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PÄÄTOIMITTAJA
Viime numerossakin mainostettu Sysmän talvikurssi peruuntui monen harmiksi. Onneksi on paljon muita harjoituksia, joihin voi osallistua. Tarjolla on erilaista toimintaa sekä
kotimaassa että ulkomailla. Näistä saat lukea niin tästä kuin
tulevistakin Varmistin-lehden numeroista, kunhan muistat
maksaa Maanpuolustuskiltojen kautta lähetetyn jäsenmaksulaskun, joka erääntyy maaliskuussa. Jos et syystä tai toisesta halua jatkaa Varmistin ry:n jäsenenä, ilmoitathan asiasta sähköpostitse jasenasiat@varmistin.fi. Näin vältymme
turhien maksumuistutuksien lähettämiseltä. Etkö ole vielä
jäsen? Liity verkossa: varmistin.fi -> Jäsenlomake.

VeriRyhmähaasteessa on kisattu jo useampana vuonna Maakuntakomppanian joukkueiden välillä. Vuoden 2018 luovutusmäärät selviävät sivulla 13. Tässäpä olisi oiva mahdollisuus maakuntajoukkojen muillakin osastoilla tarttua haasteeseen. Luokaa oma VeriRyhmä ja innostakaa oma porukkanne luovuttamaan. Jotta päästään vertailemaan tuloksia,
laittakaahan VeriRyhmien nimiä minulle tiedoksi, jotta voin
vuodenvaihteen jälkeen kysellä kaikkien osastojen saldoja
Veripalvelulta. Mikä yksikkö saa haastettua eniten omaa väkeään mukaan?

Aluetoimiston uusi päällikkö esittäytyy tässä lehdessä ja lisäksi maakuntajoukkojen pääkouluttaja pääsi lähettämään
terveisensä. Toistaiseksi lehdessä julkaistut artikkelit ovat
painottuneet lähinnä Maakuntakomppanian touhuihin pääasiassa siksi, että muut yksiköt on perustettu myöhemmin
ja osassa toiminta on vasta päässyt käyntiin. Toivottavasti saamme pikkuhiljaa enenevässä määrin lukea tulevista
lehdistä myös muiden yksiköiden harjoituksista. Lähettäkää
rohkeasti vain tekstiä ja kuvia kaikenlaisesta toiminnasta!

Terveisin,
Jenni
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi

Vuoden 2019 harjoituksia
Kesäyön marssi 2019

PaikP ampumapäivä 9.3.2019
TRA kertaus 15.-17.3.2019
TRA 1 (VEH) 22.-24.3.2019
MAAKK ampumapäivä 27.4.2019
Hälvä 2019 26.-28.4.2019
MKJ ATLAS – Saksa 20.-30.4.2019
2J/PHMAAKK Perustaistelumenetelmät/TRA 11.5.2019
TRA 2 (VEH) 23.-25.8.2019
MKJ KH 9.-13.9.2019
PAPU (VEH) 13.-15.9.2019
MKJ harjoitus (VEH) 11.-13.10.2019
MKJ/MAAKK KÄKI 25.-27.10.2019

MPK:n järjestämä Kesäyön marssi -tapahtuma pidetään
vuonna 2019 taas usealla paikkakunnalla: Porissa 25.5.,
Rovaniemellä ja Tuusulassa 8.6. ja Jyväskylässä 17.8. Kullekin Kesäyön marssille ilmoittaudutaan suoraan ko. paikkakunnan marssille osoitteessa mpk.fi -> koulutuskalenteri.
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.

