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PÄÄTOIMITTAJA

Tarkkana saa olla. Poikkeusolosuhteet jatkuvat edelleen, 
vaikka harjoitustoiminta on jo lähtenyt hyvin käyntiin ke-
sän jälkeen. Koulutuksia on paljon verkossa, vaikka lähikou-
lutuskin on käynnistetty tietyin varotoimenpitein. PVMood-
le on ollut hyvässä käytössä. Sitä kautta on voitu muun mu-
assa suorittaa valmistavia kursseja sekä testata tietämystä 
etukäteen ennen harjoitusta.

Tämän lehden edellisissä numeroissa on seurattu kenttäkel-
poisuusprojektin etenemistä. Tämäkin on Covid-19-pande-
mian vuoksi ollut tauolla, ja palaamme seuraamaan tilan-
teen etenemistä seuraavassa numerossa. Kuten useita ker-
toja aiemminkin on todettu, reserviläinen vastaa itse oman 
kuntonsa ylläpitämisestä. Hyvä kunto auttaa toki harjoituk-
sissa, mutta tärkeämpää lienee sen positiivinen vaikutus 
kaikkeen: todennäköisesti jaksaa paremmin töissä ja har-
rastuksissa, nukkuu paremmin ja ylipäätään voi paremmin 
myös henkisesti.

Itse löysin uuden harrastuksen puolivahingossa kevään ja 
kesän erilaisten rajoitusten vuoksi. Aiemmin en ole harras-
tanut pyöräilyä kuin satunnaisesti lähinnä päästäkseni pai-
kasta A paikkaan B. Elokuun loppuun mennessä poljettuja 
kilometrejä on kuitenkin puhelimeen ladatun liikuntasovel-
luksen mukaan kertynyt yli 930. Jos ei mitään ihmeitä käy, 
niin tonni täyttyy syyskuussa. Lenkkien pituus on vaihdellut 
maastosta, säästä ja fiiliksestäkin riippuen kahdestakymme-
nestä neljäänkymmeneen kilometriin. Haastoin itseni ja yli 
20 vuotta vanhan polkupyöräni vielä pidemmälle, kun hei-
näkuussa päätin pyöräillä Vesijärven ympäri. 75 kilometriä 

hujahti hieman yli neljässä tunnissa eli reilusti alle tavoit-
teen, joka oli viisi tuntia.

Vaikka polkujuoksu valikoitui myös uudeksi harrastuksek-
si, en ole unohtanut lihaskuntotreenejä, vaan olen jatka-
nut myös kuntosaliharrastusta. Monipuolisuus treenates-
sa ja uusien lajien kokeileminen on antanut uutta kipinää ja 
motivaatiota kunnon kasvattamiseen ja ylläpitämiseen. Le-
poa tokikaan ei saa unohtaa. 

Monipuolista loppuvuotta!
Jenni
jenni.paasio@maakuntakomppania.fi

Lehteä tehdään teille lukijoille, ja vaikka satunnaista palau-
tetta tuleekin silloin tällöin, on nyt aika tehdä hieman pe-
rusteellisempi lukijakysely. Käy kertomassa mielipiteesi leh-
den sisällöistä osoitteessa varmistin.fi/lukijakysely. Kiitos!

PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 2020
LKT sunnuntai 11.10. klo 17.00 MKJ
LKT sunnuntai 1.11. klo 17.00 MKJ 
LKT sunnuntai 15.11. klo 17.00 MKJ

COOPER lauantai 3.10. klo 11.00 MKJ 

Lihaskuntotestit pidetään Kamppailulajikeskuksella, Sam-
monkatu 6.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä. 
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.

Kuntotestit ovat pakolliset kaikille maakuntajoukkojen si-
toumuksen tehneille, ja johtajat huolehtivat oman joukkon-
sa paikalle. 

Mikäli oman yksikön päivämäärä ei sovi, voi osallistua mi-
hin tahansa muuhun testitapahtumaan. Päivystäjä lähet-
tää muistutuksen lähestyvistä testeistä. Testit ovat avoimet 
myös muille reserviläisille kuin maakuntajoukkolaisille.

Ohjattuja marsseja järjestetään muutamia vuoden mittaan, 
ja niistä tiedotetaan erikseen päivystäjän kautta. Joukkuei-
ta kannustetaan pitämään myös omia marsseja.

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

Puolustusvoimien vanha mainoslause, ”tee työtä, jolla on 
tarkoitus” kuvastaa hyvin myös maanpuolustuselämänta-
paani.

Heti armeijan jälkeen olin kiinnostunut vapaaehtoisesta 
maanpuolustamisesta ja hakeuduin RYT-toimintaan (reser-
viyksikkötoiminta), joka ei kuitenkaan valtakunnallisestikaan 
ottanut kunnolla tuulta siipiensä alle, ja toiminta lakkautet-
tiin vähin äänin. Kyse oli sodanajan operatiivisten joukkojen 
yhdessä harjoittelemisesta vapaaehtoisesti.  Meidän yksik-
kömme ei koskaan edes kokoontunut. Yhdeksänkymmentä-
luvun lopussa perustettiin MPK ry, joka yhdisti niin resurs-
seja kuin maanpuolustustahtoisia henkilöitä ja MPK alkoi 
järjestää erilaisia sotilaallisia taitoja kehittäviä ja ylläpitä-
viä kursseja. Puolustusvoimien tuki oli alusta asti merkittä-
vää ja koulutukset mahdollistavaa. Lakien ollessa silloin hie-
man erilaisia, saattoi asevarastolta käydä kuittaamassa tois-
takymmentä kevyttä konekivääriä, lastata ne perheauton ta-
kakonttiin ja lähteä pitämään viikonlopuksi kurssia Hälvä-
lään. Tänään ne ajat eläneet muistelevat sitä kaivaten, nuo-
remmat saapumiserät ehkä kauhistellen. 

Jääkäristä sotilaspoliisiksi

Lahdessa on pitkään ja ansiokkaasti vaalittu sotilaspoliisi-
perinnettä aktiivisen ja maineikkaan killan muodossa. Har-
maantuneet reserviläisyhdistykset eivät tarjonneet sitä mitä 
nuoret reserviläiset kaipasivat; toimintaa! Monen nykyisen 
maakuntajoukkolaisen juuret ovatkin Sotilaspoliisieskadroo-
na Lahden Kilta ry:ssä ja Patrakan Markon spol-kursseilta on 
oppeja haettu. MPK:n kurssit olivat aina täynnä, peruutus-
paikkoja jonotettiin. Puolustusvoimat alkoi perustaa paikal-
lisjoukkoja, ja myös Lahti tulisi saamaan omansa.

Maakuntakomppania

2007 perustettiin maakuntakomppanian runko ja komppa-
nia saatiin koottua vuoden 2008 aikana. MPK:n kurssiaktii-

veista muodostui Puolustusvoimien poikkeusolojen jouk-
ko, ja koulutukset käynnistyivät välittömästi. Jo varhaises-
sa vaiheessa ampumaurheilutaustani vei minut kouluttaja-
tehtäviin, ehkä olen juuri sinunkin sormiasi joskus siirrät-
tänyt aseen kahvalla, jotta laukaus lähtisi mahdollisimman 
tarkasti ja nopeasti. Maakuntajoukkojen vahvuus onkin ky-
vyssä kouluttaa omia taistelijoita omilla resursseilla, oli ai-
he mikä tahansa.

