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PÄÄTOIMITTAJA
Jotain vikaa tässä päässä on oltava, mietti allekirjoittanut,
kun ilmoittautui uudelleen laskuvarjohyppykurssille Viroon.
Tätä kirjoittaessani kesäkuun alussa valmistaudun taas henkisesti uhmaamaan korkeanpaikankammoani. Katsotaan miten meille käy – toivottavasti tällä kertaa suuremmilta loukkaantumisilta vältytään. Jos et ole lukenut matkakertomusta viime kesältä, se löytyy osoitteesta Varmistin.fi -> lehtiarkisto (3/2018). Tämän kesän hypyistä sitten enemmän seuraavassa lehdessä.
Ampumapäiviä järjestettiin keväällä kaksin kappalein ja samalla kisailtiin maakuntajoukkojen ampumamestaruudesta.
Tulokset selviävät myöhemmin tämän lehden sivuilta. Ampumataitoa on hyvä ylläpitää, ja maakuntajoukoille suunnattuja ampumapäiviä saisi olla enemmänkin. Osa toukokuun
harjoituksessa mukana olleista kertoi käyttäneensä rynnäkkökivääriä viimeksi vuosia sitten. Kaikilla ei ole omia aseita
ollenkaan, joten tällaiset päivät ovat tärkeitä.
Nyt nautitaan kesästä ja palataan harjoituksiin syksymmällä! Paljon erilaista toimintaa on taas luvassa. Olkaa aktiivisia.
Jenni

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2019 ylennettiin
seuraavat reserviläiset:
MAJURIKSI:
Paalanen Petteri Aarne Sakari

YLIVÄÄPELIKSI:
Sippola Mikko Onni Matias

KAPTEENIKSI:
Nieminen Matti Juhani

VÄÄPELIKSI:
Leppälä Jarmo Lauri Juhani

YLILUUTNANTIKSI:
Mönkkönen Mikko Oskari
Valtonen Tom Tapio

YLIKERSANTIKSI:
Forsman Teemu Olavi
Juotasniemi Tuomas Tapani
Kilponen Mika Harri Antero
Roininen Antti Viljo Johannes

LUUTNANTIKSI:
Eskola Heikki Elia
Hyvärinen Kai-Petteri
Nieminen Mika Tapani
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KERSANTIKSI:
Backman Simo Veikko Kalevi
Luumi Tero Petri Tapani
KORPRAALIKSI:
Helin Peter

Varmistin onnittelee
kaikkia ylennettyjä!

Kuva:J-P Schildt

Kapteeni (res.) Jarmo Parikka kiittää kaikkia 60-vuotisjuhlien järjestämisestä ja onnitteluista.

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
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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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ALUETOIMISTO
Hämeen aluetoimiston kuulumisia - kevät 2019

reipasta naista sai palvelukseenastumismääräyksen. Pääosa
naisista määrättiin palvelukseen kiintiöjoukko-osastoihimme Panssariprikaatiin ja Karjalan prikaatiin. Hämeen aluetoimiston tapa toteuttaa naisten asepalvelukseen valintatilaisuudet on todettu toimivaksi ja käytännölliseksi. Varusmiespalvelukseen hakeutuvat naiset ovat saaneet ennen valintatilaisuutta ohjeet ”kutsuntapostin” muodossa, ja he saavat asettaa yhdestä kolmeen palveluspaikka- ja aikatoivetta. Näiden toiveiden ja Hämeen aluetoimistolle määrättyjen
kiintiöiden perusteella valmistelemme terveydentilan puolesta palvelukseen kelpaavien hakeneiden jakoa valmiiksi. Näin varsinainen valintatilaisuus muodostuu käytännössä hyvin samanlaiseksi, yhtäläiseksi ja tasa-arvoiseksi kuin
syksyiset miesten kutsunnat.

Tervehdys Päijät-Hämeen sotilaat ja Varmistin-lehden lukijat. Tätä kirjoitettaessa on kevät vaihtunut kesäksi jo hyvän tovin. Ainakin itseni puiden lehteen puhkeaminen pääsi vallan yllättämään, niin nopeasti luonto on herännyt kesäterään.
Hämeen aluetoimiston alkuvuosi on ollut tavanomaisen kiireinen. Maanpuolustustyömme on ollut paljolti vuodesta
toiseen toistuvien ja vakiintuneiden tapahtumien työtä sisältäen operatiivista suunnittelua, asevelvollisten asioiden
hoitamista ja maanpuolustustapahtumia.
Meidän työmme merkitystä on myös huomioitu usealla korkean tason vierailulla. Alkuvuodesta Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko tarkasti aluetoimiston ja
toimintaamme. Kävimme hänen kanssaan hyviä keskusteluja Puolustusvoimien tulevaisuudesta, ja komentaja sai samalla perehdytyksen aluetoimistomme laajaan työn kenttään koko Hämeessä. Puolustusministeri Jussi Niinistö toteutti tervehdyskäynnin aluetoimistollamme 21.1.2019, ja
hänkin oli erinomaisen tyytyväinen kuulemaansa ja varmasti vakuuttui Hämeen aluetoimiston työn merkityksestä. Puolustusministeri Niinistö luovutti tervehdyskäynnillään meille
puolustusministerin kilven, ja saimme kiinnittää sen kunniapaikalle toimistomme käytävän varrelle. Huhtikuussa isännöimme Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Timo Kivisen vierailua, ja samassa yhteydessä Panssariprikaatin uusi komentaja eversti Tero Ylitalo perehtyi toimintaamme. Tämän käynnin yhteydessä keskustelimme niin operatiivisista- ja asevelvollisuusasioista kuin merkityksellisestä viranomaisyhteistyöstä ja maanpuolustustyöstä.

Pidämme tärkeänä, että tilaisuuden kulku lautakuntatyöskentelyineen on samankaltaista niin kutsunnoissa kuin naisten valintatilaisuuksissa. Asevelvollisen henkilökohtainen
kohtaaminen; hänen toiveidensa ja halukkuuksiensa kuuleminen ja huomioiminen on erittäin tärkeää. Jokainen palvelukseen hakeutuva nainen saa lautakunnasta päätöksen
– tulostettu palvelukseenastumismääräys mukanaan heidän
kelpaa tilaisuudesta poistua. Tänäkin vuonna suurin osa naisista pääsi haluamaansa palveluspaikkaan ja vieläpä haluamaansa saapumiserään. Meille määrätyt kiintiöt olivat aika
pienet heinäkuun 2019 ja tammikuun 2020 saapumiseriin,
joten jouduimme tekemään joidenkin kohdalla ratkaisuja joko määräämällä palvelukseen hieman etäämmälle tai sitten
myöhempään ajankohtaan.
Tätä kirjoittaessa aluetoimistoamme työllistää Puolustusvoimain lippujuhlan päivän 4.6. ja sillä viikolla olevien tapahtumien valmistelut. Pidämme ensin Kanta-Hämeen reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilaisuuden 3.4. Parolassa ja
seuraavana päivänä Päijät-Hämeen reserviläisiä ylennetään
ja palkitaan Hennalan Upseerikerholla. Viikko huipentuu jo
perinteiseen Puolustusvoimien kesäkonserttiin perjantaina
7.6. Pikku-Vesijärven puistoalueella. Hetken keliennusteet
vaikuttaisivat suosivan meitä, joten odotettavissa on jälleen
kerran tuhatpäinen yleisö Pikku-Vesijärven puistoon; lahtelaisten ”olohuoneeseen”. Tilaisuuden puolustusvoimallisena
teemana on asevelvollisuus ja maanpuolustus kuuluu kaikille. Teeman hengessä konserttisarjan lisäksi on tarjolla Panssariprikaatin kalustoa, Lahden sotilaskotiyhdistyksen maistuvaisia, asevelvollisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön sekä viranomaisten toiminnan esittelyä. Toivokaam-

