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PÄÄTOIMITTAJA
Olemme tänä talvena saaneet nauttia mahtavista keleistä:
lunta, pakkasta ja auringonpaistetta. Olin viimeksi hiihtänyt
viisi vuotta sitten ja silloinkin vain kerran. Sitä edellisestä
kerrasta oli myös vierähtänyt vuosia – en edes muista kuinka monta. Nyt Vesijärven jäälle tehdyt ladut houkuttelivat
lainaamaan välineet, ja muutaman kerran ehdin tehdä pitemmänkin lenkin.

ti mutta varmasti. Tilannekatsaus ja tarkemmat tiedot kannattaa lukea sivulta 10 alkaen.
Varmistin ry on tukenut maakuntajoukkoja 12/2020 mennessä 57 150,95 eurolla. Summa ei sisällä joukolle ohjattuja lahjoitusmateriaaleja eikä muuta vastikkeetta saatua tukea. Varmistimen toimihenkilöille maksetut palkkiot 2/2021
mennessä: 0,00 €. Muita Varmistin ry:n asioita on ampumaluolakatsauksen jälkeen.

Hiihtomarssille en kuitenkaan rohjennut vajavaisella kokemuksella, mutta ehkäpä ensi talvena, jos kelit, kunto ja välineet sen sallivat. Sitä ennen olisi ehkä kuitenkin syytä harkita omien välineiden hankkimista, jotta kokemusta saisi hankittua muutamaa kertaa enemmän. Muistathan Sinäkin ylläpitää omaa kuntoasi tavalla tai toisella?

Mestarit Maakuntajoukoissa -sarja sai jatkoa, kun lehden
edellinen päätoimittaja Kaarina Honkalammi pääsi haastattelemaan Marko Taavilaa. Tässä lehdessä on myös kalustoesittely ITO12 eli ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä.

Tämän vuoden lehtien teema on meillä ja muualla. Aloitamme nyt panssariprikaatin näkökulmalla paikallisjoukkoihin.
Myöhempiin lehtiin saamme toivottavasti kirjoituksia mm.
pelastuslaitokselta ja poliisilta.

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

Ampumaluolahanke on vihdoin valmistumassa. Kävin paikan päällä helmikuun alussa, ja työt ovat edenneet hitaas-

PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 2021
Tammi-, helmi- ja maaliskuu vapaat
LKT sunnuntai 4.4. klo 18.00
LKT sunnuntai 25.4. klo 18.00
LKT sunnuntai 13.6. klo 18.00
Heinä- ja elokuu vapaat
LKT sunnuntai 5.9. klo 18.00
LKT sunnuntai 10.10. klo 18.00
LKT sunnuntai 21.11. klo 18.00
Joulukuu vapaa

Lihaskuntotestit pidetään Kamppailulajikeskuksella, Sammonkatu 6.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä.
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.
Päivystäjä lähettää muistutuksen lähestyvistä testeistä. Testit ovat avoimet myös muille reserviläisille kuin maakuntajoukkolaisille.
Ohjattuja marsseja järjestetään muutamia vuoden mittaan,
ja niistä tiedotetaan erikseen päivystäjän kautta. Joukkueita kannustetaan pitämään myös omia marsseja.

COOPER lauantai 15.5. klo 11.00
COOPER lauantai 19.6. klo 11.00
COOPER lauantai 14.8. klo 11.00
COOPER lauantai 11.9. klo 11.00
COOPER lauantai 2.10. klo 11.00
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Testauksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys:
Erkki Vilja
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi
040-5002757
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MKJ
Paikallispataljoonat ovat paikallispuolustuksen ydin
Paikallispataljoonan esikunnan runko muodostetaan yleensä maavoimien joukko-osaston alaisesta aluetoimistosta.
Tämän lisäksi henkilöstöä täydennetään reserviläisillä, jotka tuntevat toiminta-alueensa hyvin. Paikallispataljoonan
avainhenkilöstö tekee joukko-osaston ja aluetoimiston kautta jo normaalioloissa yhteistoimintaa paikallisviranomaisten
sekä alueensa reservin kanssa.

Pataljoonan esikunta pitää yhteyttä myös muihin sidosryhmiin, kuten kuntiin, terveydenhuoltoon, sekä AVI:in. Jotta
tiedonkulku ja tiedottaminen tapahtuisi ammattimaisesti,
pataljoonassa toimii myös oma tiedotusryhmä.
Tätä yhteistoimintaa ja tiedonkulkua harjoitetaan säännöllisesti paikallispuolustusharjoituksissa. Muuten pataljoonan
esikunnan toiminta ei juurikaan poikkea esimerkiksi maakuntakomppanian komentopaikan toiminnasta – ainoastaan mittakaava on vaihtunut astetta suuremmaksi. Reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpito ja toiminnan suunnittelu ovat
keskeisimpiä toimintoja, jotka eri sidosryhmille näkyvät niin
erilaisina käskyinä kuin raportteina ja selosteina. Toisaalta
esikunnan tehtävänä on turvata muiden joukkojen toimintaa varmistamalla johtosuhteiden ja toimivaltuuksien ajantasaisuus.

Harjoituksissa pääpaino on useimmiten paikallispuolustuksen suunnittelu ja johtaminen yhteistoiminnassa muiden viranomaisten sekä toimijoiden kanssa. Käytännössä pataljoonan esikunnan vastinpariksi viranomaistaholla muodostuu
paikalliset toimijat kuten paikalliset poliisin ja pelastuslaitosten toimijat, joihin suorassa kontaktissa toimivat pataljoonan yhteysupseerit. Tästä erinomainen esimerkki oli viimesyksyinen PaPu20-harjoitus, jossa saimme näkyvyyttä koko
pataljoonalle, ja esikunta sai konkreettisesti jälleen kerran
harjoitella yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa. Panssarihaupitsipatterin vierailu urheilukeskuksessa antoi konkretiaa vuorossa olleille esikunnan reserviläisille toimimisesta
muiden puolustusvoimien joukkojen kanssa.

Kuten koko paikallispataljoona, myös esikunta harjoittelee
aktiivisesti niin käskettynä kuin vapaaehtoispohjalta. Tärkein
yhteistyökumppanimme koulutustoiminnassa on MPK, joka
kursseillaan mahdollistaa yhteistoiminnan harjoittamisen ja
kehittämisen myös muiden paikallispataljoonien esikuntien
henkilöstön kanssa.

Yhtä lailla yhteydenpitoa siviiliviranomaisiin on harjoiteltu
monesti ja toimintamme vahvuutena onkin hyvät ja olemassa olevat suhteet eri organisaatioiden välillä. Yhteydenotto
”Päijät-Hämeen Paikallispataljoonasta tässä res. xx hei”, saa
pääsääntöisesti erittäin myönteisen vastaanoton viestivälineestä riippumatta, vaikka aiheuttaa ylimääräistä tekemistä myös vastaanottajalle harjoituksen aikana.