Nykytilanne

Olen jo jättänyt maakuntakomppanian ja muut henkilöt toi-
mivat ovienpotkijoina. Välillä huomaa kaipaavansa sitä ti-
mantin kärkipaikkaa, mutta systemaattinen tehtäväkierto on 
Puolustusvoimissa strategisesti tärkeää. Voinkin ajatella, et-
tä edellinen tehtäväni oli valmistautumista nykyiseen tehtä-
vääni ja nykyinenkin sitä seuraavaan. Vasta toimiminen pa-
taljoonan puolella on muodostanut selvempää kuvaa koko-
naisuudesta, kuinka koko pataljoona valmistautuu ja varau-
tuu niin poikkeusoloihin kuin sodanajan tehtävien suorit-
tamiseen. Menemättä yksityiskohtiin, kevään poikkeusolot 
näyttivät sen, että pataljoona on kyvykäs ja ennen kaikkea 
halukas täyttämään ne tehtävät, jotka sille käsketään. Myös 
toimintamallimuutoksilla reagoitiin nopeasti, osa koulutuk-
sista siirtyi verkkoon, marssittiin etänä ja kokoukset sekä pa-
laverit hoidetaan kotisohvalta.

Maanpuolustuselämäntapa on tuonut elämänmittaisia ys-
tävyyssuhteita, vienyt ympäri Eurooppaa harjoittelemaan 
ja kilpailemaan eri maiden sotilaiden kanssa, välillä on pa-
leltu poterossa ja välillä juhlittu arvokkaasti. Kaikki se on ol-
lut maanpuolustamista. 

Sotilas ei koskaan ole valmis vaan jatkuvasti pitää oppia uut-
ta, käydä kursseja, kouluttautua ja olla aktiivinen. Fyysises-
tä kunnosta tulee pitää huolta, tietää oman tehtävän vaati-
mustaso ja yltää siihen. TJ-luku on noin 6000; me näemme 
vielä monissa harjoituksissa.

Sami Pajunen
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Tervehdys aluetoimistosta!

Poikkeusolot päättyivät, mutta vielä ei normaalitilanteeseen 
olla päästy. Ohessa kuva poikkeusjärjestelyistä kutsuntojen 
avauksesta Asikkalasta, Päijänteen rannalta. Puolustusvoi-
mien näkökulmasta on tähän mennessä selvitty hyvin pienil-
lä sairastumisilla, tehokkaiden toimien ansiosta. Harjoituk-
sia ja muita tilaisuuksia on jouduttu perumaan, mutta valmi-
udesta puolustusvoimien tehtävien täyttämiseen ei olla tin-
gitty. Osa harjoituksista pyritään pitämään nyt syyskaudella, 
osan siirtyessä tulevaisuuteen. Paikallispataljoonan koulut-
tautumisessa oli poikkeusoloissa tekemisen meininki, verk-
kokoulutus polkaistiin käyntiin hyvin nopeasti, mikä on erin-
omainen asia. Sitä on mielekästä jatkaa soveltuvin osin nor-
maalimmissakin oloissa. Yhdessä on havaittu, että verkkoko-
kouksilla pystytään tavoittamaan väkeä varsin hyvin.

ALUETOIMISTO

Henkilöstökuulumisia aluetoimistossa

Henkilöstötapahtumia aluetoimistossa: saamme 1.9.2020 
vihdoin seuraajan Vesikon Mikalle, joka siirtyi reserviin jo 
viime vuoden päätteessä. Alla kapteeni Toni Aspholmin ly-
hyt esittäytyminen:

”Olen kapteeni Tomi Aspholm Lahdesta. Suoritin varusmies-
palveluksen Puolustusvoimien urheilukoulussa Hämeen 
rykmentissä saapumiserässä II/99. Urheilulajini on haulik-
koammunta ja tarkemmin sanottuna Skeet-ammunta. Ka-
dettikoulusta valmistumisen jälkeen olen palvellut Urheilu-
koulussa vuodesta 2004 vuoteen 2020. Vuosien varrella Ur-
heilukoulun tehtävät tulivat tutuiksi ja viimeisin tehtävä Ur-
heilukoulussa oli apulaisjohtajan tehtävä. Toimin tällä het-
kellä Puolustusvoimien edustusvalmennusryhmässä haulik-
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koryhmän lajivalmentajana ja lajiryhmän urheilijana. Tulen 
uuteen tehtävääni Hämeen aluetoimistoon Kaartin jääkäri-
rykmentin esikunnasta suunnittelu- ja taloussektorin johta-
jan tehtävästä.”

Aluetoimiston kokoonpanoon lisättiin 1.7.2020 uusi aliup-
seerin tehtävä asevelvollisuussektorille. Tuossa tehtävässä 
puolet työajasta käytetään harjoitusalueiden (Hälvälä ja Pa-
dasjoki) hoitamiseen koulutusosaston (PSPRE) ohjaukses-
sa ja puolet reserviläiskoulutukseen Hämeen aluetoimiston 
osana. Tehtävässä on aloittanut vääpeli Mikko Luutsaari. 

Hämeen aluetoimisto järjesti muiden aluetoimistojen lail-
la maakuntajoukkojen vapaaehtoiset yhden päivän mittai-
set harjoitukset 2. ja 3.6. Nuo harjoitukset olivat osa toi-
mista, joilla varmistettiin, että valmius päätehtävän täyttä-
miseen ja yhteiskunnan tukemiseen säilyvät kaikissa tilan-
teissa, myös täällä Päijät-Hämeessä. Tavoitteena oli kertoa 
maakuntajoukkojen reserviläisille Puolustusvoimien korona-
tilanteesta sekä päivittää reserviläisten virka-apusitoumuk-
set ja suostumussopimukset valmiudellisiin tehtäviin. Saim-
me hienosti joukkoa liikkeelle. Sopimuksia ja sitoumuksia al-
lekirjoitettiin erittäin suurella prosentilla. Päijät-Hämeessä 
maanpuolustustahto on vahva. Reservissä on tahtoa ja voi-
maa, joka välittyi myös noissa tilaisuuksissa. 

Elokuussa olemme päässeet harjoitustoiminnassa kohti nor-
maalia, huomioiden turvallisuusnäkökohdat. Kertausharjoi-
tukset ja vapaaehtoiset harjoitukset käynnistyvät myös Päi-
jät-Hämeen paikallispataljoonan osalta. Pidimme onnistu-
neen maakuntakomppanian vapaaehtoisen harjoituksen Pa-
rolassa. Monenlaisia tilanteita harjoiteltiin, mielenosoitus- 
ja hesu-tehtävät tuli hoidettua hyvin. Kiinnitämme merkit-
tävästi huomiota turvallisuuteen. Sairaana ei harjoitukseen 
voi tulla. Oireilevana tai altistuneena on otettava yhteyttä 
käskyssä/kutsussa olevaan numeroon. Samoin mikäli on pa-
lannut THL:n määrittämästä riskimaasta, on oltava karan-
teenissa ennen puolustusvoimien toimintaan osallistumis-
ta. Reserviläiset eivät myöskään ole tekemisissä varusmies-
ten kanssa. Viime kuukausien aikana opitut taidot käsi- ja 
yskimishygieniasta ovat tärkeitä myös harjoituksissa. Huo-
lellisella toiminnalla pystymme jatkamaan toimintaa mah-
dollisimman normaalisti, vaikka tautitilanne onkin jälleen 
nousussa. Ajankohtaiset tiedot koronaviruksen vaikutukses-
ta Puolustusvoimiin voit lukea sivulta https://puolustusvoi-
mat.fi/covid-19.