Hämeen poliisin vieraina saimme olla Hämeen pääpoliisiaseman uusissa hienoissa tiloissa Hennalassa. Tärkeää viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihtoa on syvennetty ja kehitetään edelleen. Tuon vierailun aikana muistelimme toki mitä
eri tiloja ja toimintoja Hämeen rykmentillä olikaan nykyisen
pääpoliisiaseman rakennuksissa. Täytyy todeta, että hienot,
toimivat ja nykyaikaiset tilat on Poliisi Hennalaan saanut.
Huhtikuussa toteutimme myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuudet. Hämeenlinnassa oli 16.4. reilut 40 erittäin motivoitunutta naista hakeutumassa palvelukseen. Seuraavana päivänä Lahdessa sama toistui, reilut 40
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me, että järjestelyt sujuvat mallikkaasti ja yleisö saa poistua
jälleen kerran tyytyväisenä näkemäänsä ja kuulemaansa.

sessa. Ensimmäisiä havaintoja ja raportteja peruskoulutuskaudesta ja erikoiskoulutuskaudesta on jo saatu. Kokonaisuutena havainnot ovat olleet myönteisiä niin varusmiesten havaintoina kuin kouluttajien kokemuksina, mutta samalla on havaittu useita kehittämisen kohteita ja tarkemman mietinnän kohteita.

Tämänkertaisen ”Aluetoimiston kuulumisia” -jutun loppuun
muutama sana Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelmasta. Olette varmasti Varmistimen lukijat asiasta jotain kuulleetkin, mutta taustoitan hieman mistä on kyse.

Täytyy muistaa, että koulutuskulttuurimme ”ei ole rikki”;
asevelvollisen nousujohteinen koulutuspolku toteutuu jo
nykyisillä koulutusohjelmilla – menetelmien kehittäminen ja
nykyaikaistaminen on todettu olevan tarpeen. Kokeiluiden
avulla tunnistamme parhaat käytänteet ja voimme jalkauttaa ne osaksi varsinaista Koulutus 2020 -ohjelmaa. Ohjelma
on siis osa Puolustusvoimien jatkuvaa toimintojen kehittämistä. Tarkoitukseni on kirjoittaa Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelmasta lisää ja tarkemmin seuraavissa Varmistimen numeroissa, jahka saamme kokonaisesta ”varusmiehen koulutuspolusta” riittävästi havaintoja ml. sodan ajan
tehtäviin valmistava tärkeä joukkokoulutuskausi. Suosittelen
seuraamaan Koulutus 2020 -projektin etenemistä havaintoineen Puolustusvoimien internetsivuilta: https://puolustusvoimat.fi/koulutus2020

Puolustusvoimat uudistaa varusmieskoulutusta ja asevelvollisuuden käytäntöjä Koulutus 2020 -ohjelmalla, jolla kehitetään kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan sekä koulutusmenetelmiä. Kokonaistavoite on, että asevelvollisen koulutuspolkua kutsunnanalaisesta reserviläiseksi pyritään kehittämään mahdollisimman sujuvaksi.
Tavoitteena on vaikuttava, mutta kustannustehokas koulutus, joka vastaa tulevaisuuden turvallisuusympäristön haasteisiin. Tehokkaasta ja tavoitteellisesta koulutuksesta saavat
hyödyn sekä puolustusjärjestelmä että yksilö. Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Modernien oppimisnäkemysten mukaisesti koulutettavalle annetaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Harjoittelua tehostetaan ja saavutettuja oppimistuloksia mitataan systemaattisesti.

Toivotan Päijät-Hämeen maanpuolustajille ja Varmistin-lehden lukijoille mitä parhainta kesää; rentoudutaan harrastustemme ja läheistemme kanssa kesän aikana, ladataan toimintakykyämme niin fyysisesti kuin mentaalisestikin kohti syksyn koitoksia.

Koulutus 2020 -ohjelman konseptia testataan kahden vuoden ajan erilaisilla kokeiluilla, joita toteutetaan joukko-osastoissa eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä tärkeimmät kokeilut eli pilotoinnit ovat toteutuksessaan Porin prikaatissa ja
Maasotakoulussa. Nämä kokeilut on aloitettu tammikuussa 2019 palvelukseen saapuneiden varusmiesten koulutuk-

Hämeen asevelvollisuuspäällikkö
majuri Jukka Koukkari

Sotalippu hulmusi Hälvälässä kansallisena veteraanipäivänä 27.4. HÄLVÄ19-harjoituksessa.

Kuva: Jukka Koukkari
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Päijät-Hämeen reserviläiset
			 Oltermannin hiihdossa
Puolustusvoimien vanhin hiihtokilpailu Oltermannin hiihto järjestettiin 5.-7.3.2019 EteläSavon alueella. Kilpailuun osallistui kahdessa sarjassa 21 joukkuetta Maavoimista, Merivoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta sekä reserviläispiireistä. Kilpailun järjestelyistä vastasi Karjalan prikaati.
Oltermannin hiihdossa hiihdetään noin 70-90 kilometrin
matka kaksiosaisena takaa-ajona. Kilpailureitti julkaistaan
joukkueiden johtajille kilpailua edeltävänä iltana, minkä jälkeen joukkueet aloittavat kilpailureitin suunnittelun, tiedustelun ja valmistelun.
A-sarjassa kilpailevat Maavoimien varusmieskoulutusta antavat joukko-osastot sekä edustusjoukkueet Merivoimista
ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. B-sarjassa kilpailee maakunnista koottuja reserviläisjoukkueita sekä joukkueet Maavoimien esikunnasta ja Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.
Päijät-Hämeen reserviläiset osallistuivat kilpailuun ensimmäistä kertaa nykyisen aluetoimiston aikana. Tavoitteena
oli tuoda viesti kunnialla maaliin ja olla Hämeen paras joukkue. Tällä kertaa vain toinen tavoitteista onnistui, mutta kilpailusta saatiin korvaamatonta kokemusta tulevia Oltermannin hiihtoja varten.
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Joukkue saatiin koottua innokkaista ja hiihtourheilua pelkäämättömistä reserviläisistä sekä erittäin toimivasta huolto-osastosta. Päijät-Hämeestä oli yritetty saada joukkuetta kokoon myös edellisinä vuosina siinä kuitenkaan onnistumatta.