Ari Kahrola
Lähteitä:
https://maavoimat.fi/-/paikallispuolustushttps://docplayer.fi/265642-Maavoimien-muutos-ja-paikallisjoukot.html
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ALUETOIMISTO

Tervehdys aluetoimistosta!

mentajan kanssa ensimmäisen neuvottelun sekä Iitin kunnan johdon että paikallisen reserviupseerikerhon ja veteraanityön edustajien kanssa. Tapaamiset olivat onnistuneita. Tiedämme, että osin Iitin eri maanpuolustusjärjestöjen
toiminta kulkee vielä aikansa vakiintuneiden kanavien ja sidoksien kautta Kymenlaakson suuntaan. Maakunnan aluevastuullisena puolustusvoimien edustajana Hämeen aluetoimisto kuitenkin palvelee myös iittiläisiä tarvittaessa. Iittiläisten asevelvollisten valvonta on tapahtunut vuoden alusta meidän toimestamme. Tapaamisessa mainostimme Päijät-Hämeen vapaaehtoisen maanpuolustusväen sekä paikallispataljoonan ydinjoukon aktiivisuutta ja hyvää henkeä. Olisi erinomaista, jos iittiläisiä asevelvollisia saataisiin rekrytoitua mukaan hienoon joukkoon. Iittiin tulemme suuntaamaan toimintaa myös joukkojen harjoitteluun liittyen.

Hyvää alkanutta vuotta päijäthämäläiselle maanpuolustusväelle! Vuosi on aloitettu samoissa merkeissä, joissa maanpuolustustyötä on tehty jo viime maaliskuusta alkaen. Monelta osin on Päijät-Hämeessäkin jouduttu kokonaan perumaan tai ainakin typistämään tilaisuuksia. Itsenäisyyspäivän
perinteinen palkitsemis- ja ylentämistilaisuus jouduttiin perumaan, eli viime vuonna ei sitä pidetty meidän vastuualueellamme lainkaan. Toivomme, että viimeistään ensi itsenäisyyspäivänä pystymme taas järjestämään tuon arvokkaan tilaisuuden. Erityisesti perinne- ja veteraanitilaisuuksien kohdalla on suurimman riskin takia pakko ollut turvata kunniakansalaisten terveys.
Poikkeusolot ja -tilanne on pakottanut myös innovoimaan
uusia toimintatapoja. Niistä haluan edelleen korostaa koko
paikallispataljoonan yhteistä verkkotapaamista, joka järjestettiin taas heti vuoden alussa kohtuullisen onnistuneesti,
vaikkakin pienten teknisten haasteiden ja mahtavan aktiivisuuden takia kahdessa osassa. Samalla tavalla, pääosin verkossa, jatkamme sinne sopivilla aiheilla koulutusta. Fyysiset
kohtaamiset rajataan vain pieniin ryhmiin.

Toisen uudistuksen mukana saamme aikanaan lisää työkaluja paikallispuolustuksen johtamiseen: eli arjen välineiden
käyttö paikallispataljoonan johtamisessa. Tiedän, että olemme valmiit testaamaan ja ottamaan soveltuvin osin nopeasti
käyttöön uusia työkaluja. Kaikessa johtamisvälineiden ja -tapojen kehittämisessä on muistettava ainakin riittävä toimintavarmuus ja luotettavuus, käytettävyys sekä myös tarvittava tieto- ja operaatioturvallisuus. Näihin asioihin tulemme
kiinnittämään erityistä huomioita myös tässä työssä.

Kaikilta osin haluamme jatkaa pontevasti kaikkea sitä maanpuolustuksen hyväksi tehtävää työtä normaalimenettelyin
heti, kun se on turvallisesti tehtävissä. Siihen saakka on kärsivällisesti noudatettava tutuksi tulleita turvallisuusohjeita,
joista kärkeen nostan tämän: älä tule edes flunssaoireisena fyysistä tapaamista edellyttäviin kokouksiimme, kursseille tai harjoituksiin. Tätä ja muita ohjeita sitkeästi noudattamalla, sekä rokotteen ottamalla pääsemme toivottavasti
viimeistään ensi vuoden alusta jo normaaliin tilanteeseen.

Aluetoimiston osalta henkilöstössä on tapahtunut ja tapahtuu jälleen. Kuten moni tietääkin, Tenhun Tommi eläköityi
puolustusvoimista vuoden vaihteessa ja otti Kumpulaisen
Aarnen tehtävän MPK:n Hämeen piirissä Lahden koulutuspaikan koulutuspäällikkönä. Aarnelle lämmin kiitos pitkästä ja ansiokkaasta työurasta maanpuolustuksen parissa sekä hyvästä yhteistyöstä aluetoimiston kanssa. Vielä kerran
iso kiitos myös Tommille työstä, jonka hän ehti aloittaa uudessa VMP-upseerin (vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus) tehtävässä aluetoimistossa, luoden vankat askelmer-

Tämän vuoden alusta Päijät-Hämeeseen liitettiin kymmenes kunta: Iitti. Kävimme heti tammikuun alussa apulaisko-
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kit seuraajalle. Voimme onneksi jatkossakin hyödyntää hänen hyviä kehittämisideoita ja pitkää kokemusta Päijät-Hämeen maakuntajoukoista vapaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen parissa. VMP-upseerin tehtävään saamme maaliskuun alusta päijäthämäläisen ammattisotilaan MPKK:sta.
Hän on kapteeni Eero Virtanen. Eero esittäytyy tarkemmin
vielä myöhemmin tänä vuonna.

Osalle paikallispataljoonan sotilaista tulee tänä vuonna jopa kaksi kertausharjoitusmääräystä. Erikoisuutena, useimmille meille ainutlaatuisena tapahtumana, osalle maakuntajoukon jäsenistä tarjoutuu mahdollisuus päästä marssimaan
valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän paraatiin 6.12.2021.
Sinne muodostetaan meidän pataljoonastamme yksi marssiva komppania. Lisäksi aktiivisille reserviläisille löytyy myös
järjestelytehtäviä, joihin palataan tarkemmin myöhemmin
halukkuuksien kyselyllä.

Pyrimme toteuttamaan suunnitellut harjoitukset sellaisenaan. Kuitenkin joudumme arvioimaan tilanteen tarvittaessa hyvin nopeasti ja tekemään tarvittavat päätökset. Mahdollisista peruutuksista ilmoitamme välittömästi ja niin, että viesti päätyy kaikille tarvitseville. Tänä vuonna on ohjelmassa hyviä harjoituksia ja toivon, että pystymme ne toteuttamaan ja mahdollisimman moni kutsutuista tai käsketyistä pääsee myös terveenä osallistumaan. Ajankohtaiset
tiedot koronaviruksen vaikutuksesta Puolustusvoimiin voit
edelleen lukea sivulta https://puolustusvoimat.fi/covid-19.