Toivotan aktiivista ja turvallista syyskautta Päijät-Hämeen 
puolustajille!

Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Hannu Koivisto

Vuoden 2020 harjoituksia
7.-11.9. KH PAPU
18.-20.9. Hämeen Ilves
21.9. Koulutusilta
25.-27.9. Syyshälvä
2.-4.10. PAIKP VEH
9.-10.10. PAIKP ampumapäivä
23.-25.10. KÄKI
2.11. Koulutusilta
6.-7.11. MAAKK ampumapäivä
20.-22.11. Voimankäyttökoulutus VAJ
21.-22.11. Koulutuspäivät

Muutokset mahdollisia. Lisäksi voi olla muita yksikkökohtaisia harjoituksia. 
Tarkkaile sähköpostiasi sekä koulutuskalenteria osoitteessa mpk.fi.
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Olimme jo heittäneet ns. pyyhkeen kehään järjestää jalka-
marssi Suomessa jylläävän pandemian vuoksi. Erkki Viljan 
ja Heikki Koivikon lähestyessä meitä asian tiimoilta, teimme 
päätöksen nopeasti, että marssi toteutetaan tänäkin vuon-
na huomioiden turvavälit ja käsihygienia.

Padasjoen joukkueen, eli maakuntakomppaniamme 2. jouk-
kueen testaajat saivat tehtävän suunnitella ja toteuttaa kak-
siosaisen marssireitin Tarusjärven harjoitusalueen maas-
toon tukeutuen. He ottivat totuttuun tapaan tehtävän no-
peasti haltuun, ja valmis suunnitelma oli toteutusta vaille al-
le viikossa. Marssipäiväksi päätettiin 4. heinäkuuta.

Marssin aluksi käytettiin tilaisuutta hyväksi ja jaettiin kaksi 
huomionosoitusta. Onhan huomionosoitus juhlavampaa ot-
taa vastaan joukon edessä kuin saada ne postin kuljettama-
na kotiin. Nämä molemmat huomionosoitukset ojennettiin 
alikersantti Jari Hollolle; hän on ollut toisen joukkueen ak-
tiivi PHMAAKK:n alusta asti. Hänelle ojennettiin Maanpuo-
lustusmitalin solkikortous kultaiseksi ja jo joulukuussa 2019 
myönnetty MPK:n rautainen ansiomitali.

MPK:n kurssina toteutettu jalkamarssi sai jälleen yllättävän 
monet ilmoittautumaan mukaan. Ilmoittautuneitten joukos-
sa oli maakuntajoukkoihin kuuluvia, reserviläisiä ja siviilejä. 
Marssiosaston vahvuus lähtiessä oli 21 osanottajaa. Lähtö-
paikalla oli myös valmiuspäällikkömme Kai Merenlahti ker-
tomassa viimehetken kuulumisia MPK:n toimintarintamal-
ta. Marssiosaston mukana oli koko ajan huoltaja ajoneuvoi-
neen mukanaan vesitäydennys ja turvaamassa mahdollisen 
evakuoinnin autolla.

Marssi oli totuttuun tapaan jaettu kahteen lähes yhtä pit-
kään reittiin eli 12-13 km. Puolivälissä palattiin lähtöpaikalle, 
jossa pystyi jättäytymään marssiosastosta. Marssireitti kul-
ki pitkin polkuja ja metsäautoteitä. Monimuotoista maastoa 
eikä tylsää kestopäällysteistä tiestöä.

Marssi on osa kenttäkelpoisuustestejä, joihin luetaan mu-
kaan myös suunnistus, Cooper ja LKT sekä ammunta. Suo-
rituksia tulee vuoden aikana kirjautua reserviläisille vähin-
tään kaksi eri em. testeistä, jotta hänelle voidaan kirjata kor-
vaava KH-vuorokausi.

Huoltojoukkueen joukkueenjohtaja osaltaan suoritti taas 
kaksi suoritusta kerralla saman päivän aikana. Hän saapui 
jälleen Lahdesta tapahtumapaikalle polkupyörällään Padas-
joelle, suoritti marssireitin ja pakkasi tarvikkeet polkupyö-
rään ja suuntasi polkien kohtia kohti. Ihme soturi.

Mukana oli reserviläisiä, jotka eivät ole sitoutunut maa-kun-
tajoukkoihin. Kolme marssijaa koki matkallaan ”herä-tyk-
sen”. He saivat matkaansa maakuntajoukkojen hakulomak-
keet täytettäväksi. Toivottavasti kirjallinen työ on tehty ja 
anomukset on toimitettu Aluetoimistoon.

Kaikkiaan 19 henkilöä suoritti reitin hyväksytysti. Kasteleva 
sade alkoi juuri sopivasti marssin jälkeen. Osallistujia odotti 
lämmin sauna ja vilvoittava järvivesi, ja tätä mahdollisuut-
ta moni myös hyödynsi. Ensi vuonna marssi uusin reitein – 
tervetuloa Padasjoen joukkueen vieraaksi.

Heikki Koskinen
kurssinjohtaja

Padasjoen marssi
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Moukarikatu 5
15700 Lahti

Pyydä tarjous tai kysy lisää myynniltämme:

HIMANKA
Petri Himanka
petri.himanka@ipe-peite.fi 
Puh. 0500 517 223

LAHTI
Antti Korremäki
antti.korremaki@ipe-peite.fi 
Puh. 0400 151 302

Ipe-Peite Oy | Lahti: Moukarikatu 5 | Himanka: Targantie 2 | 044 705 2000 |  ipe@ipe-peite.fi  |  www.ipe-peite.fi 

Suojaa, peitä, jaa!
Ipe-Peitteeltä saat pressut, peitteet ja huput 
omaisuutesi suojaamiseen. Valmistamme kaikki 
tuotteemme Suomessa ammattitaidolla.

Meiltä:

Erilaiset ovi-, pesu- ja tilanjakajaverhot 
mm. huoltohalleihin, ulkovarastoihin, 
maatalouteen sekä teollisuuteen

Suojapeitteet ja pressut valmistavalle 
teollisuudelle, kuljetusteollisuuteen ja 
maatalouksille

Erikoistuotteet mittojen mukaan 
kovaankin käyttöön

Asiantunteva henkilöstömme on valmiina 
ratkaisemaan suojausongelmasi.