Tarkkaile sähköpostiasi sekä koulutuskalenteria osoitteessa mpk.fi.
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ALUETOIMISTO
TERVEHDYS ALUETOIMISTOSTA
Aloitin palvelukseni Hämeen aluetoimiston päällikkönä 1.1.2019. Otin tehtävät vastaan everstiluutnantti
Ville-Veikko Vuoriolta, jonka isoihin saappaisiin pääsin hyppäämään. Ville-Veikolle suuri kiitos ansiokkaasta työstä, jonka hän teki Päijät-Hämeen maanpuolustuksen eteen.
Omasta taustastani tässä muutama sana. Olen syntyisin Oulusta, josta tie suuntautui etelään Sodankylän JPR:ssä suoritetun varusmiespalveluksen ja Oulun kaupungin kasarmilla suoritetun lyhyen va-palveluksen jälkeen. Kadettikoulun jälkeiset vuodet palvelin Santahaminassa, kranaatinheitinkoulutuksessa
sekä erilaisissa esimiestehtävissä Uudenmaan Jääkäripataljoonassa ja Kaartin Jääkärirykmentissä. Esiupseeri- ja yleisesikuntakurssien jälkeen kulku suuntautui jälleen vähän pohjoisemmaksi, Panssariprikaatin esikunnan suunnitteluosastolle. Ensimmäisen mustan baretin vaiheen jälkeen palvelin Helsingin sotilasläänin esikunnan operatiivisella osastolla, sen liikekannallepanosektorilla. Kyseisin sektorijohtajan tehtävästä siirryin Pääesikuntaan. Palveltuani siellä kolmella eri osastolla, turvallisuus- ja operatiivisen alan tehtävissä, tuli tehtävään määräys Kaartin pataljoonan komentajaksi. Tuon mielenkiintoisen tehtävän jälkeen
uusia haasteita tarjottiin jälleen Pääesikunnassa, tällä kertaa turvallisuussektorin johtajan (PV:n turvallisuuspäällikön)
tehtävässä. Turvallisuusympäristössä tapahtui tuolloin isoja
muutoksia, joiden vaikutuksesta tehtävästä muodostui odotetun mielenkiintoinen, mutta samalla vaativa. Turvallisuuspäällikön tehtävästä siirryin nykyiseen tehtävääni.

jien linjalla pitäen yhteyttä keskeisimpiin tahoihin matalalla kynnyksellä. Viimeisimpänä mainittakoon aluetoimiston
vuosipäivä, jota vietimme arvokkaan kutsuvierasjoukon kera 22.2. Lahden upseerikerholla. Myös maakuntajoukot olivat edustettuna, hyvä niin!
Puolustusvoimien teemoista yksi mainittakoon tässä: maanpuolustus on koko kansan asia. Maakuntajoukoilla on suuri merkitys puolustusvoimien tehtävän täyttämiselle, ja siinä työssä maakunnallinen tuki, mukaan lukien muut viranomaiset, on keskeinen. Nykyaikaisten kriisien kuva korostaa
yhteistyökykyä, joustavuutta ja nopeutta. Erityisesti nämä
korostuvat harmaassa vaiheessa, jossa on keskeistä pystyä
tunnistamaan mahdolliset uhkat yhteiskunnalle, vaikka aiheuttajaa ei suoraan pysty päättelemään. Maanpuolustushengellä, jota maakuntajoukkojen jäsenistä on helppo aistia, tulemme vastaamaan haasteisiin ja täyttämään tehtävät, jotka meille annetaan.

Kotini on Keski-Uudellamaalla, josta liikun päivittäin Lahteen, mukavasti ruuhkaa vastaan. Läheisteni lisäksi sydäntä
lähellä on monipuolinen liikunta, joista hiihto tärkeimpänä
lajina. Aluetoimiston väen kanssa olen päässyt tutustumaan
myös uuteen lajiin, badeliin, joka on erinomainen tuttavuus.

Toivotan kaikille erinomaista kevättalvea, siltä se alkaa jo
vaikuttaa!

Alkutaival uudessa tehtävässä on ollut vauhdikas, mutta kaikin tavoin mielenkiintoinen ja motivoiva. Maanpuolustusväki on ottanut minut hienosti vastaan. Haluan jatkaa edeltä-

Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Hannu Koivisto
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PHMAAKK PÄÄLLIKKÖ
Terve.

Vaikka koulutusaiheet eivät vuosien saatossa ole juurikaan
muuttuneet, on osaaminen ja sitä myöten myös koulutuksen taso koko ajan parantunut. Erityyppiset koulutukset
myös tukevat toisiaan entistä paremmin, tehden harjoittelusta sekä mielekkäämpää että realistisempaa. Esimerkiksi asekäsittelyä koulutettaessa ammunnoissa kiinnitetään
huomiota aseen käsittelyvaatimuksiin rakennetun alueen
taistelukoulutuksessa ja toisin päin, niin että erot ampumaratakäytäntöjen ja tilanteenmukaisen asekäsittelyn välillä
häviävät, johtaen turvallisempaan tilanteenmukaiseen asekäsittelyyn ja realistisempiin ammuntoihin.

Päijät-Hämeen maanpuolustajilla menee hyvin.
Näillä sanoilla aloitti Tenhun Tommi palstansa Varmistimen
numerossa 1/2009, kymmenen vuotta sitten. Nuo kaiman
sanat pitävät paikkansa myös tänään. Voitaisiin jopa sanoa,
että meillä menee paremmin, jos mietitään sitoumuksen
tehneiden määrää, osaamisen tasoa ja maakunnan maanpuolustajien aktiivisuutta reserviläistoiminnan eri rintamilla.
Varmistimen lehtiarkistoa selatessaan ei voi välttyä huomaamasta tiettyjen peruselementtien toistumista. Voimankäyttökoulutukset, kuntotestit, marssit, ammunnat ja sotilaalliset harjoitukset ovat olleet alusta alkaen maakuntajoukkojen toiminnan ydintä, itsestään selvää päätehtävään
valmistautumista. Kun katson toimintakalenteria tänään, on
alkanut vuosi jälleen täynnä harjoituksia, täynnä mahdollisuuksia kehittää omaa kenttäkelpoisuuttaan ja omaa sotilaallista osaamistaan.