Kokonaisuutena kilpailumatka oli kuitenkin onnistunut ja
joukkueessa vallitsi hyvä yhteishenki sekä tekemisen meininki. Arvokasta oppia saatiin sekä hiihtäjille että huollolle.
Ensi vuonna Oltermannin hiihdon järjestää Jääkäriprikaati pohjoisen haastavissa olosuhteissa. Päijät-Häme on näillä näkymin lähdössä mukaan, ja kokemukset tämän vuoden Oltermannista siivittävät varmasti joukkueen parempaan suoritukseen minimitavoitteenaan Hämeen herruus.

Kilpailumatka alkoi Parolasta, jonne joukkueen jäsenet kokoontuivat. Siellä kuitattiin kilpailuvarustus ja aloitettiin siirtymä kohti Mikkeliä, jossa suoritettiin välinehuolto ja suunniteltiin osuusparit tulevaan koitokseen. Kilpailunjohtajan
puhuttelussa selvisi, että varsinainen kilpailupaikka sijaitsi
Tanhuvaaran urheiluopiston ympäristössä. Karttoja ja reittisuunnitelmia tutkittiin illan ja alkuyön aikana joukkueen
kesken innokkaasti.

Kapteeni Sami Valtonen
Yliluutnantti Markus Halonen
Kuvat: Aki Karjalainen ja Arto Tapiomaa

Päijät-Hämeen reserviläisten viesti Oltermannille

Seuraavana aamuna joukkueet saivat siirtyä maastontiedusteluun Savonlinnassa sijaitsevalle kilpailualueelle. Osuusparit lähtivät maastoon suunnittelemaan ja merkitsemään
omia reittejään huollon avustuksella. Kilpailureitillä oli suunnistusrasteja, jotka joukkueiden tuli kuitata järjestyksessä,
ja osuudet sekä vaihtopaikat suunniteltiin niiden pohjalta.

Päijät-Hämeen reserviläiset osallistuivat nyt ensimmäistä kertaa nykyisen aluetoimistomme historiassa perinteikkääseen ja arvostettuun Oltermannin hiihtoon. Mielellämme sen teimme ja kiitämme Puolustusvoimia tästä mahdollisuudesta.

Kilpailun aikana huomasimme, että ennakkovalmistelut
esimerkiksi hiihtokaluston suhteen olisi kannattanut tehdä
huolellisemmin. Vaikka saimmekin varusvarastolta uudet
sukset, ne eivät yltäneet samalle tasolle joidenkin muiden
joukkueiden kaluston kanssa. Hiihtohan on tunnetusti ennen kaikkea välineurheilua. Matkaa hidastivat myös välinerikot, esimerkiksi sauvan katkeaminen ja sompien irtoaminen.

Puolustusvoimien huoli varusmiesten ja reserviläisten kunnosta sekä fyysisestä suorituskyvystä on aiheellinen. Haluamme omalta osaltamme näyttää esimerkkiä ja kannustaa varsinkin reserviläisiä liikkumaan enemmän ja huolehtimaan siitä, että tarpeen tullen olemme valmiina suorittamaan tehtäväämme kaikissa olosuhteissa.

Vaikka reitin sai tiedustella etukäteen, suunnistus pimeässä osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Lisähaastetta saa esimerkiksi tiputtamalla kartan osuuden alkuvaiheessa. Oltermannihiihdon ajatuksena on toimittaa viesti perille kilpailun
Oltermannille, jolle viesti luetaan maaliintulon jälkeen. Tänä vuonna Oltermannina toimi Maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Markku Myllykangas. Päijät-Hämeen viesti
teki matkaa välillä hitaasti mutta varmasti kohti maaliviivaa.

Lopuksi siteeraamme Päijät-Hämeen maakuntalaulun kertosäettä, joka mielestämme kuvaa hyvin meitä aktiivisina reserviläisinä ja päijäthämäläisinä.
”Tätä maata en mielestäin heitä. Sen sylistä voimani saan.
Vaikka kiirehdin elämän teitä, niin kotiini tuun uudestaan.”
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Partiot ovat juuri saaneet tehtävänannon. Tunnistatko kaikki maastokuviot?

Nappaskengillä kansainväliseen harjoitukseen
Päijät-Hämeestä on jo vuosien ajan lähdetty kansainvälisiin sotilastaitokilpailuihin, niin osallistumaan partiona kuin vastaosastoksi. Tällä kertaa tarjoutui lisäksi mahdollisuus asettaa
yhteysupseeri Tanskassa järjestetyn Blå Negl 2019 -harjoituksen johto-osiin.
Aiempina vuosina maailmaa kiertäneiden päijäthämäläisten taistelijoiden karisma on mitä ilmeisimmin ollut vahvaa.
Sen todisti ylivuotavaisen ystävällinen tapa, jolla suomalainen osasto otettiin vastaan Kööpenhaminassa. Siirtymä toiminta-alueelle sisälsi myös nopeat tutustumiset muutamiin
Hjemmeværnet-toimipaikkoihin, muun muassa merikodinturvajoukkojen päätukikohtaan Ison-Beltin nurkilla.
Jyllantiin päästyä suomalainen tossupartio-osa lähti valmistautumaan tehtäväänsä. Itse siirryin harjoituksen johdon ja
aluevalvonnan toteuttavan joukon toimivan johdon valmisteluja seuraamaan.
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Suomalaisin silmin materiaalinen runsaus koko harjoituksessa oli silmiinpistävää. Vaikka tanskalaiset itse valittelivat paikoin eräiden materiaalilajien niukkuutta, oli muun muassa
ajoneuvoja ajossa vähintään yksi lippukentällinen. Resurssivajauksesta ei kärsinyt myöskään yhden rastin toteuttanut
saksalainen pioneeriosasto. Se oli ongelmissa saada massiivinen kuorma-autokolonnansa mahtumaan parkkiin rastialueelle. Suurella maalla on leveämmät hartiat.
Esikuntaelämä tanskalaiseen malliin ilmentää kansallisesti tärkeäksi koettuja asioita. Tässä tapauksessa ne tärkeät
asiat sisälsivät muun muassa täytettyjä lettuja, makkaroita,
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leikkelelajitelmia, keksi- ja karamellikulhoja ja muuta mahan
täytettä. Huoltopalvelut pelasivat 24 tuntia vuorokaudessa
moitteetta. En lähtenyt keskusteluttamaan lounaspussien
siunauksellisuudesta.

tumiin on häiriintynyt. Onneksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen normimuutos ja MPK:n tehtävän täsmentyminen
palauttaa kansainvälisen toiminnan sille kuuluvaan, arvokkaaseen asemaan.

Johto-osien työskentelyssä näkyi kansainvälisistä yhteyksistä tuttuja piirteitä, esimerkiksi roolien näkyvä merkintä,
erityinen painotus tiedon välittymiseen kaikille osapuolille
ja ilmatoimintakomponentti. Työskentelytavat näyttivät yhtenäistyvän harjoituksen kuluessa, kun eri puolilta Tanskaa
kootut osat ja henkilöt löysivät yhteisen sävelen. Toimintatapoina five-linerit ja muut kentällä näkyvät olivat käytössä,
mutta soveltaminen saattoi vaihdella paljonkin.