»

»

»
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Kohteensuojausharjoituksen suunnittelu tärähti käskystä 
käyntiin jo maaliskuun alussa. Covid-19-pandemian luoma 
varjo oli jo hienoisesti harjoituksen yllä. Päätimme kuiten-
kin suorittaa harjoituksen suunnittelun sovitun mukaisesti 
paikan päällä Panssariprikaatissa. Harjoitusalueena toiminut 
konttikylä ja lentokonehalli oli ajatuksiimme nähden loista-
va. Pääsisimme siis harjoittelemaan haastavissa olosuhteis-
sa jo aiemmin opittuja asioita rakennuksen haltuunotosta ja 
tarkastamisesta aina itse kohteensuojaukseen.

Kun itse harjoituspäivä koitti, lähti Lahdesta etuosasto koh-
ti Panssariprikaatia valmistelemaan harjoitusta pääjoukkoa 
varten. Kaluston pitikin olla täysin noutovalmiina pääjoukon 
saapumista varten, sillä pääjoukko teki taistelujaotuksen jo 
matkalla Panssariprikaatiin ja valmistautui suoraan suorit-
tamaan tehtävää paikalle päästyään. Nyt siis nähtiin harjoi-
tusjoukolta todella vähän toimettomuutta harjoitusalueel-
le saapumisen jälkeen. Joukkueen johtaja otti ryhmänjoh-
tajat haltuunsa, taisteluvarustus ja paukkupatruunat jaet-
tiin, ja heti aloitettiin tehtävään valmistautuminen. Pikaisen 
ryhmien sisäisten perustaistelumenetelmien kertauksen jäl-
keen tulikin jo käsky lähteä suorittamaan annettua tehtävää. 

Tehtävänä oli suorittaa kohderakennuksen haltuunotto ja 
tarkastus. Matkalle oli asetettu muutama maalihenkilö her-
kistämään taistelijoiden valmiutta kohdata erilaisia tilanteita 
aina puukolla uhkaamisesta täysin harmittomiin henkilöihin. 
Koko joukko suoriutui hyvin annetuista tehtävistä. Etenemi-
nen oli rauhallista ja keskittyminen oli hyvin voimakkaasti 
niin oikeissa suorituksissa kuin näyttävissä kuperkeikoissa-
kin. Lisää haastetta tehtävään toi auringonlaskun mukanaan 
tuoma pimeys. Onneksi joukkue oli varautunut hyvin erilai-
silla valaisimilla, joten siitäkin haasteesta selvittiin. Taisteli-
joista huomasi, että viime vuoden opit taistelusta rakenne-
tulla alueella olivat jääneet hyvin mieleen, ja niitä osattiin 
soveltaa erinomaisesti myös käytäntöön. 

Lauantaina hyvin nukutun yön jälkeen herättiin näyttävään 
auringonnousuun. Tämä kielisi kuumasta päivästä ja toisi 
varmasti omat haasteensa taistelukyvyn ylläpidolle rastien 
ja eri tehtävien keskellä. Aamupalan jälkeen aloitettiin ras-

tikoulutus hyvällä sykkeellä. Ensimmäisenä aiheena oli tais-
teluensiapu. Harjoitusosasto pääsi verestämään muistiaan 
niin kiristyssiteen kuin painesiteenkin käytössä. Myös edis-
tyneemmät taistelijat harjoittelivat kiristys- ja painesiteen 
laittamista hieman haastavampiin paikkoihin sekä haasta-
vammissa asennoissa. Kun hyvät alkuhiet oli saatu perusasi-
oiden kertaamisella, olikin aika miettiä askel haastavampaan 
suuntaan. Haavoittuneen evakuointi rakennuksessa tuo ai-
na omat hankaluutensa niin teknisessä kuin taktisessakin 
mielessä. Tämän taistelijat huomasivat konkreettisesti, kun 
rastilla vaarallisen henkilön kiinniotossa rakennuksesta alkoi 
tulla omia tappioita. Koulutuksessa on kuitenkin oltu tarkka-
na, ja osasto suoriutui loistavasti evakuoinneista rakennuk-
sen toisesta kerroksesta, vaikka kohdehenkilö ei ollut vielä 
otettuna kiinni. Päästiinpä tällä rastilla myös koulutusmie-
lessä näkemään nenänieluputken laitto yhdelle vapaaehtoi-
selle haavoittuneelle. 

KOHTEENSUOJAUS
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Lounas saapui sopivasti merkiksi, jotta taistelijat pääsevät 
harjoittelemaan paljon odotettua henkilönsuojausta. Hen-
kilönsuojausrasti oli jaettu kahteen osastoon. Oli henkilön-
suojausta jalan sekä autolla. Autolla suojauksessa keskityt-
tiin voimakkaasti tekniseen puoleen autojen sijoittelussa, 
kun noudetaan suojattavaa henkilöä, sekä siihen miten suo-
jueen taistelijat toimivat kohteella. Oppia saatiin hyvin peril-
le, ja hienoja suorituksia nähtiin molemmilta osastoilta. Hie-
man jännitystä toi ajoneuvosuojueen toiminnan harjoittelu 
tuliylläkössä niin suojattavan kohteen kuin kouluttajien nä-
kökulmasta. Onneksi suojue hoiti hommansa ammattitai-
toisesti nopeista liikkeistä huolimatta, ja myös materiaali-
vahingoilta säästyttiin. 

Kun päästiin harjoittelemaan henkilönsuojausta jalan, käy-
tiin ensin läpi perusasiat lähisuojamiehen toiminnasta erilai-
sissa tilanteissa. Tämän jälkeen tuli tehtäväksi paljon odotet-
tu tehtävärata FX-aseiden kanssa. Tässä harjoituksessa pääs-
tiin kokeilemaan käytännössä lähisuojamiehen toimintaa ja 
samalla ampuma-aseen käyttöä turvallisesti esimerkiksi, 
kun suojattavaa henkilöä lähestytään uhkaavasti puukolla. 
Tämä rasti sai suorittavalta osastolta ja myös muilta koulut-
tajilta pelkästään ylistäviä sanoja. Nyt saatiin siis erinomais-
ta kokemusta siitä, kuinka haastavaa on reagoida nopeassa 
tilanteessa sekä saada tähdättyjä laukauksia maalimieheen. 
Näitä paljon lisää!

Kun päivän rastit oli saatu päätökseen, alkoi harjoituksen 
toinen soveltava vaihe. Osasto sai tehtäväksi aloittaa koh-
teensuojauksen nimetyssä rakennuksessa ja toteuttaa teh-
tävää yöhön asti. Tässä vaiheessa alkoi jo huomata kuuman 
päivän aiheuttamat haasteet taisteluvarustus päällä. Onnek-
si pahemmilta lämpöuupumuksilta vältyttiin. Erilaiset sovel-
tavat case-tilanteet jatkuivat pitkälle myöhään yöhön. Jou-
kon osaamistasoa ja oman valmiuden säätelyä saatiin tes-
tattua aina perinteisestä eksyneestä marjastajasta aina ag-
gressiiviseen vihollisen tiedusteluun. Maaliosasto antoi pa-
rastaan, ja heiltä nähtiinkin todella uskottavaa suorittamista, 
joten suorittavalle osastolle ei jäänyt epäselvyyksiä tehtä-
vän laadusta. Yö huipentui vihollisen partion aggressiiviseen 

hyökkäykseen, jonka suorittava osasto torjui hyvin ja ennalta 
tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kouluttajien iloksi etu-
käteen jaettu materiaali kohteensuojaamisesta oli opiskeltu 
hyvin, ja se heijastui suoraan joukon hyvään osaamistasoon, 
vaikka harjoittelukertoja onkin ollut tänä vuonna vähän. 

