järjestetyt Puolustusvoimien
toimintaa ja asejärjestelmien suorituskykyä esittelevät Puolustusvoimat 100 vuotta -taistelunäytökset keräsivät paikalle yhteensä 6000 uteliasta katsojaa. Lauantaina Vesijärven
ranta-alueella järjestettyä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
johtamaa toimintanäytöstä seurasi noin 2 000 ihmistä.
Kahdeksatta kertaa järjestetyssä kokonaisturvallisuuden
suurtapahtumassa esiteltiin laajasti kokonaisturvallisuuden
eri osa-alueita niin suurelle yleisölle kuin alan ammattilaisillekin. Mielenkiintoista ohjelmaa oli koko perheelle: Helsin-
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gin Poliisisoittokunnan konsertteja lapsille, nuorille ja aikuisille, monia elämyksellisiä toimintapisteitä, ja esillä oli laajasti niin Puolustusvoimien, Poliisin kuin Pelastuslaitoksenkin näyttävää kalustoa. Tapahtuman juonsi karismaattinen
Jone Nikula.
Ulkoalueilla toteutetut ilmaiset taistelu- ja toimintanäytökset keräsivät kiitosta elämyksellisyydestään ja monipuolisesta interaktiivisesta sisällöstään. Niin yleisö kuin näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä viikonlopun antiin. Kahden päivän aikana turvallisuuden moninaiset osa-alueet saatiin tutuiksi aikuiskohderyhmän lisäksi nuorisolle ja lapsille, sillä
päijäthämäläisten yläkoulujen oppilaat vierailivat messuilla perjantaina osana koulupäivää.
Teksti ja kuvat: Jenni Paasio
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Yllä: Reserviläisten järjestämällä toiminnallisella
ampumapisteellä jono vain kasvoi päivän mittaan,
kun uteliaat halusivat kokeilla rataa.
Vasemmalla: Muutamiin kohteisiin, kuten täysikokoisen
Gripen E -hävittäjän malliin, oli jatkuva jono.
Alla ja seuraavalla sivulla: Puolustusvoimien taistelunäytös
keräsi runsaasti yleisöä. Rannikkojääkärien hyökkäys kentällä
sulautui mainiosti taustalla olevan jättiscreenin kuva- ja äänimaailmaan. Äänitehosteiden vuoksi paikalle tulleille jaettiin
korvatulpat, eikä suotta, sillä pauke ja jytinä kuuluivat kauas.
Mukana esityksessä oli mm. uusinta panssarikalustoa sekä
panssarintorjuntavälineitä.
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sina, sillä leikkimielisessä kisassa taidot ja tiedot karttuvat
leppoisasti tekemällä. Jokaisen rastin voittaja sai 1 pisteen,
toiseksi tullut 2 pistettä jne. Pienimmät yhteispisteet kerännyt partio oli voittaja.
Tulokset:
1. partio: Jussi Ristola, Jarno-Markus Saarinen 15,5 pistettä
2. partio: Jani Kumpulainen, Artturi Hautamäki, Seppo Järvinen 15,6 pistettä
3. partio: Matias Kallio, Juho Mertsalmi 17,5 pistettä.
Pistoolikoulutusta.

Kilpailun järjesti P-H MaakK:n 3. joukkueen Sysmän ja Padasjoen reserviläiset, ja kilpailun johtajana toimi kersantti Timo Lehtinen.

Kirpatti 2018
Mikä ihmeen Kirpatti? No, kun laitat älykännykän Maastokartat-sovelluksen paikannimihakukenttään Kirpatinmäki,
niin se on siinä: Sysmän ampumarata. Maakuntakomppanian oma partiokilpailu, Kirpatti, kisailtiin 29.9. Sysmässä ja
Hartolassa. Kisa oli ensimmäinen laatuaan. Kirpakkaan pakkasaamuun uskaltautui vain muutama partio, mutta osallistujamäärän odotetaan kasvavan tulevina vuosina suhteellisesti huomattavan paljon.

Ampumaradalta siirryttiin moottorimarssilla muutaman kysymysrastin jälkeen suunnistusosuudelle. Tietovisassa testattiin sotahistorian tuntemusta ja kaluston tunnistusosaamista. Lisäksi tarjoiltiin jokajääkärin tulenjohtotehtäviä eli
laadittiin yksinkertainen tulikomento, ja määritettiin etäisyyksiä ja kohteen koordinaatteja kartalta.

Vihollisen ajoneuvopartion tuhoaminen.

Teksti: Seppo Järvinen ja J-P Schildt
Kuvat: J-P Schildt

Kisan fyysisin osuus, suunnistus, päätti kisailun. Esa Einosen
laatiman radan rastit löytyivät jokaiselle partiolle eikä kukaan tarvinnut apua alueella edeltävinä päivinä liikkuneelta mesikämmeneltä. Suunnistusrata oli samalla PAK-suunnistus: helpohko 5 kilometriä, aikaa 1,5 tuntia.

Partiokilpailu Kirpatti 2018.

PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 2019

Aseet kiinnostavat aina.

Kilpailut aloitettiin ammuntarasteilla. Kivääriampumarastilla piti tuhota vihollisen autosaattue. Parhaat pisteet sai, kun
vihollisen elävä materiaali tuhottiin, mutta kalusto jäi ehjänä sotasaaliiksi. Pistooliradalla ammuttiin käskyjen mukaan
niihin pelteihin, joihin komennettiin. Rastit oli laadittu sopimaan niin kokeneille kuin vähemmän ampuneillekin.
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Lihaskuntotestit pidetään Tokia-kuntosalilla, Hakakatu 1.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä.
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.

Tammi-, helmi- ja maaliskuu vapaat
LKT sunnuntai 7.4. klo 18.00 PPE
LKT sunnuntai 5.5. klo 18.00 V-AJ/Käki
LKT sunnuntai 16.6. klo 18.00 1. joukkue, KRH
Heinä- ja elokuu vapaat
LKT sunnuntai 8.9. klo 18.00 Komento/Huolto
LKT sunnuntai 13.10. klo 18.00 MKJ
LKT sunnuntai 17.11. klo 18.00 MKJ
Joulukuu vapaa
Partiosuunnistuksen jälkeen oli kenttäruokailun vuoro.

Kaiken kaikkiaan kisailu tarjosi sotilaan perustaitoja koettelevia tehtäviä monipuolisesti, ja ne sopivat eritasoisille tekijöille. Toivottavasti kisailu lisää suosiotaan tulevina vuo-
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Vuoden 2019 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.
Testauksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys:
Erkki Vilja
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi
040-5002757

COOPER lauantai 11.5. klo 11.00 PPE
COOPER lauantai 29.6. klo 11.00 V-AJ/Käki
COOPER lauantai 17.8. klo 11.00 1. joukkue, KRH
COOPER lauantai 14.9. klo 11.00 Komento/Huolto
COOPER lauantai 5.10. klo 11.00 MKJ
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Paikallispuolustusharjoitus eli tuttavallisemmin PAPU
141800SYY18
Perjantai-ilta meni valmisteluja tehdessä ja yhteyksiä testatessa. Perjantain aloituspuhuttelussa käytiin läpi harjoituksen tavoitteet – kyseessähän oli johtamisjärjestelmäharjoitus, jonka tarkoituksena oli nostaa yksiköiden johtamisvalmiutta. Johto-osat pääsivät harjoittelemaan omaa toimintaansa yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Alkuhaparointia oli huomattavissa, mutta pian päästiin vauhtiin.
150900SYY18
Lauantaiaamuna maakuntakomppanian osasto siirtyi paikasta toiseen. Itse siirtymä sujui hyvin, ja yhteydet toimivat
koko ajan. Muutama muukin yksikkö vaihtoi paikkaa ja mm.
esikunnan siirtymisen harjoittelu oli erittäin arvokas kokemus vaihtoehtoisine tiedon välityksineen.
Lauantai-iltapäivän puolella kunnon ukkosmyräkkä iski päälle ja kovaa. Vettä satoi kaatamalla ja ukkonen jyrisi salamoiden valaistessa taivasta. Jouduimme katkaisemaan virrat
kokonaan. Tästä huolimatta laitevaurioilta ei täysin vältytty ja varajärjestelmiin jouduttiin turvautumaan. Korjaamiseen meni muutama tunti, mutta lopulta toiminta palasi
normaaliksi. Esimerkiksi tilannekuvan ylläpitäminen ja jakaminen onnistui myös poikkeustilanteessa, mutta oli helpottavaa saada järjestelmät takaisin käyttöön helpottamaan
toimintaa.
161200SYY18
Sunnuntaina puolenpäivän aikaan harjoitus oli ohi ja lounasaika koitti. Lounaan ohessa loppupuhuttelussa todettiin,
että oli paljon asioita, joita pyrittiin harjoittelemaan ja kohtuullisen hyvin onnistuttiin. Mitä enemmän tulee toistoa, sitä enemmän se tuo varmuutta. Tämä vaatii useita kertoja ja
jatkuvaa tekemistä.

den kaikki toimi hyvin. Homma polkaistiin nopeasti pystyyn,
mutta kaikki lähti silti hyvin käyntiin. Pelilliset keissitkin saatiin toteutettua. Tiedon välittämiseen toivottiin enemmän
herkkyyttä, sillä kaikki tieto ei kulkenut.

nen: porukka onnistui ja antoi kaikkensa. Monelle jäi tunne
siitä, että omaa taitoa on kehitetty ja löydetty näkemys kehittämiskohteista ja tarpeista myös jatkossa. Näissä harjoituksissa on aina mahtava yhteishenki ja huumoriakin riittää.
Arvokasta ja arvostettua työtä maanpuolustuksen ja turvallisuuden edistämiseksi. Tästä on hyvä jatkaa.