Perinteisen sotilaskoulutuksen rinnalla on alusta alkaen ollut mukana myös muuta – maanpuolustustahtoa, motivaatiota, yhteishenkeä ja osaamista kehittävää toimintaa. Ensimmäisestä lehdestä löytyy artikkeli sysmäläisten toteuttamasta 30 kilometrin hiihtomarssista umpihangessa, ja
jo seuraavasta julkaisusta löytyy ulkomaanvalloitustarinaa
osallistumisesta Itävallan Marwiesenissa järjestettyyn Grenadier-sotilastaitokilpailuun.
Kun lehtiä silmäilee läpi vuosi vuodelta, käy ilmi, että maakunnan reserviläiset ovat laskeutuneet köysin eri paikoista,
painineet, harjoitelleet poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa,
käyneet sotilastaitokilpailuissa niin Itävallassa, Virossa, Tanskassa kuin Englannissakin, harjoitelleet taktista aseenkäsittelyä, olleet esillä messuilla ja 112-päivillä, käyneet hakemassa taisteluensiapukoulutusta amerikkalaisilta, osallistuneet 24 tunnin hiihtoon lumipuvuissa, juosseet Tough Viking -kisassa ja kävelleet Nijmegenissä; testanneet itseään,
kouluttaneet ja kouluttautuneet – kuten tänäkin päivänä.
Mielikuva, joka ainakin minulle syntyy noita lehtiä selaillessani, on se, että nämä ihmiset ovat löytäneet itselleen tärkeää asiaa tukevan harrastuksen ja suuren joukon samanhenkisiä ihmisiä. Kun tuo tärkeä asia on isänmaan itsenäisyys,
harrastus on maanpuolustustyö eri muodoissaan ja ihmiset
maakuntajoukkoa, en päällikkönä voi olla palaamatta komppanian ensimmäisen päällikön avaussanoihin:

Kuva: Jenni Paasio

Päijät-Hämeen maanpuolustajilla menee hyvin.
-T
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PÄÄKOULUTTAJAN MIETTEITÄ
Arvoisat Maakuntajoukkolaisemme. Tätä Varmistimen numeroa lukiessanne elämme alkuvuotta 2019. On käynnistynyt viides vuosi Hämeen Rykmentin lakkauttamisen jälkeen
ja samalla viides vuosi osana Panssariprikaatia.

mattoman ja tehokkaan yhteistyön. Yhteistyö on ollut tehokasta ja ennen kaikkea aivan uskomattoman joustavaa, sekä monilta osiltaan se on ylittänyt suurimmatkin asetetut
vaatimukset strategiselle kumppanuudelle Puolustusvoimien ja MPK:n välillä.

Olemme joutuneet opettelemaan aivan uudenlaisia tapoja
kouluttautua, harjoitella ja tukeutua, sillä kotivaruskuntamme on nykyään noin sadan kilometrin päässä pääasiallisesta harjoittelu- ja toiminta-alueestamme Päijät-Hämeestä.

Materiaalisesti olemme oppineet tulemaan toimeen tehokkaasti niillä resursseilla, joita meillä täällä Lahdessa on käytössämme. Mikäli jotain on tarvittu lisää, Panssariprikaati on
tukenut meitä erinomaisesti tarpeidemme mukaan. Panssariprikaatin kanssa muodostunut yhteistoiminta on mielestäni todella toimivaa ja joustavaa.

Vuosien varrella ovat hioutuneet uudet toimintatavat edistää asiaamme, eli kehittää oman alueemme turvallisuutta
erityisesti maanpuolustuksen näkökannalta. Maakuntajoukkona olette viime vuosien aikana kehittäneet jopa kansallisella tasolla vertailtuna aivan loistavan koulutusjärjestelmän
taitojenne kehittämiseksi. Rinnalle on muodostunut yhteydenpitojärjestelmä, joka edesauttaa tavoitettavuutta ja koulutustapahtumiin ilmoittautumista. Olette todellakin osanneet ottaa tehokkaasti kaiken irti rajallisista resursseista ja
saavuttaneet tätä kautta huimaa kehitystä.