Viimeisenä päivänä osasto pääsi aamulla suunnittelemaan 
sekä toteuttamaan henkilönsuojausta ajoneuvolla. Osasto 
joutui suunnittelemaan ajoreitit ja nouto- sekä jättöpaikko-
jen taktiikat etukäteen tehtävän onnistumiseksi. Tässäkin 
nähtiin hienosti edellisen päivän opit ja koko osaston hyvät 
suoritukset. Myös tuliylläköt ajoneuvoilla hoidettiin mallik-
kaasti ja suojattava henkilö saatiin siirrettyä turvaan ilman 
vahinkoja. 

Harjoitus saatiin hienosti päätökseen, ja koulutettavat asi-
at saatiin koulutettua osastolle. Kouluttajana oli ilo nähdä 
pitkästä aikaa taistelijoiden into ja motivaatio harjoituksiin. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Kohti uusia seikkailuja,
Taneli Tontti ja Joni Sarkala

Kuvat: Joni Sarkala, Taneli Tontti, Vesa Walden
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Ensin peruttiin EKSM eli Etelä-Karjalan sotilasmarssi, ja sil-
le Varusteleka järkkäsi korvaajan, etäsotilasmarssin. Sitten 
peruttiin maapallon suosituin marssitapahtuma, Nijmege-
nin marssi (Vierdaagse). Sille RESUL (Reserviläisurheiluliit-
to) järjesti korvaajan, RESUL Four Day March, ei akronyy-
miä. Siitähän se ajatus sitten lähti. Pitäiskö?

Kun RESUL ilmoitti marssin järjestämisestä, ajattelin että on-
pas kiva, kun voi osallistua ilman matkustamista kymme-
nien tuhansien ihmisten bakkanaaliin. Introvertti vetelee 
mieluusti yksin pitkin maita ja mantuja. Mökillä asiaa jalos-
taessa hoksasin, että tuon ikkunasta näkyvän vesistön voisi 
kiertää, siitä tulee ainakin 100 kilometriä. Googlen karttaan 
reitti, ja matkaksi tuli 163 kilometriä. Siinähän se! Rinkka, 
teltta ja muut majoituskamppeet, vähän reittisuunnittelua, 
ja G2G eli Good to Go. 

Vielä joku pitäisi rekrytä matkaseuraksi, ihan turvallisuus-
syistä. Kattavaa ehdokaslistaa en juurikaan ehtinyt karsia, 
kun Saksansisko ilmoittaa perheinensä saapuvan Suomeen 
kahdeksi viikoksi. Joista ajattelin olla neljä päivää ”samalla 
rannalla toisaalla”, ja sen jälkeen pari päivää muuten vaan 
vaisua seuraa. Perheneuvottelu… Siirrän rapakon ympärikä-
velyn, eli RYKäsyn vuoteen 2021. 

Vedän kolme kertaa yhdeksän kilsan iltakävelyn, ja juoksija-
siskolle lähden seuraksi 32 kilsan tölväisyyn. Siskolle puoli-
maraton on ok, itselleni kaikki juokseminen on vastenmielis-
tä. Molemmille siis löytyy hieman haastetta. Koska kysees-
sä olisi marssi, niin sovimme että ylämäet kävellään, ja ase-

tamme maksimisykkeen, jota ei ylitetä. Tehdään mikä tun-
tuu kivalta, ei yltiöpäistä urheilua. Perillä odottaa kesäkios-
ki, josta tankata tyhjenneet energiavarastot.

”EI HIMPUTTI, PAKKO SOITTAA 112, EI TÄÄ OLO HELPOTA!” 

32 kilometriä meni helposti, suorastaan yllättävän hyvin, 
vaikka vähän yli puolet hölkättiin. Saatuani kesäkioskilta ber-
liininmunkin, kahvin, jäätelön ja alkoholittoman oluen etee-
ni, niin pari puraisua munkista, ja olo alkoi huonontua. Ää-
reisten kihelmöinti jäsenissä ja kasvoissa. Hmmm, verenso-
kerit alhaalla, ei sen kummempaa, kyllä se tästä. 45 minuut-
tia myöhemmin, sykkeen edelleen sykkiessä 100-120, huul-
ten sinistäessä, on pakko todeta, ettei omat avut ja kios-
kin einekset auta. 112-applikaatio auki ja soitto hätäkeskuk-
seen. 

Puoli tuntia ja ES634 kurvaa paikalle. Puoli tuntia tutkimus-
ta ja olo koheni. Koska mitään akuuttia vikaa ei löydy, pum-
maamme ensihoitotason kyydin sillan kupeeseen sovittua 
venekyytiä varten. Hieman huolestuneet omaiset mökin 
rannassa antavat henkisesti ympäri korvia. Pitkä matka ja 
liian kova vauhti. 

Täytyy oppia tykkäämään juoksemisesta vähän enemmän. 
Toki suurin syyllinen on eräs tämän lehden lukija, joka kuul-
tuaan suunnitelmastani, manasi Signal-pikaviestipalvelussa 
kysymällä ”Onko evakuointipisteet sovittu?”

Teksti ja kuvat: Timo Wallenius

Neljän päivän marssi

Varmistin aakkosissa 
hyvänä kakkosena.
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Est. 1930

lsk.fi

Palkinnoksi virtuaalinen hihamerkki.

Lisätietoa:

Nijmegenin marssi (holl. Vierdaagse, ”neljän päivän ta-
pahtuma”) on maailman suurin marssitapahtuma, joka 
järjestetään vuosittain heinäkuun puolivälissä Nijmege-
nin kaupungissa Alankomaissa. 

Osanottajat marssivat päivittäin 30, 40 tai 50 kilometriä, 
ja marssin suorittaneet saavat Alankomaiden kuningas-
kunnan virallisen kunniamerkin, Vierdaagse-ristin. 

”Vierdaagse” on järjestetty vuodesta 1909 lähtien, ja Nij-
megenissä se on marssittu vuodesta 1916 lähtien. Vaikka 
Nijmegenin marssi oli alun perin sotilaallinen, nykyisin se 
on lähinnä siviilitapahtuma. 

Osallistujamäärä on viime vuosien aikana kasvanut: nyt 
marssijoita on noin 40 000, joista noin 5 000 on sotilaita. 
Ruuhkan välttämiseksi marssireitillä järjestäjät ovat vuo-
desta 2004 lähtien rajoittaneet marssijoiden lukumäärää. 
Monet osallistujat marssivat joka vuosi, niinpä joukossa 
on useita 50 ja jopa 60 kertaa mukana olleita. Ensimmäi-
nen marssipäivä on aina heinäkuun kolmas tiistai. 