Pidetään jokainen huolta omasta ja läheisten toimintakunnosta, valmiudesta ja osaltamme maakunnan hyvästä maanpuolustushengestä. Toivotan aktiivista ja turvallista talven
jatkoa sekä terveyttä Päijät-Hämeen puolustajille ja koko
muulle maanpuolustusväelle!
Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Hannu Koivisto

Est. 1930

lsk.fi
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VK-harjoitus
Voimankäytönkoulutusviikonloppu pidettiin Hälvälän harjoitusalueella marraskuussa 2020. Harjoituksen johti Hämeen
aluetoimisto, ja harjoituksen voimankäytön pääkouluttajana toimi maavoimien esikunnan turvallisuusaliupseeri Antti
Kuusinen. Kuusinen oli käyttänyt valtavasti aikaa harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen. Meille oli muun muassa
järjestetty harjoituksen ajaksi kaikki voimankäytönvälineet
käsiraudoista FX-harjoitusaseeseen ja suojakilvistä sotakoiraan. Pääsimme siis pitkästä aikaan harjoittelemaan tehtäviämme kaikkien voimankäyttövälineiden kanssa.

Meidät laitettiin tilanteisiin, joissa meidän piti nopeasti havainnoida tilanne ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Osa
tilanteista vaati lievintä tehokkainta voimakeinoa eli fyysistä voimaa, osa vaati teleskooppipatukkaa, osa OC-kaasua
ja osa äärimmäistä voimakeinoa eli asetta. Sekaan oli myös
heitetty meille tilanteita, joissa jouduimme turvautumaan
toisinaan myös hätävarjeluun. Harjoituksen ensimmäinen
vaihe avasi taas hyvin kaikkien meidän silmiämme, kun lähes
jokainen tuntui turvautuvan ensisijaisesti siihen aseeseen.
Johtuneeko tämä siitä, että suurin osa muista harjoituksistamme toteutetaan lähinnä vain aseen kanssa.

Jokainen koulutukseen osallistuva oli velvollinen suorittamaan ennen koulutusviikonloppua voimankäytön- ja toimivallan teoriakokeet ja opiskelemaan tietyt lakipykälät aiheisiin liittyen. Ennakkotehtäviin meni yksilöstä ja yksilön taustoista riippuen noin 5 tuntia. Ennakkotehtävien ansiosta emme joutuneet viikonlopun koulutuksessa istumaan perusasioita kerrataksemme oppitunneilla, vaan saimme käytettyä kaiken ajan mahdollisimman tehokkaasti harjoitteiden
parissa.

Perjantaina toisella rastilla harjoittelimme suojakilpien käyttöä. Saimme käyttöömme kevyen kilven sekä lerppukilven.
Molemmat antavat suojan 9-milliseltä luodilta eli pysäyttävät esimerkiksi pistoolin luodit. Suurin ero kilpien välillä on
se, että lerppukilpi taipuu eli sen suojasta voi ampua niin,
että kilvenkantaja taittaa hieman kilven reunaa, kun taas kevyt kilpi on rakenteeltaan kovaa materiaalia ja on siten taipumaton. Harjoittelimme kilpien käyttöä partioittain niin,
että vuorotellen yksi meistä toimi maalimiehenä, yksi ampujana ja yksi kilvenkantajana.

Harjoitus alkoi tuttuun tapaan puolustusvoimien varopuhuttelulla ja varusteiden kuittaamisella. Istuimme hetken
luokkatilassa ja kävimme läpi muun muassa tilannejohtamiseen liittyviä asioita ja kertasimme FX-harjoitusaseiden
varomääräykset. Harjoituksen johtaja halusi päästä jyvälle
meidän osallistujien osaamisen tasosta, joten pääsimme heti alkuun suorittamaan sotilaspoliisitoimintaan liittyviä tehtäviä yksittäin.

Lauantain aamupäivän koulutuksessa pääsimme puuhailemaan sotakoiran kanssa. Saimme Panssariprikaatista vartiopäällikön ja hänen sotakoiransa vetämään meille koulutuksen koiran käytöstä voimankäyttövälineenä sekä koiran käytöstä jäljittäjänä. Harjoittelimme partioittain koiran
kanssa vaarallisen henkilön kiinniottoa, ja halukkaat meistä pääsivät myös toimimaan maalimiehenä koiralle. Maalimies oli pukeutuneena suojapukuun, joka esti koiran hampaiden osumisen kehoon. Pääsimme kokemaan sotakoiran
käytön osana sotilaspoliisipartiota sekä näimme sen vaikutuksen voimankäyttövälineenä kohdehenkilöön. Harjoittelimme myös kadonneen kohdehenkilön etsimistä metsästä
koiran kanssa, joten näimme, miten tehokas koulutettu sotakoira on jäljittäjänä.
Iltapäivän koulutuksessa puuhailimme muun muassa ajoneuvojen parissa. Harjoittelimme vaarallisen henkilön poistamista ajoneuvosta erilaisin hallintaottein. Pääsimme myös
kokeilemaan samaa tilannetta niin, että poistimme henkilön
korkeammalta kuorma-autosta. Tämän lisäksi toisella rastilla
harjoittelimme ihmisen pysäyttämistä pysäytyskynnykselle.
Tehtävämme oli käskyttää maalimiestä ja tarvittaessa ampua tätä raajaan, mikäli tämä ylittäisi meille annetun pysäytyskynnyksen eli alueen, jolla kohdehenkilön eteneminen
pysäytetään. Käytössämme ollut ase oli tällä rastilla konepistoolin FX-versio, joten moni tutustui samalla myös meille
hieman rynnäkkökivääriä vieraampaan aseeseen.

VARMISTIN 1/2021

8

Ennen illan soveltavia harjoitteita harjoittelimme vielä perusvoimankäyttötilanteita kootusti pareittain niin, että toinen parista sai harjoituksen johtajalta ohjeet, miten toimia,
ja toinen parista toimi tilanteessa suorittajana. Suorittajan
tehtävä oli havainnoida tilanne ja löytää oikea voimakeino
käyttöönsä ja jatkaa tilannetta siihen asti, kunnes harjoituksen johtaja keskeytti tilanteen.
Meille oli tarkoituksellisesti järjestetty kyseisessä harjoituksessa tilanteita, joissa osassa meitä kohti juostiin aseen
kanssa ja osassa ilman mitään voimankäyttövälinettä. Suorittajan piti tehdä nopea päätös siitä, mihin vk-välineeseen
turvautuu. Voimakeinoja tulee käyttää tilanteesta riippuen pienimmän haitan mukaan, mutta ajoittain osalla meistä saattoi olla liipaisinsormi turhan herkkänä ja olimme toisinaan jopa valmiita ”tuhoamaan” aseettoman maalimiehen aseellisesti. Kerrankin kun on FX-aseet käytössä, niin pitihän niitä saippualuoteja päästä ampumaan! Harjoituksen
johtaja saattoi tästä muutamaan kertaan myös huomauttaa meitä...
Ilta ja seuraava päivä kului soveltavien harjoitteiden parissa
niin, että puolet meistä toimi maalimiehinä ja puolet toimi
suorittavassa osastossa. Meillä oli käytössä kolme partiota
ja saimme vuorotellen eri tehtäviä kouluttajalta. Välillä etsimme muistisairasta senioria metsästä, välillä pysäytimme
juopuneen ihmisen kulun PV:n alueella, välillä pääsimme rakennukseen etsimään vaarallista henkilöä ja välillä useampi partio toimi samassa tilanteessa suorittajina, jolloin harjoittelimme tilanteita monipartiotilanteina sekä pääsimme
harjoittelemaan toimintaa tilannejohtajina.
Sunnuntaina harjoitukset menivät pitkälti samalla kaavalla, mutta vaihdoimme maaliosaston suorittajiksi ja edellisenä päivänä suorittaneen osaston maalimiehiksi. Pääsimme
siten kukin näkemään tilanteita molemmista näkökulmista.
Harjoitus päättyi tämän jälkeen varusteiden palautukseen
ja asehuoltoihin.