Asiat ovat siis kehittyneet todella hyvään suuntaan, osin
pakon sanelemana. Hämeen Rykmentin lakkauttamisen jälkeen olisi ollut niin kovin helppo jäädä tuleen makaamaan,
ja todeta, että tämä oli kai siis tässä. Näin ei kuitenkaan
päässyt tapahtumaan, ja sen suurimpana ansiona olette te,
Maakuntajoukoille omistautuneet reserviläiset. Olette tehneet työtä, josta on tultu ottamaan mallia muistakin maakunnista.

Harjoitteluumme liittyen olemme joutuneet etsimään uudenlaisia tukeutumistapoja muonittamiseen, varustamiseen
ja harjoitustiloihin liittyen. Alun haasteiden jälkeen olemme
löytäneet enemmän kuin tyydyttävät tavat hyödyntää uusia
kumppanuuksia ja yhteistyötahoja toimintamme tueksi. Alkuvuonna 2019 taaksepäin katsoen tuntuu siltä, että asiat
toimivat monilta osiltaan paremmin ja tehokkaammin kuin
aikoinaan aivan kotivaruskunnan kupeessa ollessamme.

Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on tuloillaan.
Emme tiedä vielä tarkasti millaisia muutoksia se tuo tullessaan. Vain yksi on varmaa: muutoksia on tulossa. Uskon, että tämänkin muutoksen mukanaan tuomat haasteet näette
mahdollisuutena ettekä uhkana. Vastaavalla työllä ja omistautumisella kuin viisi vuotta sitten on tämäkin muutos mahdollista kääntää taas kehitykseksi ja uudenlaisten tapojen
oppimiseksi toimintamme hyväksi.

Merkittävimmät asiat, joita kuluneiden vuosien aikana on
tapahtunut, ovat mielestäni teidän reserviläisien itse itseänne varten luoma kouluttautumisen- ja yhteydenpidonjärjestelmänne. Seuraavaksi merkittävimpänä näen paikallisen
MPK:n Hämeen koulutuspaikan kanssa muodostuneen sau-

Esitän mitä suurimmat ja nöyrimmät kiitokseni teille kaikille hienosta työstänne Päijät-Hämeen turvallisuuden eteen!
Yliluutnantti Timo Matilainen
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SRA-viikonloppu
				 Taruksella
Vasta-alkajien kanssa lähdettiin liikkeelle aivan perusteista. Taustalla näkyy pistooliradan ja toimintamontun välinen
korotettu välivalli.

Toiminnan taustaa

Tammikuun toisena viikonloppuna Taruksella järjestettiin
SRA-viikonloppu. Tapahtuma oli MPK:n kurssi, jonka käytännön järjestelyistä vastasivat Padasjoen reserviläiset. Mukana järjestelyissä oli myös kokeneita ampujia SPOL-killasta,
sillä viikonlopun aikana pidettiin ensimmäinen Padasjoen
reserviläisten järjestämä SRA-kilpailu. Koska kyseessä oli ensimmäinen itse järjestetty kilpailu, pidettiin osallistujamäärä pienenä. Tarkoituksena oli saada järjestäjille kokemusta
tämäntyyppisen tapahtuman toteuttamisesta.

Padasjoen reserviläiset on järjestänyt ampumaviikonloppuja jo muutaman vuoden ajan sekä talvella että kesällä, ja
näiden viikonloppujen tavoitteena on ollut vilkastuttaa valitettavan hiipunutta ampumatoimintaa yhdistyksessä. Ampumaviikonloppujen tarkoitus on kokoajan ollut tutustuttaa ampumisesta kiinnostuneita reserviläisiä toiminnalliseen ammuntaan. Kurssilla käytetyt aseet ovat olleet kokeneempien ampujien omia aseita ja kurssilaiset ovat maksaneet patruunakorvauksen kulutuksen mukaan. Näin jokaisella on ollut mahdollisuus osallistua.

Kilpailu toteutettiin lauantaina ja sunnuntaina ja samoilla
radoilla pidettiin ampumapäivä, jossa SRA-kortittomilla oli
mahdollisuus tutustua toiminnalliseen ammuntaan. Yhteensä viikonlopun aikana paikalla oli lähes 30 ampujaa vasta-alkajista kokeneisiin kisaajiin asti. Viikonlopun aikana päästiin
myös testaamaan uusien kaatuvien taulujen toimintaa talvisissa olosuhteissa. Muutamat innokkaat harrastajat ovat rakentaneet neljä kaatuvaa maalilaitetta PV:n käytössä olevien janttereiden mallin mukaan. Näiden reserviläisjanttereiden virta tulee akusta, ja taulun nosto takaisin osuman jälkeen tapahtuu kellokytkimen ohjaamana. Taululaitteet selvisivät testistä moitteettomasti.