Harjoituksen tarkkailu ja lukuisat keskustelut eri maiden
taistelijoiden kanssa toivat runsaasti vertailutietoa hyödynnettäväksi oman toiminnan kehittämisessä. On ehdottomasti kannatettavaa osallistua jatkossa myös yhteysupseerien
ja esikuntahenkilöstön voimin kansainvälisiin harjoituksiin.

Koska esikunnat työskentelivät tanskaksi, oli oman päänupin kuormituksen vuoksi rajoitettava tilanneosien aktiivinen seuraaminen lyhyehköihin jaksoihin kerrallaan. Briiffeistä sai yleensä englannin- tai saksankielisen tiivistelmän, tai oli mahdollisuus keskustella erikseen avainhenkilöiden kanssa. Silti suuri osa ajasta oli järkevää käyttää
kentällä havainnointiin ja muiden maiden yhteysupseerien kanssa verkottumiseen.

Teksti ja kuva: Harri Koponen

P.S. Jyllantilaisen mudan keskellä kalvollinen varsikenkä oli
kuitenkin oikea valinta.

Tanskalaisessa kodinturvajärjestelmässä toimitaan palvelusarvoilla. Siksi oli
syytä käyttää aina hiukan aikaa keskustelukumppanin taustan avaamiseen, kun sotamiehen arvolla palveleva saattoi olla aiemmin vakinaisessa
väessä kapteenina palvellut. Toisaalta,
hiljan Afganistanista tai Irakista palanneet, tai vaikkapa erikoisjoukoissa tai
sotilastiedustelussa palvelleet erottuivat kyllä helposti hieman siloisempaa
polkua joukkoon päätyneistä. Suomalaisen paikallisjoukon tapaan ammattisotilaiden osuus joukosta oli pieni. Kuitenkin muun muassa maanpuolustusalueen komentaja, joka oli hiljan palannut sotilasasiamiehen tehtävästä Afganistanista, oli vahvasti mukana harjoituksessa yötä päivää.
Kansainvälisen verkoston rakentaminen
on pitkäjänteistä luottamustyötä. Kutsuminen mm. sotilastaitokilpailuihin
tehdään pitkälti olemassa olevien verkostojen kautta. Olemme eläneet epäjatkuvuuskohtaa, jossa sekä osallistuminen ulkomailla että ulkomaisten vieraiden kutsuminen kotimaisiin tapah-

Harjoituksen oma lehdykkä harjoitti
sijoitettua tiedotusväkeä.
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Blue Nail
-sotilastaitokilpailu
Tanskassa järjestettiin 22.-24.2. jo perinteeksi muodostunut
taistelutaitokilpailu. Varsinaiseen kilpailuun osallistui joukkueita Suomen lisäksi ainakin Latviasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä, Tanskasta, Tsekistä ja Virosta, yhteensä 57 joukkuetta. Harjoituksen kokonaisvahvuus oli lähes 700 taistelijaa.
Pirkanmaa ja Päijät-Häme osallistuivat yhteisellä ryhmällä vastaosastotoimintaan yhdessä tanskalaisten ja ruotsalaisten kanssa osana monikansallista joukkuetta. Omaa ryhmäämme vahvistettiin tanskalaisilla kodinturvajoukkojen
ajoneuvoilla kuljettajineen.
Matka toteutettiin omakustannusperiaatteella siten, että
saavuimme useammassa erässä Kööpenhaminaan torstaipäivän aikana majoittuen oivallisessa hotellissa rautatieaseman lähellä. Ensimmäisen illan kruunasi herkullinen päivällinen Rosie McGee’s -ravintolassa, tosin ilta jäi varsin lyhyeksi, koska kaikki odottivat jo toiminnan alkamista perjantaiaamuna. Kodinturvajoukot olivat lupautuneet noutamaan
meitä aamulla jo 08:00 aikoihin. Oman paikallisvärinsä antoi
harjoitukselle jo aamiaispöytään tunkeutunut ihailija, jonka
partiomme jäsenet siirsivät ulko-oven viileämmälle puolelle
jäähdyttelemään, kun hotellin henkilökunnan omat keinot
eivät riittäneet tilanteen hallitsemiseksi.
Moottorimarssi kulki kodinturvajoukkojen varuskunnan
kautta, jossa meille osoitettiin henkilökohtainen taisteluvarustus, C7:t (M-16:n kanadalainen variantti) sekä makuupussi ja alusta. Kokeneempien neuvot huomioiden, kotimainen
makuualusta oli pakattu jo kotona matkaan, mikä osoittautui oivalliseksi valinnaksi.

Toimialueen kartta insertillä.

unohtamatta kokeneempien ammattitaitoa aiemmista harjoituksista. Eteen työnnetyn tähystyspaikan sijainti osoittautui tulevina öinä erittäin onnistuneeksi, minkä jälkeen hakeuduimme partioittain tehtävillemme, autopartioiden valvoessa vastuualueiden kauimmaisia alueita varsinkin alkuvaiheissa. Jalkapartiollemme löytyi myös maastosta varsin
suojainen pusikko, mikä mahdollisti valvonnan ja toiminnan
käytännössä 270 ° sektorilla.
Jalkapartiomme koostui kokonaan ensikertalaisista, mutta kokeneempien opastuksella saimme muutaman kilpailujoukkueen kiinnioton suoritettua jo heti alkuillasta, ja sen
jälkeen toimimmekin lauantaiaamuun saakka yhtäjaksoisesti. Lepojakso alkoi henkilökohtaisella huollolla sekä nukkumisella maatilan konehallissa 08:00 alkaen ja takaisin toimialueelle siirryttiin hyvissä ajoin ennen klo 18 tanskalaisten MRE-annosten ravitsemina. Paikallinen kenttämuona oli
varsin maukasta ja sitä oli riittävästi. Toisen yön toiminta jatkui sunnuntaiaamun puolelle, huoltoon palattiin 07:00 jälkeen, jolloin aloimme purkaa harjoitusta omalta osaltamme.

Ryhmämme (4.) vastuualue oli kartalla melkoisen suuri, 3
km x 7 km, mutta aktiivinen toiminta keskittyi Jellingin kylän eteläpuolisille peltorinteille, käytännössä joen etelätörmältä kilometrin verran rinnettä etelään metsään – siis meidän tuleville joulukuusiviljelmille – asti. Käytettävissämme
oli kaksi autopartiota, yksi jalkapartio sekä eteen työnnetty
tähystyspaikka. Jokaisella partiolla oli käytettävissään radiot sekä lähes jokaisella taistelijalla valovahvistin. Jälkimmäinen osoittautui varsin tehokkaaksi laitteeksi vihollispartioita metsästettäessä, radioiden kantavuus sen sijaan jätti toivomisen varaa. Paikkojen nimeäminen etukäteen helpotti
kommunikointia yön pimeinä tunteina merkittävästi ja Hälvälän kankailla hankitut opit olivat helposti sovellettavissa
tanskalaiselle maaseudulle.
Perjantaina toiminta alkoi maaston tiedustelulla, päätöksen teon pohjana ryhmällämme oli käytettävissä vastuualueen kartta Safe Zoneineen sekä vihollisen tavoitealueineen
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Korppien pesä.