Teksti: Susanna Sairanen ja Tommi Tenhu
Kuvat: Mikko Luutsaari

PHMKJ harjoitukset 2021
6.4. OEH / ilta
10.4. VEH PHPAIKP Ampumapäivä
21.4.-26.4. KH PERK
23.4.-25.4. VEH LKP
8.5. VEH PHMAAKK AMPUMAPÄIVÄ
23.5.-25.5. SOTVA Kevät-Hälvä
24.5. OEH / ilta
7.6. OEH / ilta
23.8. OEH / ilta

27.8.-28.8. VEH PHMAAKK VEH2
20.9. OEH / ilta
24.9.-26.9. VEH PHPAIKP Johtamisharjoitus
8.10-10.10. SOTVA SPOLHARJ (SUOJK:t + SPOLK)
18.10. OEH / ilta
8.11. OEH / ilta
20.-21.11. OEH / la-su
5.12. VEH Paraatiharjoittelu
6.12. KH Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati
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AMPUMALUOLA
Ampumaluolahankkeelle ovat materiaali- ja taloudellista tukea antaneet:
- Lahti Energia
- Renta
- Rakennusliike Pakkanen
- LähiTapiola Vellamo
- Kemppi
- PGR Capital
- Lahden Tasopalvelu
- Ahlsell
- LSK
- Unisport
- Peikko Finland
- BE Group
- Lahden Seudun Väestönsuojelusäätiö

Rakkaudella tehty.
Mutkia on ollut matkassa, mutta vihdoin on nähtävissä valoa
tunnelin päässä. Ampumaluola valmistunee keväällä.
Vettä tiputtelee välillä katosta, ja kosteus aiheuttaa ongelmia. Jäätyminen myös. Välineet toimivat. Tai sitten eivät.
Usein saattaa auttaa, että laittaa töpselin pistorasiaan. Materiaaleja on saatu pikkuhiljaa, ja lahjoituksilla on ollut merkittävä osa radan rakennuksessa. Pätkä sieltä, toinen täältä,
lisäpätkiä tuolta. Pääasiassa rakentaminen on ollut leppoisaa hommaa.
Koeammunnat saatiin vietyä läpi ajoissa, ja kaikki on siltä
osin kunnossa. Äänenvaimentimet ilmastointiputkissa toimivat nyt korjausten jälkeen. Enää ei kuulu laukausten ääniä kadulle.

Suunnittelu
- pääsuunnittelu Jorma Ojala

Ampumaradan rakentaminen on ollut aikaavievää puuhaa,
mutta työt ovat edistyneet pikkuhiljaa. Kahvi- ja pullatauoista ei ole tingitty – tosin vain, jos muisti ottaa eväät mukaan. Työporukka on ollut pieni, ja väkeä olisi välillä tarvittu enemmänkin. Erityisesti IV-puolella on ollut pulaa asiantuntijoista. Rata on nyt viimeistelyä vaille valmis. Apukäsiä
kuitenkin kaivataan yhä. Ilmoittautumiset Pirkka Mellaselle
(pirkka.mellanen@varmistin.fi, 040 7394732).

Toteutus
- Maakuntajoukkojen jäsenet
- vastaava työnjohtaja Pirkka Mellanen
Lisätietoja
- Pirkka Mellanen (Varmistin ry johtokunnan jäsen) pirkka.mellanen@varmistin.fi, 040 739 4732
- Valtteri Simola (Varmistin ry johtokunnan jäsen) valtteri.simola@lahdenteollisuusseura.fi, 050 5556 827

Teksti: Jenni Paasio
Kuvat: Valtteri Koponen, Pirkka Mellanen, Jenni Paasio ja
Valtteri Simola

VARMISTIN 1/2021
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Ampumaluolan tilannekatsaus 24.2.2021
Hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2017 ja Varmistin ry teki
Lahti Energian kanssa vuokrasopimuksen luolasta elokuussa 2018.
Pitkään valmisteltu Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen ja
Varmistin ry:n jäsenten käyttöön rakennettava ampumaluola on edennyt loppusuoralle. Rakennustekniset työt on käytännössä toteutettu, ja edessä ovat rakennustekniset- ja viranomaistarkastukset. Katselmuksen jälkeen Poliisihallitus
antaa lopullisen luvan ampumaratatoiminnalle kevään aikana. Ampumaluolan rakennustekniset työt on pääosin toteutettu talkoilla. Hanke on toteutettu Lahden Ahtialaan, Lahti
Energian omistamaan luolaan.
Katso ampumaluolan esittelyvideo sekä kuvia linkistä:
Katso ampumaluolan esittelyvideo sekä kuvia linkistä:
https://drive.google.com/drive/folders/1p_Ve-CYi_gDZA4U
https://drive.google.com/drive/folders/1p_Ve-CYi_gDZ
UK4qgjdUXsRMESkBI?usp=sharing
A4UUK4qgjdUXsRMESkBI?usp=sharing
Järjestämme tutustumistilaisuuden ampumaluolan tukijoille, kun pandemiatilanne sen sallii.
Varmistin ry on Puolustusvoimien Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen tukiyhdistys. Puolustusvoimat varustaa ja kouluttaa oman maakuntajoukkonsa. Varmistin-yhdistys nopeuttaa ja täydentää osaamisen ja varustuksen kehittymistä. Varmistimen hankkimat varat ja muut resurssit käytetään suoraan maakuntajoukkojen toiminnan tukemiseen.
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Mikäli haluat tulevaisuudessa luolaan ampumaan, liity Varmistin ry:n jäseneksi ellet ole tehnyt sitoumusta maakuntajoukkoihin. Jäsenlomakkeen voi täyttää https://varmistin.fi/
liity-jaseneksi/. Jäseneksi liittymällä tuet yhdistyksen toimintaa ja saat ajankohtaista infoa maakuntajoukkojen toiminnasta. Ampumaluola tulee olemaan ainoastaan edellä mainittujen ryhmien käytössä, koska käyttäjät on kirjattu lupaehtoihin kuten arvio laukausmäärästä.
Vuoden 2021 aikana on tarkoitus toteuttaa sähköinen varausjärjestelmä, josta ohjattuja ampumavuoroja voi varata.
Varmistimen ampumakouluttajien yhteyshenkilö on rakennusprojektista vastannut Pirkka Mellanen.