Viikonloppujen järjestäminen onkin ollut erittäin onnistunut
veto, ja lyhyessä ajassa on SRA-kortin suorittanut jo kymmenkunta uutta ammunnan harrastajaa. Samaiset ampujat
ovat vähitellen hankkineet myös omia aseita, mikä on sujunut hyvin, kun lupaviranomaiselle on ollut osoittaa, että ampumaharrastukseen on oikeaa kiinnostusta.
Taruksen remontti loppusuoralla
Monia ammunnan harrastajia on harmittanut pitkään jatkunut remontti Taruksen ampumaradalla. Remontin takia
osa radoista on ollut pitkään käyttökiellossa. Nyt viimeinenkin osa, eli toimintamontun muutostyöt ovat loppusuoralla.

Viikonlopun osalta kaikki sujuikin varsin mukavasti, ja kun
pakkanenkaan ei haitannut merkittävästi, olivat osallistujat
tapahtuman antiin varsin tyytyväisiä.
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Syksyn aikana ampumaradalla tehtiin maansiirtotöitä suojavallien korottamiseksi.

Pistooliradan ja toimintamontun kunnostaminen ovat olleet
pienelle yhdistykselle valtava ponnistus, sillä radat ovat PV:n
harjoitusalueella ja siksi kaikissa rata-alueen töissä on Elykeskuksen vaatimien muutosten lisäksi jouduttu ottamaan
huomioon PV:n varomääräykset. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi on mm. toimintamontun ja pistooliradan välis-

tä vallia korotettu rajusti. Rahoitus on tullut reserviläisliitoilta, ja lisäksi hankkeeseen on saatu LEADER-tukea. Kevään aikana viimeisetkin työt saadaan valmiiksi ja seuraavissa SRAkisoissa päästään ampumaan myös toimintamontussa.
Teksti: Juha Muje
Kuvat: Juha Muje ja Jaana Tanner/Padasjoen Sanomat

Vasemmalla: Taululaitteet toimivat talvisissa olosuhteissa mainiosti.
Alla: Talvisia ampumaviikonloppuja on järjestetty jo useamman vuoden ajan. Kuva
vuodelta 2015.
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Simulaattoreilla treenaaminen toi todentuntua asiakkaan noutamisen harjoitteluun.

”Paketti liikkeellä!”
Ja tämä paketti tuli myös toimitetuksi perille Padasjoella järjestetyllä henkilösuojauksen kertauskurssilla 15.-17.2.2019.
HeSu-kurssi painottui henkilösuojausorganisaation toiminnan ja toimintavaltuuksien harjoitteluun. Kurssi oli suunnattu henkilösuojaukseen perehtyneille, sitoutuneille reserviläisille. Kurssijohtajana toimi Pirkka Mellanen ja pääkouluttajana Antti Saarnio.

Kurssin ohjelmassa oli kuusi tuntia teoriaa ja 18 tuntia käytännön harjoitteita, minkä lisäksi kurssilaiset olivat saaneet
ennakkotehtävän. Harjoituskokonaisuus oli rakennettu pedagogisesti nousujohteiseksi. Teoriaa sovellettiin käytäntöön erilaisissa, monipuolisissa harjoitteissa, kuten esimerkiksi toiminta checkpointeilla, saattomuodostelmat ja asiakkaan nouto- ja jättötoiminta.

Kuvat vasemmalla ja yllä: Toimintaa checkpointilla: saapuminen ja auton tarkastaminen.
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Yllä: Kurssiin kuului myös ampumaharjoittelua radalla.
Vasemmalla: Alueeseen tutustumista.