(Lähde: Wikipedia)
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Taistelijan toimintakyvyn osa-alueista fyysinen toimintaky-
ky on jatkuvasti ja tuntuvasti käsittelyssä reserviläisten kou-
lutuksessa. Fyysinen toimintakyky luo perustan käyttää tai-
toja ja materiaalia tehtävän suorittamiseen. Psyykkinen toi-
mintakyky jää usein vähemmälle käsittelylle aikuisiksi, mie-
leltään valmiiksi koettujen reserviläistaistelijoiden kanssa.

Kuva nykyaikaisesta sodankäynnistä valtiollisen vihollisen 
asevoimia vastaan on tekninen, asejärjestelmiin ja tulen-
käyttöön painottuva, ihmisistä tyhjentyneen taistelukentän 
kuvaus. Taistelijan näkökulmasta sota tulee kuitenkin ihol-
le hänen kohdalleen osuessaan, ja on vaikuttaessaan äärim-
mäisesti läsnä. 

Jos reserviläisiä joudutaan käskemään palvelukseen nope-
asti huononevassa tilanteessa, ei voida ajatella reserviläi-
sen kypsyvän pikkuhiljaa vahingoittamaan toista ihmistä tar-
vittaessa. Aihe on onneksi arjessamme vieras. Se on myös 
yhteiskunnallisesti herkkä, ja siksi piiloutuu usein kiertoil-
mauksiin ja rivien väleihin. On kuitenkin ilmeistä, että tek-
nisen, fyysisen suorituksen rinnalla psyykkinen valmius on 
yhtä lailla välttämätön suorituskykyisen joukon taistelijoi-
den ominaisuus.

Kuinka saada nuori ihminen valmiimmaksi tappamaan

Yliluutnantti Tatu Koskelo käsitteli tappamisen kouluttamista 
varusmieskoulutuksessa pro gradu -työssään. (1) Työn tulok-
set noudattelevat alan klassisia havaintoja. Ryhmäkiinteys, 
koettu toiminnan oikeutus ja automaation tavoitteleminen 
laskevat kynnystä käyttää voimaa vahingoittamistarkoituk-
sessa. Mahdollisimman todenmukainen koulutusympäristö 
vähentää ylikuormituksen aiheuttamaa lamaantumisriskiä. 
Eniten kehitettävää varusmiesten aiheen koulutuksessa kir-

joittaja näkee psyykkisen valmentamisen tarpeessa. ”Auto-
maatiotason toiminnalla voidaan ampua ensimmäiset lau-
kaukset, mutta ei käydä taistelua tai sotaa.” Työn valmis-
tumisen jälkeen Koulutus 2020 -konseptin Taistelijan mie-
li -osuutta on kehitetty edelleen.

Paikallisjoukkojen reserviläistaistelija on saanut peruskou-
lutuksensa ja orientaationsa varusmiehenä. Sen jälkeen hä-
nen arkensa on rakentunut kansainvälisesti vertaillen poik-
keuksellisen turvallisessa ja myös turvallisuushakuisessa yh-
teiskunnassa.

Jo harjoitustoiminnassa on nähtävissä yksilöiden erot val-
miudessa käyttää voimaa ja kyvyssä käsitellä vaaraa. Luon-
taisesti erilaisen valmiuden lisäksi elämänkokemukset 
muokkaavat suhtautumista ja valmiutta. Esimerkiksi tur-
vallisuusammateissa toimivilla on rutiininomainen valmius 
puuttua toisen ihmisen toimintaan, tarvittaessa fyysisin kei-
noin. Samaa valmiutta poikkeusoloja varten voidaan kehit-
tää riittävällä ja riittävän realistisella asevelvollisten koulu-
tuksella.

Näkökulmia kuolemaan

Jokainen paikallisjoukon taistelija osallistuu oman toimin-
tansa, ja lopulta itsensä, suojaamiseen. Luonnostaan vähi-
ten psyykkistä vastusta kohtaava tilanne on välittömän, it-
seen kohdistuvan hyökkäyksen torjunta. Myös normaali-
oloissa hätävarjeluoikeus kattaa kaikki puolustettavissa ole-
vat keinot. Saman sukuiseksi voidaan ajatella palvelustove-
reita uhkaavan hyökkäyksen keskeyttäminen, ja laajemmin 
esimerkiksi suojattavan kohteen puolustaminen omat ase-
mat pitäen. Kun sotilaan rooli vaihtuu hyökkäyksen torjujas-
ta hyökkääjäksi, kynnys nousee merkittävästi. Jos tehtävänä 

Päätöksentekijä ja kuolema
Puolustusvoimat kouluttaa asevelvollisille hallitun aggression valmiutta. Äärimmillään se on tappamista, silloin kun siihen 
on tarve ja oikeutus. Arjen ja yhteiskuntaan osallistumisen todellisuus on aivan toinen. Onko poikkeusolojen tehtävään val-
mistautuvalle reserviläiselle tarjolla riittävää koulutusta myös psyykkisen toimintakyvyn kehittämiseksi – aina kuoleman 
kohtaamiseen saakka?
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on keskeyttää vaarallinen toiminta, joka ei kohdistu omaan 
joukkoon, tarve koulutetun toimintamallin seuraamiselle on 
olennaisesti suurempi kuin puolustautumisessa.

Entä jos tilanteessa ei olekaan kyse meneillään olevan vaa-
rallisen toiminnan lopettamisesta, vaan esimerkiksi linnoit-
tautuneen, aseistautuneen kohdehenkilön vaarattomaksi 
tekemisestä tilanteessa, jossa toimimattomuus vaarantaa 
joukon tehtävän? Tällöin tarvitaan useita kynnyksensä ylit-
täviä taistelijoita. Kärkitaistelijalla painotukset ovat valmiu-
dessa käyttää riittävästi, viipeettömästi voimaa ja henkilö-
kohtaisen vahingoittumisen pelon käsittelyllä. Johtajilta ja 
tehtävän suunnittelijoilta edellytetään psyykkisen toiminta-
kyvyn lisäksi eettistä toimintakykyä. Onko perusteltua pyr-
kiä ratkaisuun sisäänmenolla, tappioiden huomattava ris-
ki huomioiden? Voidaanko tehdä jokin muu ratkaisu, jon-
ka vaikutus muun muassa kokonaistehtävän suorittamisel-
le on hyväksyttävä?

Johtajan ja päätöksentekijän vastuu on laaja. Ratkaisujen 
tulee sotilaallisen tehokkuuden lisäksi olla hyväksyttäviä 
muun muassa sodan oikeussääntöjen, julkisuusvaikutusten 
ja oman joukon taistelutahdon kannalta.

Sotaan ryhtyminen tekee tavattomasta välttämätöntä

Tehtyjen päätösten mahdollinen hinta koskee päätöksente-
kijöitä toimeenpanevasta yksilöstä ja joukosta läpi yhteis-
kunnan aina poliittiseen johtoon asti.