Sunnuntain hienoin hetki oli toki vanhojen pitämä hihamerkkien jakotilaisuus meille nuoremmille asiaan kuulu-
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vin menoin. Tanskalaiset tarjosivat päivällä maittavan aterian paikallisella koululla yhdessä kilpailujoukkueiden kanssa, mistä suuntasimme palauttamaan kuitilla olleet varusteet kodinturvajoukoille. Suihku tuntui varsin mukavalta,
kun vaihdoimme asepuvun takaisin siviilivaatteisiin ennen
paluuta Kööpenhaminaan.
Yöllä perjantain kääntyessä lauantain puolelle, kilpailujoukkueita kiinni otettaessa meiltä kysyttiin usein kansallisuuttamme. Kerrottuamme olevamme suomalaisia, kilpailijat totesivat, ettei kiinni jääminen tuntunutkaan enää niin pahalta. Meiltä odotettiin jo ennalta melko paljon. Virallisten tuloksienkin osalta suomalaiset osoittivat jälleen osaamisensa ollen ylivoimaisesti tehokkain vastaosastojoukkue. Kuten
johto-osamme harjoituksen jälkeen on todennutkin, oli ilo
jälleen huomata kuinka suomalaisten reserviläisten koulutustaso, motivaatio ja osaaminen eivät ainoastaan kestä vertailua kansainvälisellä kentällä vaan ovat siellä kärkitasoa.

Viikonlopun varusteet.

kin paremmin. Mikäli jokaiselle taistelijalle löytyisi viestivälineet seuraavalla kerralla, tehostaisi se myös toimintaamme. Kilpailun lyhyestä kestosta johtuen resurssimme olivat
riittävät annettuun tehtävään nähden, mutta mikäli toimintaa olisi ollut tarvetta jatkaa pidempään, suorituskyky olisi
ollut vaarassa heikentyä.

Kohta ne tulevat.

Tulokset vastaosaston ryhmittäin:
Squad 1		
(S):
17 catches
Squad 2		
(DK):
4 catches
Squad 3		
(DK):
20 catches
Squad 4 		
(FIN): 31 catches
Eli eräät joukkueet otettiin kiinni useammankin kerran.

Voikohan ensi vuodelle jo ilmoittautua?
www.tvsyd.dk/nyheder/23-02-2019/1825/kort-nyhedsoversigt-23-feb-2019?v=1_za6w6gv4&autoplay=1#player

Yleisesti kilpailujoukkueet eivät uskaltaneen poiketa tieuralta pimeässä ja pitivät etäisyydet liian lyhyinä helpottaen
kiinniottamista. Saksalaisjoukkueiden kanssa kilpajuoksua
tuli harjoitettua enemmän kuin muiden yhteensä. Kilpailuvietin iskiessä päälle, säännöt olivat ajoittain rikkoutumisen
rajalla, mutta säikähtäneitä hevosia lukuun ottamatta suuremmilta murheilta säilyttiin molemmin puolin. Ja paikallisen rouva maanviljelijän saarna talon nurkalle eksyneelle kilpailupartiolle oli innostavaa kuunneltavaa turvaetäisyyden
päästä myös meille metsästäjille.

Teksti ja kuvat: Ari Kahrola

Mikäli kilpailujoukkueita olisi lähtenyt samanaikaisesti matkaan vastuualueellemme useampia, olisi kiinniottoprosenttimme jäänyt todennäköisesti alhaisemmaksi. Oma maaston käyttömme toi meille hyvien varusteiden ohella selkeän edun muihin osallistujiin nähden. Ensi kerralla naamiovärit mukaan, niin sulaudumme maastoon tämänkertaista-

Neljäs ryhmä.
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Ampumapäivä 9.3.2019:
kisaa ja eksotiikkaa
Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen ampumapäivä järjestettiin 9.3.2019 Hälvälässä. Paikalle saapuikin suorastaan ennätysmäärä osallistujia ottelemaan pataljoonan ampumamestaruudesta. Kyseessä oli joukkuekisa: jokaisesta maakuntajoukkojen yksiköstä kasattiin vähintään kuuden hengen joukkue, joka tavoitteli yhdessä parasta kisatulosta. Yksikön joukkueessa saattoi olla useampikin ampuja, mutta
kisassa laskettiin yksikön kuuden parhaan ampujan tulos.
Joukkueet kiersivät päivän aikana kaikilla ampumarasteilla,
joista yksi oli odotettu kisarasti.
Päivän kulku
Kaiken kaikkiaan ampumarasteja oli neljä. Rastien sisällöt
koostuivat erityyppisistä ampumaharjoitteista. Varsinaisella kisarastilla ammuttiin sovellettu RK7. Tämän rastin lisäksi päivän ohjelmaan kuului TRA ja suojan käyttö -rasti, jossa
harjoiteltiin mm. VTAC-seinän käyttöä ja taisteluparin kommunikaatiota. Tähtäyspisteen vaihto ja tukikäden puolelta
ampuminen -rastilla osallistujat saivat taisteluvarusteet (kypärä ja sirpaleliivi) ylleen. Rastilla treenattiin, nimensä mukaisesti, osumapisteen vaihtoa ja tukikäden puolelta ampumista. Rastin sisältöön kuului myös lyhyt esittely ballistiikan
perusteista. Toimintaradan TRA-rastilla osallistujat harjoittelivat mm. kulman siivuttamista ja rakennukseen sisälle menemistä eri kokoonpanoilla. Toisten osallistujien suoritusten
seuraaminen ja suorituksista saadut palautteet olivat tärkeä
osa harjoittelua. Vaikkei itse päässytkään treenaamaan esimerkiksi juuri kulman siivutusta, pystyi silti seuraamaan tehtävää sekä ymmärtämään, mitä tehtävässä vaadittiin ja oppimaan oikean tekniikan.

Kulman siivuttaminen.

Taisteluparin kommunikaation treenausta.

Ampumarastit olivat monipuolisia ja mielekkäitä. Osallistujien mielenkiinto pysyi hyvin yllä vaihtelevien rastisisältöjen ansiosta. Useat osallistujista saivat oivalluksia, ja uuttakin tietoa ja oppia ampumiseen liittyen. Kouluttajat olivat
panostaneet rastien sisältöön ja laatineet tiukkaan aikatauluun sopivia hyviä harjoitteita. Mallisuoritukset havainnollistivat ja avasivat rastien tehtäviä hyvin osallistujille. Suorituksista saatu palaute oli arvokasta kaikkien oppimisen kannalta. Kouluttajien ammattitaito näkyi sekä rastille tulleen koko ryhmän että yksilöiden osaamisen huomioimisena koulutuksessa.
Ampumapäivä sujui kitkattomasti ja lähes aikataulun mukaisesti. Osallistujat ruokittiin sekä aamupalalla että lounaalla.
Kelikin oli aamuisen jäätävän sateen jälkeen mitä mainioin.
Tähtäyspisteen vaihto.

VARMISTIN 2/2019
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Barrett MRAD.