Harjoitteiden tietynlaisella toisteisuudella vahvistettiin perustoimintamallien ajamista selkäytimeen asti
ja muuttumista automaattisiksi: uusi tieto rakentui jo
olemassa olevien taitojen päälle. Yksittäisten harjoitusten jälkeen sai välittömän palautteen kouluttajilta. Kurssi huipentui kaksipuoleiseen harjoitteeseen simulaattoreilla.
Kurssi sai hyvät palautteet kurssilaisilta; he kiittelivät
mm. sitä, että kurssilla painotettiin ja panostettiin käytännön harjoitteisiin. Kurssilaiset kehuivat erityisesti
kouluttajien osaamista ja opetustapaa. Samoin kurssin
ohjelman loogisuutta ja sujuvuutta pidettiin ansiokkaina. Hyvä yhteishenki välittyi harjoitteista; annetut tehtävät hoidettiin sopivalla pilkkeellä silmäkulmassa asian
ydintä unohtamatta.
Teksti: Hanna Hohtari
Kuvat: Jarkko Nissinen, Hanna Hohtari ja Kimmo Rentola
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Vuoden 2018 verenluovutushaasteen tulokset
Päijät-Hämeen maakuntakomppania on taas
osallistunut joukkueittain Suomen Punaisen
Ristin Veripalvelun VeriRyhmähaasteeseen.
Luovutuskerrat vuoden 2018 aikana:
PHMAAKK 2J: 6 käyntiä
PHMAAKK 3J: 18 käyntiä
PHMAAKK/KÄKI: 4 käyntiä
PHMAAKK/Huolto: 8 käyntiä
PHMAAKK/KNTOJ: 4 käyntiä
Viime vuonna Päijät-Hämeen maakuntakomppania on siis kerännyt yhteensä huikeat 40 luovutusta! Vuoden 2017 vastaava määrä oli 32 kertaa, joten tämä on hyvä suunta. Eniten käyntejä oli 3. joukkueella – huimat 18 kertaa! Tiedot kerännyt
Hanna Heikkilä haluaa välittää Veripalvelun puolesta ison kiitoksen kaikille vapaaehtoisille hengenpelastajille!
On tärkeää, että jokainen luovuttaja muistaa kertoa ilmoittautuessaan, mihin ryhmään kuuluu, jotta Veripalvelu osaa merkitä käynnit oikean joukkueen kohdalle. Joko Sinä olet luovuttanut tänä vuonna?
Teksti: Jenni Paasio
Kuva: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

MAINOS
Miten teillä palkitaan hyvästä työstä?
Palkitseminen on organisaation strategian palamistuote. Strategian mukaiset
tavoitteet, toimenpiteet, mittaristo, tulokset.

- Työnantajan ei tarvitse maksaa sivukuluja
- Siksi työnantaja voi maksaa vaikka 25
% enemmän palkkioita

Mitattavasta hyvästä työstä on helppoa
palkita, kun on tehty tulosta jota jakaa,
ja palkitsemisen perusteet ovat läpinäkyvät ja ennalta määrätyt.

- Voit itse päättää nostatko vuosittain
vai jätätkö sijoitettuna säästöön

Palkitseminen rahalla on perinteisesti
ollut kallista ja tehotonta. Työnantaja
käyttää palkkioosi 1000 euroa, niin alle puolet päätyy tilillesi, kiitos sivukulujen ja korkean verotuksen. Henkilöstörahaston kautta saat yli 75 %, ja ajan
myötä eurosi tuplaantuu. Kuinka?

- Nostosta 20 % on verovapaata

- Henkilöstörahastot ovat tuottaneet
turvallisesti vuodesta 1990 lähtien 6,67
% vuodessa

- Rahasto voi myös sijoittaa takaisin
työnantajaan, myös listaamattomassa
yhtiössä