Iso-Britannian 7. panssariprikaatin ensimmäisen Persian-
lahden sodan sotatiestä kertovassa Desert Rats -kirjassa (2) 
John Parker kertoo, kuinka operaatiosuunnittelun perusteel-
la odotettiin vähintään parinkymmenen taistelijan tappioita, 
vaikkeivat vihollisuudet olisi koskaan alkaneetkaan. Hanka-
lat olosuhteet, ajoneuvot ja taisteluvalmius aiheuttavat on-
nettomuusherkkyyttä. Poliittinen päätös siis sisälsi oletuk-
sen lukuisten Iso-Britannian kansalaisten kuolemasta riip-
pumatta sodan alkamisesta tai lopputuloksesta. Lopulta 48 
taistelijaa kaatui operaatio GRANBY:ssa – yksi ennen taiste-
lutoiminnan alkua ajoneuvo-onnettomuudessa, yhdeksän 
liittouman maataistelukoneen luultua brittejä viholliseksi ja 
38 vihollisen vaikutuksesta. Liittouman tappamien irakilais-
ten lukumääräksi arvioidaan 20 000 tai enemmän.

Suomalaisittain sotahistoriamme, luottamuksen arvoinen 
julkinen järjestelmämme ja uhkakuvamme antavat yhden 
kollektiivisen helpotuksen. Reserviläisen joutuessa taiste-
lutoimiin, on maahamme hyökätty vääryydellä ja väkivallal-
la, ja oikeutus äärimmäisellekin teolle oman kotiseudun, lä-
heisten ja arvokkaaksi koetun yhteiskuntamme puolustami-
seksi on jo valmiiksi syntynyt.

Ihminen itse rakentaa valmiuden

Oman psyyken rakentuminen ja sen harjoittaminen kohtaa-
maan haastavia tilanteita on hyvin yksilöllistä. Toisille ra-
kennusaineksia löytyy tiedosta, toisille toistoista, joillekuil-
le vertaisuudesta. Myös uskonnollinen oikeutus voi olla tar-
peen arkikokemukseen nähden raastavan asian pohdinnas-
sa. Evankelisluterilaisen kirkon Helsingin hiippakunnan piis-
pa Teemu Laajasalo näkee uskon roolin sotilaan toiminnas-
sa haastattelussaan Reserviläinen-lehdessä. (3)

”Nehän ovat järisyttäviä kysymyksiä minkä äärellä Puolus-
tusvoimissa ollaan. Viimekädessä siellä ollaan kouluttautu-
massa siihen, että voidaan tappaa väkeä.” Tappamisen Laa-
jasalo toteaa olevan aina väärin, mutta joskus välttämätön-
tä. Hän kuitenkin painottaa, että näiden ratkaisujen tulee 
aina olla yhteiskunnalla, ei yksilöllä. ”Tappaminen voi olla 
vähemmän väärin kuin se, mitä seuraa, jos ei tapa. Se on 
kauheata sanoa, mutta niin se kyllä nyt yksinkertaisesti on.”

Suorituskykyinen joukko pystyy suoriutumaan tehtäväs-
tään

Paikallisjoukon koulutusjärjestelmä tuottaa taistelijoille tie-
toja ja taitoja poikkeusolojen tehtävissä menestymiseksi. 
Monessa tehtävässä taistelijan mielen on oltava valmis käyt-
tämään oikeasuhtaisesti voimaa tehtävän suorittamiseksi. 
Valmis ilman viivettä ja totuttelua, jos tilanne niin edellyttää.

Koulutuksissa on huomioitu toimivaltuudet ja voimankäyt-
töoikeudet. Niissä harjaannutetaan taistelijan taitoihin, tais-
telutekniikkaan ja materiaalin käyttöön. Liikunta- ja voiman-
käyttökoulutuksissa kehitetään taistelijan realistista kuvaa 
vaarattomampien voimankäyttömenetelmien vaikutukses-
ta yksilöön. Psyykkisen toimintakyvyn harjoittamisen edel-
lytyksenä ovat riittävän pitkät, laajat ja soveltavat harjoituk-
set.

Suorituskyvyn kehittämisen osa-alueena valmius hallittuun 
aggressioon kuuluu jatkossakin myös paikallisjoukoille.

Harri Koponen 

Lähteet:
(1) ”Kaksi rintaan, yksi päähän” - tappamisen kouluttami-
nen varusmieskoulutuksessa, http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2019082625637
(2) John Parker: Desert Rats, ISBN13: 9780755312894
(3) Piispa, sota ja rauha, Ruotuväki 23.8.2020, https://ruo-
tuvaki.fi/-/piispa-sota-ja-rauha-2
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Vuosien projekti

Ajatus ampumaluolasta heräsi vuosia sitten. Alun perin Kor-
hosen Kimmo oli kuullut Lahti Energian Timo Tarvaiselta 
tyhjillään olevasta luolasta Lahden Ahtialassa. Kimmo soit-
ti Pirkka Mellaselle ja kysyi, kiinnostaisiko tällainen projek-
ti ja kiinnostihan se. Tila todettiin käyttökelpoiseksi ampu-
maratakäyttöön, kun projektin vetovastuun ottanut Pirkka 
kävi Tarvaisen kanssa luolalla ensimmäistä kertaa joulun al-
la 2016.
 
Projekti lähti varsinaisesti käyntiin vuonna 2017. Silloin sel-
vitettiin alustavasti ampumaratalainsäädäntöä, ampumara-
dan rakennuslupia ja luolan käyttöön liittyviä ehtoja, sekä 
piirreltiin ensimmäiset luonnokset ampumaradasta. 

Vuonna 2018 haettiin rakennuslupaa, joka oli ehtona ampu-
marataluvan saamiselle. Ennen luvan hakemista piti kysellä 
rakennusvalvonnasta lupaehtoja. Rakennusluvan alustavat 
ehdot olivat varsin tyrmäävät ja kustannuksiltaan toteutta-
miskelvottomat, esimerkiksi vaatimukset sosiaalitiloista, vie-
märöinnistä ja parkkialueesta, mutta lupaehtoja rakennus-
valvonnan kanssa viilaamaan saatiin Jorma Ojala, joka sai 
neuvoteltua lupaehdot hyvinkin kohtuullisiksi.

Rakennusluvan tultua haettiin poliisihallitukselta ampuma-
ratalupaa. Ampumarataluvan ehtojen määrittely kyseiselle 
luolaradalle oli ilmeisen haastavaa, koska vastaavia hank-
keita ei jatkuvasti toteuteta. Katselmukseen paikan päällä 
osallistui poliisihallituksen puolesta Hämeen Poliisilaitoksel-
ta Henry Munter, joka määritti suunnitelmiin ja ehtoihin vie-
lä viimeiset muutokset. 

Varsinainen rakennushanke päästiin aloittamaan, kun Var-
mistin ry. sai tuloutettua hankkeeseen saadut tukirahat am-
pumarataluvan myöntämisen jälkeen alkuvuodesta 2020.
 
Korvaamatonta tukea

Hankkeen toteuttaminen olisi ollut mahdotonta ilman pai-
kallisten yritysten tukea. Mukaan on saatu useita yrityksiä, 
jotka ovat edesauttaneet projektin etenemistä monin eri ta-
voin. 