Barrett-eksotiikkaa
Kisapäivän päätteeksi järjestettiin taktisen ammunnan näytös, jonka jälkeen pääsi vielä tutustumaan hieman raskaampaan ammuntakalustoon ja ampumaan Barrett MRAD
.338:lla. Yllätyksettömästi MRAD:n taakse kerääntyi innokkaista testaajista varsin mukava jono – eikä kokemus jättänyt ketään kylmäksi.
Taistelijan perustyökalu.

VTAC-seinän käytön demonstrointia.

Palautteista uutta ideaa
Ampumapäivään osallistuneilta kerätyissä palautteissa päivän kokonaisanti sai hyvän arvosanan. Kisaa pidettiin motivoivana ja kiinnostavana ratkaisuna; se toi jotain uutta ampumapäivään. Palautteista nousi esiin myös kehitettäviä asioita, esimerkiksi että aikatauluista voisi tiedottaa pitkin päivää, rastien tehtävänannot voisivat olla myös kirjallisina ja
aseenkäsittelyharjoituksia voisi olla ennen varsinaista ampumista. Palautteissa toivottiin myös enemmän rasteja ampumapäivään ja pistoolirastia osaksi rastivalikoimaa. Positiivista on, että vastaavia tapahtumia toivottiin lisää. Saadut
palautteet otetaan varmasti huomioon seuraavan ampumapäivän suunnittelussa ja järjestämisessä.

Ohjeistusta TRA-rastilla.

Hienot tulokset kummallakin joukkueella! Ampumakisan
juhlallinen palkintojen jako on syksyn PAPU-harjoituksen
yhteydessä. Voisi jo varmuudella veikata, että seuraavassa ampumapäivässä joukkueiden välinen haasto on taatusti vielä kovempi!

Ja se kisatulos…
Ampumakisan voiton vei MAAKK. MAAKKilaisten paras yksittäinen tulos oli 73/80, mutta haastajat tulivat varsin lähellä perässä: heidän joukkonsa paras yksilötulos oli 72/80.

Teksti ja kuvat: Hanna Hohtari
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Maakuntakomppanian ampumapäivä 18.5.2019
Toukokuun ampumapäivä Hälvälässä valkeni aurinkoisena ja
lämpötila nousi päivän mittaan melko kuumaksikin. Kolme
rastia oli suoritettavana aamupalan ja lounaan välisenä aikana. Tärkein rasti edelleen oli kisarasti, jolla ammuttiin RK7
seisten, kuten koko maakuntajoukkojen ampumapäivässä
maaliskuussa. Parhaat yksilötulokset käytiinkin läpi jo edellisellä aukeamalla, ja MAAKK vei voiton niin parhaalla yksilösuorituksella kuin kymmenmiehisillä joukkueilla ammuttunakin – haastajien parhaat vs. MAAKK:n parhaat. Voittajien
tuloskeskiarvo oli 68,7 pistettä haastajien keskiarvon ollessa 60,3. MAAKK on siis edelleen kärkiyksikkö, kuten pitääkin,
mutta on hienoa, että muut yksiköt tulevat tiukasti perässä.

Ensimmäisellä ampumapaikalla ammuttiin seisten ja
toisella polvelta.

Kouluttajat näyttämässä mallisuoritusta.

VARMISTIN 2/2019
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Muilla rasteilla harjoiteltiin mm. taktista aseenkäsittelyä lippaanvaihtoineen ja kääntymisineen sekä kuivaharjoitteluna
että kovilla ammuttaessa. Sirpaleliivi päällä ja kypärä päässä
hiki valui selkärankaa pitkin. Juomapullo oli todella tarpeen!
Mielenkiintoisin oli toimintaradalla järjestetty rasti. Radalla
liikuttiin ikään kuin taisteluparin kanssa non-stoppina suojalta toiselle ampuma-asentoa vaihtaen. ”Liikun!” ja ”tule!”
-huudot kaikuivat montussa, kun useampi taistelija liikkui
samanaikaisesti ampumapisteeltä toiselle ja uudelleen radan alkuun.

Kolmannella pisteellä oltiin matalana ja ammuttiin
makuuasennosta hiekkasäkkien takaa.

Teksti ja kuvat: Jenni Paasio

- Liikun!
- Tule!

Kosketuksella esim. olkapäähän varmistettiin, että taistelija
tiesi parinsa saapuneen samalle pisteelle.

Kaikkien kolmen ampumapisteen jälkeen siirryttiin kouluttajan tekemän tarkistuksen jälkeen takaisin radan alkuun.
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TRA-harjoittelua Santahaminassa 22.-24.3.2019
Vuoden ensimmäinen Päijät-Hämeen maakuntakomppanian suurempi harjoitus alkoi tuttuun tapaan Hälvälän tauluvaraston kentältä. Kuitenkin tällä kertaa harjoiteltiinkin koko viikonloppu Santahaminassa erilaisia rakennetulla alueella tehtäviä temppuja. Aikaisemmin päivällä pieni osasto oli
jo siirtynyt edeltä tekemään käytännön järjestelyjä harjoituksen mahdollistamiseksi. Siirtyminen Santahaminan saarelle toteutettiin bussilla, johon kaikki noin 50 osanottajaa
saatiin mahtumaan.
Harjoitusjoukot oli toteutuksen ja osallistujien mielekkyyden kannalta jaettu kahteen tasoryhmään. Harjoituksen ensimmäisenä iltana ehdittiin vielä harjoittelemaan taistelijan
turvallista liikkumista aseen kanssa. Kevyt iltapala kaikille ja
nukkumaan.
Lauantai lähti käyntiin tasoryhmissä. Peruskurssilaiset pääsivät treenaamaan partion liikkumista ja toimintaa rakennusten ulkopuolella ja toimintaa tulikosketuksessa. Edistyneemmät harjoittelivat samoja temppuja hieman vauhdikkaammin ja pääsivät jo pureutumaan rakennuksiin. Välillä
on kuitenkin syötävä, joten puolilta päivin käytiin muonituskeskuksessa lounaalla.
Iltapäivällä peruskurssilaisetkin pääsivät sisälle rakennuksiin
harjoittelemaan huoneeseen sisälle menoa, ja mietittiinpä
puolustuksen järjestämistä rakennukseen sekä rakennusten
välittömään läheisyyteenkin. Edistyneemmille pyrittiin järjestämään haastavampia harjoitteita.
Päivällisen jälkeen tasoryhmät sulautettiin yhdeksi kokoonpanoksi, jonka tehtävänä oli tunkeutua tarkka-ampujien tukemana Helsinki-simulaattoriin ja tyhjentää rakennus vastaosastosta. Sovellettu harjoitus sujui pääosin hyvin. Kehit-