13

Henkilöstörahastopalvelut Oy tukee
Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toimintaa Varmistin Ry:n kautta. Tuemme
mielellämme enemmän.
Vie tämä mainos pomolle, luottamusmiehelle, hallitukselle. Toivottavasti se
johtaa henkilöstörahaston perustamiseen, ja sitä kautta joukkojen lisätukeen.
Henkilöstörahastopalvelut Oy
Kauppakatu 31 D, Lahti
Toimitusjohtaja Timo Wallenius
timo.wallenius@herasto.fi
050 592 5284
#Herasto #EurostaKaksi
#SamassaVeneessä
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Hiihtomarssi 26.1.
Hiihtäminen on suomalaisittain kansallislaji, hyötyliikunnan
muoto ja ajoittain jopa urheilumenestyksen aihe. Suksilla
liikkumisella on ollut esivanhemmillemme tällä pohjoisella niemellä aivan erityinen merkitys aikana, jolloin lyly ja
kalhu olivat osapuilleen ainoat järkevät
välineet taittaa pitkiä lumisia taipaleita.
Suomalaisen sotahistorian lehdillä hiihtotaito on nostettu monesti esille. Modernin sodankäynnin aikakautena sukset sopivat pienelle jalkaväkiosastolle monestakin syystä: ne ovat äänettömiä, kenttähuollettavia, eivätkä vaadi polttoaineekseen muuta kuin hiihtäjänsä lihasvoimat.
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian hiihtointoinen väki otti mittaa kestävyydestään sivakoimalla kolmekymmentäkilometrisen marssin Hälvälästä Lahden urheilukeskukselle ja takaisin. Oikeaa tilannetta simuloiden suoritus tapahtui M05 yllä, armeijan viralliset laudat alla ja repussa muutakin kuin
reissumiestä: kymmenen kilon lisäpaino mielialaa nostattamassa. Vielä kun
olisi rynnäkkökivääri roikkunut kaulalla piippu polveen joka mutkassa paukahtaen, mutta se olisi hämmentänyt liikaa latuverkon muita käyttäjiä. Matkaan
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läksimme seitsemän miehen voimin ylivääpeli Erkki Viljan
johdattaessa joukkoa.
Reitti noudatteli Finlandia-hiihdon 32 kilometrin lenkkiä ja
selviydyttyämme ampuma-alueen reunalta Hollolan viralliseen latuverkkoon
nopeutui vauhtimme huomattavasti.
Yksi taistelijoista sai kokea vanhan suksikannan huonoimmat puolet lumen
tarrautuessa pohjiin, mutta muutoin
suksi luisti ja lyhyet tauot pidettiin viiden kilometrin välein. Siviilihiihtäjiltä
tuli paljon kommenttia pilke silmäkulmassa, ja nähtiinpä ladulla paljon tuttujakin. Valitusta ja napinata ei kuulunut, vaan eteenpäin mentiin huumorin
sävyttämänä. Muutamalla oli ensimmäistä kertaa ylipäänsä mitkään sukset jalassa tänä talvena.
Iltapäivästä saavuttiin takaisin lähtöpisteeseen hyvillä mielin ja palveluskelpoisuusmarssi tältä vuodelta suoritettuna. Kun kaksi päivää myöhemmin
kävi samoille urille saappaiden ja metsäsuksien sijasta monoissa ja omissa
perinteisissä, tuntui meno köykäiseltä lykkimiseltä.
Teksti: Jukka Vieri
Kuvat: Arto Tapiomaa ja Erkki Vilja
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PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 2019
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
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

Lihaskuntotestit pidetään Tokia-kuntosalilla, Hakakatu 1.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä.
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.
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

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

PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA PALVELEMME SINUA:
RENTA LAHTI
KASAAJANKATU 26, 15150 LAHTI
040 161 1916 | LAHTI@RENTA.FI
15
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Taistelijantutkinto 2019
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Tämänvuotinen taistelijantutkinto vedettiin läpi talvisissa
olosuhteissa. Lunta oli paikoitellen todella paljon, joka osaltaan antoi haasteita radalla toimiville alokkaille, ryhmänjohtajille ja luonnollisesti myös radalla mukana kulkeneille arviointitehtävää tehneille reserviläisille ja kantahenkilökunnalle.

Harjoitushan on nykyään VEH, joka edellyttää paikallaoloa
koko harjoituksen ajan. Tätä silmällä pitäen ensi vuodelle
on suunnitteilla päivän aikana erilaisten ammuntojen suorituksia esimerkiksi 300 m, pistooli jne. Samalla ammunnanjohtajaoikeudet omaavat voisivat terästää ja hioa ammuntojen vetämistä.

Maakuntajoukolle oli annettu tänä vuonna mahdollisuus
osallistua taistelijantutkintoon omalla ryhmällä. Jääköön
lukijan pääteltäväksi, miksei vapaaehtoisia löytynyt. Tiedotuksen piikkiin tätä ei voi laittaa, sillä ryhmää oli yritetty komentojoukkueen toimesta saada kasaan pitkin syksyä. Ensi vuosi tulee nopeasti, joten nyt vain laitatte itsenne likoon
ja kokoatte hyvissä ajoin nohevan ryhmän testaamaan taistelijantaidot.

Ensi vuonna sama paikka, vaan ei sama aika. Harjoitus on
ehkä viikkoa aikaisemmin helmikuussa. Nyt vain mukaan te
MKJ:n sitoumuksen tehneet taistelijat!
Teksti: Heikki Koskinen
Kuvat: PVVMSK Mediatiimi (Nuutti Nissinen, Anni Niemelä,
Paavo Pakkanen ja Toni Pakarinen)
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VARMISTIN
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.

Vuosikokouksessa 20.2.2019 valittiin
uusi johtokunta:
Harri Koponen (puheenjohtaja)
Kari Aulasmaa
Kimmo Korhonen
Heikki Koskinen
Pirkka Mellanen
Marko Niskanen
Jussi Ollikainen
Jenni Paasio
Valtteri Simola
Timo Vento
Timo Wallenius

Osallistu turvallisuuden tekemiseen.
Liity henkilöjäseneksi.