Hanke olisi ollut mahdoton toteuttaa myös ilman talkootyö-
voimaa. Tähän mennessä rakentamiseen on käytetty sato-
ja työtunteja. Elokuun loppuun asti työt ovat olleet teräs-
rakenteiden hitsausta ja asentamista. Syyskuussa asenne-
taan IV-putkia ja koneita. Radan teräsrakenteet ovat paikal-

AMPUMALUOLAHANKKEEN
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laan yhtä väliseinän runkoa lukuun ottamatta. Asentamat-
ta on vielä mm. ilmanvaihto, lattian pintamateriaalit ja ra-
talaitteiden kumit.

Työvoimasta on kuitenkin jatkuva pula, joten kaikki apu ote-
taan vastaan. Ilmoittautuminen: Pirkka Mellanen 040794732 
tai pirkka.mellanen@varmistin.fi. 

Radan valmistuminen

Radan pitäisi olla valmis, ja viranomaistarkastukset pidet-
ty vuoden vaihteeseen mennessä, jolloin väliaikainen am-
pumaratalupa vanhenee. Tämä tarkoittaa, että radan pitäi-
si olla viimeistelyä vaille valmis lokakuun loppuun mennes-
sä. Pysyvän ampumarataluvan käsittelyaikataulusta ei ole 
tarkkaa tietoa. 
 
Rata tulee Varmistin ry:n käyttöön. Rata on 50 metrin si-
särata, ampumatasat 25 metriä ja 50 metriä. Radalla on 7 
ampumapaikkaa, joista yksi kestää myös kiväärillä ampumi-
sen. Varsinaiset ammunnat siis ammutaan pistoolikaliiperi-
silla aseilla, mutta radalla voi kuitenkin tarvittaessa kohdis-
taa kiväärin.

Tarkemmat ohjeet ampumaan pääsemisestä julkaistaan, 
kun rata on valmis ja pysyvä ampumaratalupa on saatu. Li-
sätietoa joulukuun lehdessä.

Teksti: Pirkka Mellanen ja Jenni Paasio 
Kuvat: Pirkka Mellanen
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MPK:n Lahden koulutuspaikan johtamisjärjestelmän (JoJä) 
kouluttajat kokoontuivat 15.-16.8. Hälvälään perinteiselle 
viestikouluttajakurssille res.upseerien majalle. Tapahtuman 
pääpaino oli tänä vuonna ampumakoulutuksessa. Saimme 
Mikkelistä käyttöön valmiuspäällikkö Pertti Pulkkiselta Nop-
tel-simulaattorikaluston, jonka toiminta perustuu samaan 
tekniikkaan kuin puolustusvoimien ”kasiliivit”. Saimme myös 
MPK:n Lahden koulutuspaikan CZ75-pistoolit käyttöömme. 
Noptel-kalusto oli ensimmäistä kertaa MPK:n käytössä täl-
lä Hälvälässä järjestetyllä viestikouluttajakurssilla, ja se he-
rätti paljon kiinnostusta. Esimerkiksi MKJ kiinnostui laitteis-
tosta ja siitä, miten tätä kalustoa voisi hyödyntää TRA-koulu-
tuksissa. Myös Hämeen aluetoimisto kiinnostui Nopteleista.

Noptel-laitteistolla voidaan luoda tilanteita maastosta ja pai-
kasta riippumatta. Rakensimme pienimuotoisen radan ra-
kennuksen ympärille. Noptelin etuja ovat ehdottomasti sen 
kevyet helposti liikuteltavat komponentit ja modatut kaa-
sulla toimivat aseet. Tuntuma aseeseen oli lähes samanlai-

MPK:n viestikouluttajakurssi Hälvälässä ja kurssien järjestäminen

nen kuin kaikille tuttuun rynnäkkökivääriinkin. Aseesta lau-
kaistaan lasersäde, joka ottaa oikein tähdättynä kontaktin 
kohteeseen, joka kaatuu osumasta. Noptel on kevyt ja näp-
pärä kokonaisuus ammunta- ja liikkumisharjoittelua varten.

Viestikouluttajakurssilla koulutettiin res. yliluutnantti Mikko 
Luostarisen johdolla pistooliammunta 5 tilanneradalla, mi-
kä sujui erittäin hyvin johtuen siitä, että viestimieskin osaa 
ampua eikä pelkästään vetää parikaapelia. Ylpeänä katsoin 
kurssinjohtajan roolissa vierestä kuinka nohevia viestissä ol-
laan! Ensin konfataan Noptelit kuntoon (joka vaatii tieto-
teknistä/viestiosaamista), ja sitten vielä ammutaan tarkas-
ti! Kiitos res. yliluutnantti Luostarisen ammattitaitoisen am-
pumakoulutuksen.

Jatkoa Noptel-kalustolle on tiedossa, kun ainakin allekirjoit-
tanut on kouluttautumassa Noptel-simulaattorikalustoon. 
Eli jos jatkossa on tarvetta Nopteleihin, niin laita viestiä mar-
ko.niskanen@maakuntakomppania.fi.
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MPK:n kurssien järjestäminen

Vuosia olen järjestänyt MPK-viestikursseja (JoJä) sekä Häl-
välässä että Seponkadun maanpuolustustalolla luokkahuo-
nekoulutuksena. Kurssien suunnittelu alkaa MPK-koulutus-
kalenteriin avauttamalla MPK:n koulutuspäällikön puolesta 
kurssit ilmoittautumisia varten mielellään mahdollisimman 
aikaisin, jotta kurssien mainostamiseen jää aikaa. Itse olen 
avauttanut kurssit vuoden vaihteessa koskien koko kevään 
eli puolen vuoden kursseja. 

Kurssien tukipyynnöt pitää toimittaa viimeistään 1 kk ennen 
kurssien alkua MPK:n koulutuspäällikölle. Varsinkin viesti-
kurssien tukipyynnöt ovat tärkeitä olla oikeaan aikaan toi-
mitettuna, koska kaluston määrä on todella suurta, ja näin 
jää hyvää aikaa panssariprikaatin viestivarastolle valmistau-

tua kaluston noutoon. Samalla aikaikkunalla olen toimitta-
nut myös kurssien toteutus- ja turvallisuussuunnitelmat. Ka-
luston nouto tapahtuu tukipyynnössä määriteltyyn aikaan 
panssariprikaatista yleensä kurssia edeltävällä viikolla, mut-
ta kalusto ei välttämättä ole aina sitä mitä on tilattu, koska 
Puolustusvoimat päättää kalustosta.

Kurssien viikonloppuna kouluttajat, kurssinjohtaja ja kurs-
sivääpeli saapuvat hyvissä ajoin Hälvälään valmistelemaan 
kurssia. Kurssin jälkeen puretaan ja siivotaan ja tarkistetaan 
kalusto. Kalusto palautetaan tukipyynnössä sovittuun aikaan 
takaisin panssariprikaatin viestivarastolle. Viimeinen mutta 
yksi tärkein vaihe on kurssipalautteiden läpikäynti sekä ana-
lysointi, ja niiden perusteella kurssien kehittäminen.

Teksti ja kuvat: Marko Niskanen ja Jenni Louko
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