TUE TOIMINTAA – OSTA VARMISTIMEN TUOTTEITA

Nimilappu Suomen lipulla ja veriryhmätiedolla, 5 kpl
30,00 € tai nimilappu sukunimitiedolla, 5 kpl 25,00 €
Viisi kappaletta velcro-taustaisia, brodeerattuja nimilappuja. Nimilapun koko on 20 mm x 120 mm, eli se
sopii suoraan esim. Puolustusvoimien vaatteiden nimilappupaikkaan.

Varmistin tunnus hihamerkki 10,00 €
Varmistimen tunnus hihamerkkinä. Velcrotausta
(koukkupuoli), muotoonleikattu. Mitat 55 mm x 45
mm. Vihreä tausta ja musta kuvio tai valkoinen tausta ja sininen kuvio.

Emalimuki Varmistin-logolla 20,00 €
Perinteinen, kenttäkelpoinen emalimuki. Väriltään tummansininen, kyljessä hillitty Varmistin-logo laserkaiverrettuna.
RK62 tekninen T-paita 25,00 €
Oliivinvihreä T-paita, tekninen neulos 100 % polyesteria. Etupuolella
mustalla ja kolmella harmaan sävyllä silkkipainettu RK-aihe ja Varmistin-logo. Silkkipaino tehty Suomessa. Koot S-XXL.
T-paita Varmistin-logolla,
puuvillaa 25,00 €
Graniitinharmaa T-paita, laadukasta 100 % puuvillaa. Rintapielessä Varmistin-logo ja teksti valkoisella brodeerauksella.
Brodeeraus tehty Suomessa.
Koot M-XL.

Varmistimen verkkokauppa löytyy osoitteesta https://holvi.com/shop/varmistin
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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 22.2.2021 valittiin
uusi johtokunta:
Timo Wallenius (puheenjohtaja)
Kari Aulasmaa
Ari Kahrola
Harri Koponen
Pirkka Mellanen
Marko Niskanen
Jussi Ollikainen
Jenni Paasio
Valtteri Simola
Timo Vento

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 Timo Wallenius, timo.wallenius@varmistin.fi.

Varmistin ry. - www.varmistin.fi - jasenasiat@varmistin.fi
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Mestarit Maakuntajoukoissa
Tässä sarjassa esitellään urheilun saralla ansioituneita Päijät-Hämeen paikallispataljoonalaisia. Tässä numerossa vuorossa on Marko Taavila.
Taidon filosofiaa tatamilla ja taistelukentällä
Voi sanoa, että reservin vääpelille Marko Taavilalle on kertynyt vuosien varrella toistoja taidon harjoittelusta. Hänellä on
takanaan lähes 30-vuotinen harjoittelu-, ohjaaja ja tuomaritausta kyseisen budolajin parissa. Menestyminen kilpailuissa sijoittuu vuosiin 1998-2001, joista saavutuksina kaksi SMkultaa ja kaksi SM-hopeaa tenkaissa sekä joukkueottelussa.
- Treenaaminen alkoi 90-luvun alussa, kun perustimme kaverini kanssa Oulun Taidoseuran, sillä sellainen puuttui kaupungista tuolloin, Taavila kertoo.

tomus tarkkaan määriteltyyn kestoon ja niin, että koko tatamialue tulee käyttöön ja tietyt tekniset vaatimukset toteutuvat, Taavila sanoo.
Joukkueottelussa kaksi viiden hengen vahvuista tiimiä kohtaa toisensa. Kilpailu etenee ottelupari kerrallaan ja voittoon
tarvitaan vähintään puolet viidestä matsista.

Sittemmin treenaaminen on jatkunut Heinolassa, pääkaupunkiseudun seuroissa ja viimeisimpänä Asikkalassa.
- Taido on karatea monipuolisempaa, siinä on enemmän liikettä ja näyttäviä akrobaattisia tekniikoita. Laji on hyvin liikkuva, ja tatamialuetta käytetään kolmiulotteisesti hyväksi,
Taavila kertoo. Taidossa kehittyvät reaktionopeus ja motoriikka sekä vasemmalla että oikealla, eikä ole niin vahvaa kätisyyttä ja jalkaisuutta kuin ehkä muissa lajeissa. Tietysti fyysinen kunto kehittyy, ja hyväkuntoinen on aina hyvä kamppailija, hän jatkaa.

Taavilan mukaan tenkaissa pitää saada kisatiimin dynamiikka sujumaan ja heittää vertauksen armeijan ryhmään, jonka
täytyy aivan samoin kyetä toimimaan yhdessä. Taidon joukkueottelussa johtajan on vastaavasti pystyttävä päättämään
kenet laittaa tatamille ketäkin vastaan. Armeijassa ryhmänjohtajan on yhtä lailla tunnettava miestensä ominaisuudet
ja vahvuudet.
- Usein kamppailut mielletään yksilölajeiksi, mutta näissä
joukkuelajeissa toimivat samat periaatteet kuin vaikka armeijan ryhmässä. Kiinteä porukka tuottaa synergiaa, johon heitä suurempi joukko yksittäisiä taistelijoita ei kykene.
Joukkue tai ryhmä lisäävät tekemisen mielekkyyttä ja piiskaavat hyviin suorituksiin, sillä muiden nähden ei yksinkertaisesti kehtaa lusmuilla, Taavila toteaa.

Tulos rakennetaan joukkueena

Taidon merkeissä maailmalla

Tenkai, jossa Taavila itsekin on saavuttanut menestystä, on
viimeisen päälle tiimityötä vaativa kilpailulaji. Näytösluonteisessa, ennalta suunnitellussa yksi vastaan viisi -ottelussa jokaisella kuudella taidokalla on oma tarkoin määritelty koreografiansa.
- Kisasuoritukset ovat parhaimmillaan hyvin näyttäviä ”joukkotappeluita”, jossa itseään puolustava shuyaku voittaa
kimppuunsa hyökkäävät vastustajansa. Taido vaatii pitkäjänteistä treenaamista ylipäätään, mutta erityisesti aikaa vie,
kun kuuden hengen porukalla toteutetaan koko tenkain ker-

Lajin harrastaminen on vienyt miehen useasti ulkomaille.
Taavila on muun muassa vetänyt Portugalissa paikallisille harrastajille taidon opettajakoulutusta, jotta toimintatavat noudattaisivat sielläkin yhdenmukaista linjaa. Ruotsissa hän on käynyt lukuisia kertoja ja päässyt tutustumaan
taidon lisäksi moniin muihin kamppailulajeihin sekä niiden
opettajiin.

Portugalilaisia ja suomalaisia taidokoita Atlantin rannalla.
Taavila toinen vasemmalta.