sien suhteen. Toivottiin, että pelin toteutusta voisi avata yksiköille etukäteen hiukan enemmän.
Kaikesta huolimatta kokonaisuutena nähtiin hyvin organisoitu harjoitus, jossa kaikki pelasi. Yksiköiden välinen yhteistyö
ja yhteinen ongelmien ratkominen oli arvokasta jatkoakin
ajatellen. Viikonlopun tavoitteet saavutettiin ja osittain jopa ylitettiin. Lopputilanne oli äärimmäisen positiivisen oloi-

Teksti: Jenni Paasio

Palautteet yksiköiltä
Harjoitukseen lähdettiin laajennetulla ohjelmalla, ja siellä
toteutettiin myös yksikkökohtaista maaston tiedustelua toimintasuunnitelmien kehittämiseksi tietyillä painotuksilla.
Varsinaisen kehysharjoituksen lisäksi tarkoitus oli kouluttaa
ja ajaa sisään uusia osaajia pelitilanteessa. Näissä onnistuttiin hyvin, sillä arvokasta lisätietoa suunnitteluun saatiin, ja
muutama uudempi henkilö sai arvokasta tilanteenmukaista
kokemusta sekä lisäkoulutusta johtamisjärjestelmistä.
Harjoituksessa oltiin mukana myös pienillä kokoonpanoilla
muutamien yksiköiden kohdalla, mutta siitä huolimatta annetut tehtävät pystyttiin hoitamaan. Johtovalmiuteen päästiin, mutta parannettavaakin löytyi mm. jojän eri välineissä
ja niiden käytössä. Lisää koulutusta tarvitaan. Koettiin, että ydinryhmään pitää saada lisää taistelijoita, ja heitä harjoituksiin mukaan, jotta omaa toimintaa päästään edelleen
harjoittelemaan ja kehittämään.

VUOKRAAMME RAKENNUSKONEET, LAITTEET,
TILAT, TELINEET JA SÄÄSUOJAT YMPÄRI SUOMEA

Positiivista harjoituksessa oli suuri osallistujamäärä, tilat sekä yhteistyö yksiköiden välillä. Harjoituksen yhteydessä oli
myös vääpelikoulutusta sekä everstiluutnantin luento, jotka
toivat lisämakua harjoitukseen. Kaikki osallistujat olivat erittäin hyvällä fiiliksellä eli ilmapiiri oli hyvin miellyttävä. Monessa yksikössä fiilis oli erittäin hyvä, ja tekemisen meininkiä oli koko harjoituksen ajan, vaikka alussa kaluston kanssa
oli paljon ongelmia. Koko ajan osa oli koulutuksissa, mutta
se ei tunnelmaa latistanut eikä työmäärä ollut liikaa. Porukalle jäi hyvä into päälle.

ROVANIEMI
KUUSAMO
TORNIO

OULU
KAJAANI
YLIVIESKA

KOKKOLA

VAASA

Koska mukana oli paljon uusia toimijoita, pääasiassa samoissa tiloissa toimiminen oli plussaa. Fyysinen läheisyys
edesauttoi yhteistyötä, ja suunnitteluun käytettiin paljon
paukkuja. Viikonloppuun kuului paljon koulutuksia ja toimintaa, joten tylsiä hetkiä ei juurikaan ollut. Haasteita riitti mm. laiteongelmien muodossa. Paljon oli kuitenkin hyvää ja käynti oli onnistunut kaikin puolin, kommentoi eräs
kouluttajista.
PELI painotti tilannekuvan yhtenäisyyttä ja yhteistoimintaa: oman yksikön ja pataljoonan yksikön aineiston vertailua. Tarvittaisiin enemmän rutiinia, jotta homma lähtisi paremmin käyntiin. Siirtymisen ajan oli ohuet resurssit käytössä (aikajänne + porukan määrä), mutta olosuhteet huomioi-
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”Tätä maata puolustetaan reserviläisillä.”
evl Ville-Veikko Vuorio

KUOPIO

SEINÄJOKI

JOENSUU

JYVÄSKYLÄ
MIKKELI
PORI

TAMPERE
LAPPEENRANTA

Haasteeksi kuitenkin koettiin runsaat tietojärjestelmät, aikamääreiden noudattaminen ja visuaalinen ulkoasu. Tuntui, että lyheen aikaan oli kasattu liian paljon tavaraa, liikaa
koulutusta. Parannettavaa jatkossa olisi ohjeiden saaminen
ja pataljoonan kokonaiskuvan tiedostaminen: mitä muut yksiköt tekevät, missä vaikuttavat jne. eli oman yksikön lisäksi muiden huomiointi. Yrityksen ja erehdyksen kautta päästiin kuitenkin loppuun asti, vaikka pelitilanteen ja koulutuksen pyörittäminen rinnakkain oli ajoittain haastavaa resurs-
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HÄMEENLINNA

TURKU

TUUSULA

ESPOO

LAHTI
KERAVA

KOTKA

HELSINKI
VANTAA

PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA PALVELEMME SINUA:
RENTA LAHTI
KASAAJANKATU 26, 15150 LAHTI
040 161 1916 | LAHTI@RENTA.FI
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