Varmistimen henkilöjäsen saa kotiinsa tai sähköpostiinsa Varmistin-lehden, jossa tuettavan joukon toiminta tulee eläväksi. Varmistin on myös ampumaseura, jolla on ratavuoroja ja koulutusta. Jäsenmaksusta jäävä tuotto-osuus käytetään muiden varojen tapaan tukemiseen. Liity verkossa: varmistin.fi - Jäsenlomake.

Liitä yrityksesi tai yhteisösi kannatusjäseneksi.

Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa tai vapaavalintainen suurempi summa. Se käytetään suoraan tukeen. Kannattajajäsenet
saavat Varmistin-lehden ja halutessaan sähköisen tai painetun merkin osoitukseksi tuesta. Liity verkossa: varmistin.fi - Jäsenlomake. Kannatusjäsenmaksu laskutetaan antamaasi osoitteeseen.
Varmistin-yhdistyksen säännöt löytyvät verkosta, varmistin.fi. Voit varmistua että tukesi käytetään oikeaan tarkoitukseen.
Lisätietoja toteutuneesta varojen käytöstä ja suunnitelmista antaa yhdistyksen puheenjohtaja Harri Koponen, harri.koponen@varmistin.fi.

Varmistin ry. - www.varmistin.fi - jasenasiat@varmistin.fi

VARMISTIN 1/2019

18

VARMISTIN
VARMISTIN

Mediakortti2019
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Mediakortti

VARMISTIN on Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen tiedotuslehti.

VARMISTIN
Päijät-Hämeen
maakuntajoukkojen
Lehden on
paperiversio
jaetaan
Varmistin tiedotuslehti.
ry:n jäsenille ja kannatusjäseLehden paperiversio
jaetaan Varmistin
ry:n jäsenille ja kannatusjäsenille,
sinille, sidosryhmille
ja Päijät-Hämeen
kirjastoihin. Sähköinen
lehti
dosryhmille ja Päijät-Hämeen kirjastoihin. Sähköinen lehti jaetaan halukkaille
jaetaan
halukkaille
jäsenille
ja
julkaistaan
tilaajajulkaisua
seuraavalla
jäsenille ja julkaistaan tilaajajulkaisua seuraavalla viikolla Internetissä
viikolla -osoitteessa.
Internetissä www.varmistin.fi -osoitteessa.
www.varmistin.fi
Ilmoituskoot
ja -hinnat: ja –hinnat:
Ilmoituskoot

Julkaisija
Varmistin
ry.
Julkaisija

aukeama

800 euroa

aukeama
800 euroa
400
euroa
400
euroa
1/1 sivu 1/1 sivu
Levikki
200
euroa
1/2
sivu
(vaaka
tai
pysty)
200 euroa
1/2 sivu (vaaka tai pysty)
Levikki
2019550
levikki
kplsivu 1/4
(vaaka
tai pysty)
euroa
2019 levikki
kpl 550 1/4
100
euroa
sivu
(vaaka tai pysty) 100
1/8 sivu (vaaka tai pysty)
euroa
1/8 sivu (vaaka tai pysty) 5050euroa
ISSN
ISSN
ISSN-L 2242-4679
ISSN-L 2242-4679
Toistoalennus
(sama ilmoitus
kahdessakahdessa
perättäisessä
lehdessä)lehdessä)
25%
ISSN 2242-4679
Toistoalennus
(sama vähintään
ilmoitus vähintään
perättäisessä
25%
Varmistin ry.

ISSN 2242-4679

Aineisto toimitetaan taittovalmiina osoitteeseen:
Tekniset tiedot
Aineisto toimitetaan taittovalmiina osoitteeseen:
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi
Sivukoko
A4 tiedot
Tekniset
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi
Sivumäärä 8-24
SivukokoLehti
A4 painetaan nelivärisenä.
4-värinen
Sivumäärä 8-24
Paino: Padasjoen kirjapaino
Lehti painetaan nelivärisenä.
4-värinen
Ilmestymisaikataulu 2019:
Päätoimittajakirjapaino
Paino: Padasjoen
2019: Ilmestyy
Jenni Paasio
Numero Ilmestymisaikataulu
Aineisto
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi
1/2019
28.2.2019
maaliskuu
Päätoimittaja
2/2019 Numero 31.5.2019Aineisto kesäkuu Ilmestyy
VarmistinJenni
ry. Paasio
3/2019
1/2019 31.8.201928.2.2019syyskuu maaliskuu
Puheenjohtaja Harri Koponen
4/2019
22.11.2019
joulukuu
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi
2/2019
31.5.2019
kesäkuu
044 500 0020
3/2019
31.8.2019
syyskuu
harri.koponen@varmistin.fi

Varmistin ry.
Puheenjohtaja Harri Koponen
044 500 0020
harri.koponen@varmistin.fi
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