Vyökokeen jälkeen Okinawalla. Vasemmalla taidon kehittäjä
Seiken Shukumine.
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Suomessa kung-fua ja kiinalaista lääketiedettä esitellyt ”Numi” muistuu mieleen erityisesti. Maanpaossa elävän kave-
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rin opit periytyvät hänen suvussaan, jonka miehet palvelivat Kiinan keisarin henkivartiostossa ennen vallankumousta. Ranskan Taidoliiton ”maître” Marc Troung on niin ikään
paennut entisestä kotimaastaan Kamputsean ajautuessa Pol
Potin hirmuhallinnon alle 1970-luvulla.
- Kotimaisista tuttavuuksista everstiluutnantti Mikko Mönkkönen lienee tuttu monille Varmistimen lukijoille. Urheilukoulusta vuoden 2021 vaihteessa muihin tehtäviin siirtynyt
Mikko on luotsannut Suomen taido-maajoukkuetta päävalmentajana.
Vyöarvon 2.dan kokeen Taavila suoritti Okinawalla lajin kehittäjän Seiken Shukuminen arvioimana ja hyväksymänä
kansainvälisen taido-seminaarin yhteydessä vuonna 2001.
Paikallisena erikoisuutena saaren baareihin päästettiin sisälle vain kolme valkoihoista tai tummaa henkilöä kerrallaan.
Syynä tähän oli Yhdysvaltain merijalkaväkisotilaiden aiheuttamat järjestyshäiriöt iltavapaillaan.
Murskaus soveltuu tekniikan tehon testaamiseen paremmin
kuin treenikaverin rusikoiminen. Kohteeksi kelpaa huokoinen materiaali, kuten puu tai kattotiilet. Jäätäkin murskataan,
mutta se voi olla todella kovaa. Marko Taavila on opettanut
murskausta taidokoille ja karatekoille. Kuvassa hän murskaa
kattotiiliä Helsingin yliopiston lukukauden avajaisnäytöksessä.

Ruotsin ohella Euroopan maista Englannissa, Hollannissa ja
Ranskassa on tullut vierailtua leireillä tai ystävyyskisoissa.
- Englannissa oli kiinnostava historiallinen Cambridgen yliopistokaupunki. Siellä oli kesken hikisiä treenejä ”tea-time”, kun brittien täytyi saada teensä tiettyyn aikaan päivästä, Taavila muistelee.
Maanpuolustusta perheen ehdoilla
Taavilan maanpuolustusharrastus alkoi 2002, kun hän muutti puolisonsa kanssa pääkaupunkiseudulta Vääksyyn.
- Saman tien tuli postista kova kertausharjoituskäsky. Olisiko joku jossakin katsonut, että tuo tarvitsee jotakin ajankulua, ettei mene täysin pilalle, nauraa Taavila.
Kertauksen jälkeen hän kävi kahdesti vuodessa järjestetyillä viikonloppujen mittaisilla MPK:n sissikursseilla ja joissakin päiväkoulutuksissa. Maakuntakomppaniaan hän liittyi
toisessa rekryssä vuonna 2008 Aki Naumin painostuksesta.
Kun nuorin perheen kolmesta lapsesta saatiin pois vaipoista, suostui vaimokin sitoumuksen allekirjoittamiseen ilman
syytöksiä kotirintamakarkuruudesta.

Taido-ottelu vaatii tuomareiltakin nopeita reaktioita.

Taidon filosofia toimii taistelukentällä
Taavilalle taido ei ole ollut vain tekniikoiden ja liikesarjojen
toistoa tatamilla, vaan treenivuosien myötä kasvanutta kiinnostusta lajin filosofiaan ja polveutumiseen sodankäynnistä.
- Yksi perusfilosofia on lähtöisin lajin perustajalta, joka oli
toisen maailmansodan Tyynenmeren taisteluiden veteraani. Hän palveli viime vaiheiden kaiten-joukoissa, joiden tehtävänä oli ajaa miehitetyllä torpedolla päin vihollisalusta ja
kuolla kamikaze-lentäjän tavoin iskussa.
Seiken Shukumine vältti kohtalon aselevon astuttua voimaan viime hetkillä. Hän huomasi kuitenkin, että kaiten-torpedon torjuminen tykillä oli vaikeaa, jos se suoraan etenemisen sijasta teki matkalla maaliinsa silmukan. Havainnosta on lähtöisin taidon perusajatus liikkuvan maalin hankaluudesta verrattuna paikallaan olevaan.
- Tämänhän tietää jokainen, joka on joskus ampunut, Taavila pohtii.

Marko Taavila vuonna 2013 järjestetyssä harjoituksessa
Pahkajärvellä.
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Liikkeen merkityksestä hän ottaa esimerkiksi sissien ketunlenkit ja joukon liikkumisen suhteessa vastustajaan, joka
voi olla sidottu tiehen tai tukikohtaan. Toisaalta siirtämällä
osasto ajoneuvolla paikasta toiseen pystytään muuttamaan
nopeasti tilanteen painopistettä.
- Taidon perusfilosofiaan kuuluu liikkeen lisäksi hyökkäyksen
ja puolustuksen yhtäaikaisuus. Tämä näkyy tekniikoissa, joissa suojaus on aina tavalla tai toisella mukana sekä välittömänä valmiutena jatkaa ottelutilanteen jälkeen kamppailua.
Sotimisessakin pitäisi irtaantua vihollista viivyttäen ja vetäytymistä suojaten. Hyökkäyksessä tarvitaan tulitukea ja selustan varmistamista sekä ryhmittymistä vastaiskun varalle heti kun tavoite on saavutettu, Taavila pohtii.

Ylipäätään toiminta on hänen mukaansa kehittynyt hyvään
suuntaan, kun harjoitellaan asioita, joita joukon on tositilanteessa tarkoitus tehdä, eikä vain perinteistä juoksuhautojen puolustamista. Tämä on lisännyt ja pitänyt mielenkiintoa yllä.
- Hiljattain oli juuri hyvä voimankäyttökoulutus, jossa painotettiin toimintavaltuuksia ja oikeudellista puolta.
Nykyään pyritään entistä enemmän siihen, että kaikilla olisi
yhtenevä tapa tehdä sekä samat tiedot, taidot ja oikeudelliset perusteet hallussa, hän päättää.
Teksti: Kaarina Honkalammi ja Marko Taavila
Kuvat: Kaarina Honkalammi ja Marko Taavila

Oikeiden tehtävien harjoittelu tuo mielekkyyttä
Maakuntajoukkouraltaan Taavila mainitsee mieleen jääneiksi köysilaskeutumiskoulutukset, Sysmän kansainväliset talvikurssit ja paikallispuolustusharjoitukset. Hieman sulattelua
jääkärikomppaniaan kuuluminen vaati alkuun kuitenkin sissihenkiseltä mieheltä.
- Kun minua tähän mukaan houkuteltiin, kyllä siinä mietitytti, että minähän en halua olla mikään nurmipora, Taavila nauraa.
Vääntöä mustien vöiden leirillä, jossa treenattiin
taidon sijasta itsepuolustusta.