tämiskohteitakin tuli ilmi, ja ne pistettiin korvan taakse sunnuntain sovellettua harjoitusta silmällä pitäen.
Sunnuntaina harjoitusjoukot pääsivät ottamaan jälleen yhteen vastaosaston kanssa; tällä kertaa kohteena oli kuuluisa upseerikerho. Avoin maasto upseerikerhon ympärillä ja
maastossa lymynnyt vastaosaston partio loivat haasteita lähestymiselle. Vastaosaston partio lyötiin kuitenkin nopeasti
pois ja tuhottiin lopullisesti tarkka-ampujien toimesta. Harjoitteleva osa pääsi laajojen kaarrosten ja joitakin tappioita ottaneena pureutumaan kohderakennukseen. Rakennuksen tyhjentämisessä oli selkeästi otettu oppia edellisen illan
sovelletusta harjoituksesta ja vyörytys sujui hyvin, taisivatpa hyökkääjät tuhota puolustajan taistelumoraalin ja saada vanginkin.
Sovelletun vaiheen loputtua alkoi kaikille tuttu perinteinen
varusteiden huolto, palautus ja kyydin odottelu.
Itse harjoitusta suunnitelleena ja peruskurssiin osallistuneena jäi harjoituksesta hyvä maku suuhun. Taisin vastaosastolaisenakin oppia uusia asioita taistelusta rakennetulla alueella ja herätellä vanhoja jo melkein unohtuneita asioita.
Harjoitusjoukoissa vallitsi joukoillemme ominainen aktiivinen ja innokas mieliala, jota oli jälleen ilo seurata.
Oma kiitokseni kaikille harjoitukseen osallistuneille ja sitä
toteuttamassa olleille! Harjoituksesta kerättiin sähköinen
palaute, jota hyödynnetään tulevaisuudessa. Ilman palautetta emme koskaan voisi järjestää tasokasta ja jatkuvasti
kehittyvää koulutusta. Iso kiitos ja tehdään yhdessä harjoituksistamme vielä parempia!
Lauri Latva-Pietilä

Mene osoitteeseen varmistin.fi -> verkkokauppa

Liity HAUK ry:n jäseneksi. Nyt.

Hälvälän ampumaurheilukeskus ry

VARMISTIN 2/2019

18

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

Testiajankohdista tiedotetaan vielä ennen testejä. Jos oman
yksikön ajankohta ei sovi, voi osallistua mihin tahansa muuhun testitapahtumaan.

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

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

Vuoden 2019 harjoituksia

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

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

HUOM. Lihaskuntotestit järjestetään uudessa paikassa:
Kamppailulajikeskus, Sammonkatu 6.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä.
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.

Tarkkaile sähköpostiasi sekä koulutuskalenteria
osoitteessa mpk.fi.

Vuoden 2019 pakolliset kuntotestit ovat tarkoitettu kaikille
Maakuntajoukkojen sitoumuksen tehneille.
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Sysmän Pataljoonan
sotakoulun muistolaatan
paljastus 16.5.2019
Vapaussodan päättymisen muistopäivää vietetään vuosittain 16.5. Sysmän Teatteritalolla muisteltiin tämän vuoden
kyseisenä toukokuun torstaina vapaussodan vuoden 1918
tapahtumia.
Teatteritalo on alun perin toiminut Sysmän Säästöpankin talona. Nyt 101 vuotta vapaussodan tapahtumien jälkeen kyseisen talon seinään kiinnitettiin muistolaatta, jossa lukee:

Sysmän Säästöpankki 1920-luvulla. Tässä rakennuksessa
toimi 1918 Sysmän Pataljoonan sotakoulun esikunta.

Samaan aikaan Asikkalan reserviläiset laskivat seppeleen
maj. Aarne Uimosen haudalle Asikkalan kirkkomaalla. A. Uimonen toimi Sysmän pataljoonan sotakoulun perustajana ja
johtajana vuonna 1918.
Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian reserviläisiä oli kunniavartiossa Vapaussodan muistomerkillä sekä Sysmän Teatteritalolla muistolaatan paljastustilaisuudessa.

Sysmän sotakoulun muistolaatta.

Laatan paljastivat Vapaussodan Itä-Hämeen Perinneyhdistys
ry:n puheenjohtaja Martti Pakarinen ja Vapaussodan Perinneliitto ry: puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi (kuvassa).

Vääp. M. Sippola, korp. M. Ahonen, kers. T. Forsman
ja ylik. H. Riutta.

Ylik. S. Pyyhtiä, vänr. T. Lehtinen, kapt. J. Parikka, Rainer
Buss, alik. J. Hakala, korp. H-M Katila ja kers. K. Peltola.

Ennen Teatteritalon tilaisuutta laskettiin Sysmän kirkkomaalla vuoden 1918 vapaussodan muistomerkille seppele. Sen
laskivat pj. Martti Pakarinen, kenraalimajuri Kalervo Sipi ja
kunnallisneuvos Erkki Stjernvall.
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Viime vuonna vapaussodan tapahtumista tuli kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden aikana virisi keskustelu Sysmän
Pataljoonan sotakoulun muistolaatan hankkimisesta. Asiasta oli ollut lehtikirjoittelua ollut jo parikymmentä vuotta aikaisemmin, mutta Hämeessä kun ollaan, asiat ottavat oman
aikansa toteutuakseen.
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Muistolaatan hankkimista ja sen paljastustilaisuuden järjestelyjä ovat tukeneet Sysmän kunta, Vapaussodan Itä-Hämeen Perinneyhdistys, Vapaussodan perinneliitto, Etelä-Hämeen maakuntarahasto ja käytännön toteuttajana Sysmän
reserviläiset ja Päijät-Hämeen maakuntakomppanian reserviläiset. Kiitos kaikille yhteistyötahoille onnistuneesta ja juhlallisesta tapahtumasta.

tävän kaukana punaisten keskukseksi muodostuneesta Lahden Hennalan venäläisestä varuskunnasta. Sysmässä ei ollut myöskään punakaartia, mutta sen sijaan pitäjässä oli runsaasti leipäviljaa pitäjän makasiinissa.

Sysmän lainajyvästö eli pitäjän makasiini oli täynnä ruista
vuonna 1918.

Sysmä oli myös sivussa valtakunnan junaradoista, mikä lisäsi turvallisuutta, sillä vallankumous eteni rautateitä pitkin.
Sysmään perustettu sotakoulu ei ollut ainoa eikä edes ensimmäinen maassamme.

Kers. K. Peltola, korp. H-M Katila, alik. J. Hakala, R. Buss,
ylik. Pyyhtiä, vänr. Lehtinen ja kapt. Parikka.

Vimpelin sotakoulu
Suomen ensimmäinen itsenäisyyden aikainen sotakoulu
perustettiin Vimpeliin. Vimpelin koulu tai Vimpelin kurssi oli suojeluskuntien Vimpelissä 26.12.1917-14.1.1918 järjestämä kaksiviikkoinen pikakurssi, jossa Lappajärven jäällä
koulutettiin ryhmän- ja joukkueenjohtajia suojeluskunnille.
Vimpelin sotakoulun oppilasmäärä oli kaikkiaan noin 200.
Vimpelin koulua pidetään suomalaisen reserviläiskoulutuksen alkuna. Toiminta siirrettiin Vimpelistä Vöyrin kirkonkylälle Vöyrin Sotakouluun.

Pääjuhla pidettiin kutsuvierastilaisuutena
Sysmän Teatteritalolla.

MaaKkin reserviläisiä kunniavartiossa Sysmän kirkkomaalla.