Juuret ovat Okinawan menneisyydessä
Taidon historiallinen yhteys sodankäyntiin juontaa Okinawan sijaintiin
Japanin ja Kiinan välissä. Aluetta hallinneen itsenäisen Ryukyu-keisarikunnan kautta kulkivat sekä maiden kaupalliset yhteydet että sotajoukot. Okinawalla on suojattu kuljetuksia, taisteltu invaasioita vastaan ja
imetty vaikutteita vastustajien tekniikoista.
Keisarillisen henkivartioston oppien ja japanilaisvalloittajien aseenkantokieltojen pohjalta kehittyi Okinawa-te -taistelumenetelmä, josta
edelleen karate eri tyylisuuntineen. Seiken Shukumine loi Gensei-ryu
-karaten 1950-luvun alussa, mutta jalosti siitä taidon omaksi budolajikseen seuraavan vuosikymmenen puoliväliin mennessä.
Yhtäläisyyksistä huolimatta taido poikkeaa ulkoisesti karatesta niin paljon, että se luokitellaan omaksi budolajikseen. Suomessa se kuuluu kuitenkin kollegiona Karateliiton alaisuuteen.
Taido-otteluissa ei ole painoluokkia. Miehet ja naiset kamppailevat
omissa alempien tai ylempien vöiden sarjoissaan. Lyöntien, potkujen
ja muiden tekniikoiden on osuttava, mutta vastustajan tahallinen vahingoittaminen tai tyrmääminen on kiellettyä. Suojien puuttuessa pääkontaktia ei sallita.
Hokei-liikesarjat ovat taidon keskeisimpiä treenausmetodeja. Kilpailuissa niiden suorituksia arvioidaan muun muassa tekniikoiden puhtauden, voiman ja rytmityksen perusteella.
Hermorata- ja akupunktioekspertin, tohtori Mitsuharu
Tsuchiyan, klinikalla Lissabonissa.
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Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ITO12 – ilmatorjunnan keihäänkärki
ITO12 on ollut nyt kohta kymmenen vuotta Suomessa koulutuskäytössä. Tekniset rakenteet mahdollistavat järjestelmän
joustavan käytön eri toimintaympäristöissä.
Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 12, eli ITO12-järjestelmä, on
keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jota
koulutetaan Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä Panssariprikaatissa. ITO12, eli NASAMS II FIN, on norjalaisen Kongsberg Defence & Aerospace:n suunnittelema ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, ja siinä on yhdysvaltalainen maalinosoitustutka sekä saksalainen elektro-optinen sensori. Ajoneuvoalustat ja viestijärjestelmät ovat osittain suomalaisia. Järjestelmä on hyvin tekninen ja moderni kokonaisuus, ja teknisten ratkaisujen kehittymisen myötä ohjusjärjestelmän joustava käyttö paranee entisestään.

Ohjusyksiköitä on koulutettu kohta kymmenen vuotta ja
taistelutekniikka on kehittynyt ja kehittyy edelleen siitä,
kun järjestelmän käyttöä ja varusmieskoulutusta suunniteltiin vuonna 2012. Ohjusyksikön kouluttaminen on haastavaa, sillä vaikka nykyaikainen tekniikka parantaa yksikön monipuolista käyttöä, aiheuttaa se samalla vaatimuksen henkilökunnan ammattitaidolle. Tavoitteena on kuitenkin käyttää järjestelmän ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla ja järjestelmän tekninen ja taistelutekninen opettelu
vie aikaa. Koulutus varusmiehille annetaan usein alkuvaiheessa pienryhmissä, mikä sitoo paljon kouluttajia. Harjoittelun myötä siirrytään suurempiin kokonaisuuksiin ja jaosten sekä yksikön taisteluun.

ITO12-järjestelmällä tuotetaan tappioita vastustajan ilmaaluksille. Ensisijaisia kohteita ovat erilaiset kiinteäsiipiset
alukset, kuten hävittäjät ja rynnäkkökoneet. Ohjusyksikköön kuuluu taistelunjohto-osa, joka koostuu taistelunjohtokeskuksesta, maalinosoitustutkasta sekä elektro-optisesta sensorista. Lisäksi yksikköön kuuluu kolme ohjuslavettia,
jotka liitetään radiolla tai kaapelilla niitä johtavaan taistelunjohtokeskukseen. Ohjuslavetti sisältää kuusi laukaisuvalmista AIM-120 AMRAAM-ohjusta. Ohjus on sama kuin mitä käyttävät F-18 Hornet-torjuntahävittäjät. Ohjus saa ammuntaan liittyvän lähtötietonsa taistelunjohtokeskuksesta
ohjuslavetin välittämänä, ja maalitietoa päivitetään tarvittaessa ohjuksen lennon aikana ohjuslavetin kautta. Tulitoimintaa varten ohjuslavetti lasketaan maahan SISUn valmistaman panssaroidun 8x8 maastokuorma-auton päältä ja tasataan maahan hydraulisesti.

Yksiköille järjestetään sekä tehtäväkohtaisia että joukon kertausharjoituksia. Niissä painopisteenä on usein muuttuneiden teknisten ratkaisujen kouluttaminen, ristiin koulutus eri
tehtäviin saman yksikön sisällä sekä operaattorikoulutus.
Kertausharjoitukset painottuvat operaattoritaitojen osalta
kaksi kertaa vuodessa toimeenpantaviin valtakunnallisiin ilmapuolustusharjoituksiin Lohtajalle, sillä siellä on haastavaa ilmamaalitoimintaa. Joukon kertausharjoitukset taas järjestetään usein liittyen johonkin suurempaan taisteluharjoitukseen, jotta päästään harjoittelemaan yhteistoimintaa
muiden joukkojen kanssa. Toimintaympäristöstä riippumatta ITO12 on aina valmiudessa.
Kapt. Inker-Anni Näkkäläjärvi
HELITR / PSPR

Mikäli samalla alueella on useita yksiköitä ja näin ollen myös
taistelunjohtokeskuksia, ne liittyvät toisiinsa tyypillisesti linkillä tai IP-yhteyksien kautta. Järjestelmän paras ominaisuus
onkin verkottuneisuus. Jos taistelunjohtokeskukset ovat liittyneinä toisiinsa, on niillä kaikilla käytössä sama tilannekuva. Jos jonkun yksikön tutka näkee maalin, mikä tahansa ohjuslavetti voi ampua kyseiseen maaliin. Johdossa olevien tutkien ja ohjuslavettien hallintaa voidaan myös vaihtaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi taistelunjohtokeskuksen
vaihtaessa asemaa, voidaan sen alaisuudessa olevat ohjuslavetit ja tutka alistaa toiselle taistelunjohtokeskukselle siirron ajaksi. Yksikköä johtaa tulenkäytön osalta ilmatorjunnan johtoporras tai jokin muu taistelunjohtaja, joka antaa
yksikölle tehtävät. Ylempään johtoportaaseen liitytään jollakin seuraavista vaihtoehdoista: parikaapeli, radio, IP-yhteys tai LINK16. ITO12-järjestelmää voidaan käyttää suurkohteen kuten pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi maavoimien joukkojen, ilmavoimien tukikohtien tai satamien suojaamiseen. Yksikköä käytetään joustavasti eri toimintaympäristöissä ja järjestelmän verkottuneisuus tukee tätä modulaarista käyttöä. Jokaista alueen lavettia ei ole sidottu juuri
tietyn taistelunjohtokeskuksen johtoon, vaan hallintaa voidaan vaihtaa tarvittaessa.