Vöyrin Sotakoulu syntyi Vimpelin sotakoulun jatkoksi. Koulun noin 1 400 oppilasta olivat eri puolilta maata. Vöyrin sotakoulu oli itsenäisen Suomen ensimmäinen aliupseerikoulu. Koulutusta antoivat Saksasta kotiutuneet jääkärit.

Sysmän ja muidenkin sotakoulujen historiaa
Vapaussodan puhjettua aseelliseksi selkkaukseksi tammikuussa 1918 Lahden Suojeluskunta joutui etsimään joukkojen harjoituskoulun paikaksi turvallisemman paikkakunnan.
Vaikka Sysmässä ei ollut edes toimivaa suojeluskuntaa, se
valikoitui sotakoulun paikaksi, koska pitäjä oli vauras ja riit-
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kä ilmoitettiin, että tahallinen työkehnous rangaistaan ampumalla. Työn laatu ja ulkoasu muuttui heti paremmaksi.
Tämän jälkeen suutarinverstas toimi tehokkaasti. Jopa niin
hyvin, että kenkiä ja saappaita riitti lähetettäväksi muillekin rintamille.

Miehistön koulutus itsenäisessä Suomessa alkoi vapaussodan aikana muutamalla paikkakunnalla, joista yksi oli
Sysmä.

Lähes 1700 miestä
Lahden suojeluskunta oli ilmoittanut miehistölleen, että toiminta siirtyy Sysmään, ja vapaaehtoisia alkoikin saapua paikkakunnalle heti tammikuun lopussa. Rekryyttien eli vapaaehtoisten määrä lisääntyi viikoittain ja kolmessa viikossa viisi
komppaniaa oli perustettu. Aseita vain oli kovin niukasti, 20
kivääriä ja liuta haulikoita, ja nekin jaettuna vartiomiehille.

Sotakoulun suutarinverstas.

Räätälinverstaassa aloitettiin sarkavaatteiden valmistus.
Vaatteita valmistettiin Padasjokelaisten mukanaan tuomista sarkakankaista. Myös räätälien tuotannosta riitti lähetettävää Mikkeliläisille.
Kenttäsairaala kunnalliskodissa
Kunta luovutti kenttäsairaalaa varten kunnalliskodin päärakennuksesta 40-vuodepaikkaiset huonetilat. Kaikkineen Sysmän kenttäsairaalassa hoidettiin sodan aikana 128 haavoittunutta ja sairastunutta. Vakavimmat tapaukset toimitettiin
joukkosidontapaikoilta suoraan Mikkelin sotasairaalaan.
Hoidettavana oli mm. Heinolan taistelussa selkään haavoittunut vapaussoturi, sittemmin kaksinkertainen Mannerheimin ristin ritari, kenraalimajuri Aaro Pajari. Häntä hoitamassa oli oma sisar Martta. Myös Aarne Uimosen sisar Aino oli
Sysmässä sairaanhoitajana. Ja mikä uskomattominta, yhtään
potilasta ei kuollut Sysmän kenttäsairaalaan.

Miehistöä Sysmän harjoituskoulussa 1918.

Helmikuun 6. päivänä senaatti antoi julistuksen, että jokaisen 21 ̶ 40-vuotiaan miehen ehdoton velvollisuus oli liittyä
suojeluskuntien riveihin. Tämän jälkeen vapaaehtoisten lisäksi sotakouluun ilmoittautui myös asevelvollisia. Sysmän
sotakoulussa palveli 940 vapaaehtoista ja 757 kutsunnan
kautta tulleita. Yhteensä siis 1697 miestä.
Suutarin- ja räätälinverstaat
Sysmään perustettiin suutarinverstas, jossa valmistettiin sotilaille saappaita. Sinne määrättiin kutsuntojen kautta tulleet
ammattitaitoiset suutarit. Aluksi tuli valituksia, että saappaat olivat huonoa tekoa, hajoten rintamalla melkein heti. Sotakoulun johtaja kapteeni Uimonen antoi määräyksen,
että kunkin suutarin piti merkitä nimensä varren sisään, se-
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Kenttäsairaala. Etualalla tuleva kaksinkertainen
Mannerheimin ristin ritari, Aaro Pajari.
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Yli 200 hevosen kuormasto

Tästä eteenpäin Sysmän Pataljoonan taistelut etenivät Lusiin ja Heinolaan.

Hallitus antoi maaliskuun 4. päivänä asetuksen, jonka mukaan hevosen omistajat olivat velvolliset luovuttamaan hevosensa valjaineen ja ajoneuvoineen puolustuslaitoksen
käytettäväksi. Sysmän Pataljoonan käytössä olikin hevosia
pitkälle kolmatta sataa.

Heinolan vapauduttua Sysmän pataljoonan joukot, jotka
kuuluivat Savon rintaman joukkoihin, järjestettiin uudelleen Mäntyharjulla. Tästä taistelut etenivät edelleen Mouhuun, Hillosensalmelle, Valjakan kylään ja Tuohikotin kautta Valkealan kirkolle. Siitä edelleen Kouvolaan, Inkeroisiin
ja lopulta Kotkaan, jonne sotatoimet päättyivät. Pataljoona siirtyi Kouvolan kautta Mikkeliin, josta joukot kotiutettiin 16.5.1918.

Pataljoonan kuormasto Mäntyharjulla huhtikuussa 1918.

Harjoituksissa aseina aidan seipäät
Tavoitteena oli antaa jokaiselle ilmoittautuneelle miehistön jäsenelle kahden viikon peruskoulutus. Se sisälsi paljon
sulkeisharjoitusta. Sitä voitiin suorittaa aseiden puuttuessa
puisten seipäiden kanssa. Varsinaiseen asekoulutukseen kivääri oli välttämätön.

Sysmän Pataljoonan joukkoja Mäntyharjulla.

Sysmän joukoissa olleista kaatui taistelussa, etappitehtävissä tai joukkoihin liittymismatkalla 95 miestä. Sysmän kirkkomaalla on Vapaussodan muistomerkki, jossa on kaatuneiden
vapaussotureiden nimet.

Aseet viime hetkillä
Vasta helmikuun 20. päivänä saapuivat Vaasasta Jyväskylän kautta hankitut aseet, joita haettiin 40 hevosen kuormastolla. Aseita ja patruunoita oli runsaasti. Osa aseistuksesta piti Mannerheimin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti toimittaa Loviisan seudulle mottiin jääneiden suojeluskuntalaisten pelastamiseksi. Samaan aikaan punaiset olivat
kuitenkin lähestymässä Sysmän kirkonkylää. Sysmän pataljoona kävi ensimmäisen taistelunsa 22. helmikuuta Nuoramoisissa, jossa Pataljoona sai tulikasteensa ns. Nuoramoisten kahakassa. Onnistuminen ensimmäisessä taistelussa oli
miehistölle tärkeää mielialan nostattamisen takia.

Veikko Hyökyn veli, Yrjö Hyöky kaatui vapaussodassa.
Vääp. M. Sippola, korp. M. Ahonen ja Veikko Hyöky.

Teksti ja kuvat: J-P Schildt

Eversti Harald Hjalmarson tarkastaa joukkoja ennen
Heinolan taisteluita.
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