ITO12 valmiudessa Lahdessa helmikuussa 2021.
Kuva: Janne Parkkonen
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Poikkeusolojen paikallispuolustus
valmistellaan normaalioloissa
Paikallispuolustus on yksi maavoimien seuraavista kehittämiskohteista. Valtioneuvoston puolustusselonteko määrittänee suuntaviivat, joiden mukaan suorituskykyä tulevina
vuosina rakennellaan, parannetaan ja muokataan. Tässä yhteydessä suuriin linjoihin ei ole tarvetta, eikä kykyä, puuttua
– sen sijaan esitän muutamia aatoksia, joiden toivon avaavan lukijoille toimintamme peruslinjoja.
”Sotilaalliset voimakeinot ovat luonteeltaan destruktiivisia,
ja seuraukset usein kovin peruuttamattomia.” Näin lausui
eräs korkeastioppinut kollegani taannoin mietintötyöryhmässä. Vaikka asia onkin ilmiselvä, sen sanoiksi pukeminen
ja kirjaaminen oli yllättävän vaikeaa. Jatkopäätelmänä voisi päätellä, ettei moisia voimakeinoja kannata kevein perustein vapauttaa. Ja kun voimakeinojen käyttö sallitaan, joukon on oltava niiden käyttöön koulutettu, toiminnan on oltava johdettua ja jäsentynyttä, käytön on oltava suhteessa tilanteeseen, ja toiminnan on perustuttava voimassaolevaan lainsäädäntöön.
Poikkeusolojen kokoonpanomme luo perustan paikallispuolustukselle. Kokoonpanon aktivointia ja käyttöönottoa edeltää vakaa harkinta valtiojohdossa. Sotaväki ei siis, joistakin
harhaluuloista huolimatta, itse päätä ryhtyä omavaltaisesti
toimeen. Totta sen sijaan on, että tätä kokoonpanoa koulutetaan, harjoitetaan, muokataan ja ylläpidetään itsenäisesti

ja jatkuvasti niin, ettei toimeenpanoon kulu ylimääräistä aikaa. Sen vuoksi osa reserviläistä on yksipuolisesti sitoutunut
olemaan valmiudessa ja pitämään yllä osaamistaan omissa
tehtävissään. Paikallispuolustus on siis välitöntä valmiutta
äkillisiinkin kriiseihin.
Paikallispuolustuksen tehtävät on lueteltu useammassa julkisessa lähteessä. Nostan niistä muutaman erikseen esiin,
jolloin kukin lukija voi sitoa oman tai pohtimansa tehtävän
osaksi isompaa kokonaisuutta.
Perustaminen: on avain joukkojen muodostamiseksi. Ei liene sattumaa, että maavoimien vuosipäiväksi on valikoitunut
juuri 24. helmikuuta Kustaa Vaasan käskyn pohjalta vuodelta 1555. Tuolloin kuninkaamme käski perustaa ensimmäiset suomalaiset ”joukko-osastot” puolustamaan valtakunnan itärajaa novgorodilaisia ja Iivana Julman joukkojen hyökätessä. En syvenny itse perustamisen yksityiskohtiin, vaan
tyydyn toteamaan sen olevan paikallispuolustuksen ydin
ja sydän, jonka toimintavarmuuden varmistamiseksi teemme kaikkemme. Asiaan vihkiytyneillä on yleensä kokemusta
paitsi sotaväen toiminnasta, myös sangen vaikuttavat näytöt siviiliosaamisessaan.
Puolustaminen: varsinainen, näkyvä sotilaselementti vahvistunee tulevina vuosina. Omalla vastuualueellamme ko-

Päällikkyysmiekat jaettiin paikallispuolustusta Panssariprikaatissa johtaville ja valmisteleville komentajille 24.2.2021. Miekkojen alkuperä juontaa juurensa Hämeen Sotilaspiiriin, jossa hämäläistä paikallispuolustusta valmisteltiin sotien jälkeen 1950-luvulta alkaen.
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simmat kumppanit ovat olleet poliisi, pelastustoimi ja terveydenhuolto. Näiden lisäksi muu valtion-, alue- ja kuntahallinto, hiippakunnat, elinkeinoelämä, järjestöt ja vapaaehtoiskenttä ovat ilmeisiä tahoja, joiden kanssa paikallispuolustajat saavat toimia kansalaisia ja heidän elinolojansa turvattaessa.

rostuvat erityisesti liikkuva ja aktiivinen puolustus kaikkine
elementteineen, mukaan lukien hyökkäykselliset tehtävät.
Menneiden vuosikymmenien mielikuva siltaa vartioivista
karvalakkiukoista on auttamatta romantiikkaa – vaatimustaso kaikille taktisille joukoille on noussut huimasti, kuten
myös niille annettavat tehtävät. Jossakin on kuvattu toimintaympäristöä 5D-mallilla, jossa aika ja (liike)nopeus näyttelevät pääosia. Itse asiassa kyseessähän on vain napoleonilainen massoittaminen.

Esimerkkinä normaaliolojen valmistelusta nostan esiin Lahdessa itsenäisyyspäivänä järjestettävän valtakunnallisen paraatin. Se on hyvä nähdä paikallispuolustuksen harjoitteena.
Paraatin yhteydessä itse asiassa toteutetaan kaikkia aiemmin mainittuja tehtäviä. Ei varmaankaan vaadi vilkasta mielikuvitusta löytääkseen yhtymäkohtia paraatijärjestelyiden ja
poikkeusolojen tehtävien välillä. Toki itse paraatikatselmus
ja ohimarssi ovat omassa juhlasarjassaan, mutta valmisteluineen löytyy paljon kohteita, joiden muistiinpanovihkot/
piirrokset kannattaa laittaa talteen.

Kohteiden suojaaminen: on edellisen kohdan veli. Pieniä,
kriittisiä kohteita voidaan suunnitella vartioitavan ja puolustettavan jatkuvasti. Siviili- ja sotilaskohteiden suuri määrä ja tarve ajallisen painopisteen luomiseen antavat luovalle suunnittelulle tilaa. Paljon puhutut arjen välineet, saumaton viranomaisyhteistyö, yritysmaailman mallien ja välineiden hyödyntäminen sekä kansalaisten antama tuki tutuille, paikallisille joukoille ovat perustyökaluja, joiden aktivointi tehdään normaalioloissa. Tästä syystä muun muassa
paikallispuolustus- ja valmiusharjoitukset ovat ehdottomia
kohokohtia vuosikierrossa.

Sotilaallisen pidäkkeen ylläpito on jatkuvaa työskentelyä.
Luotu valmius antaa mahdollisuuden sotilaallisten voimakeinojen tai suorituskykyjen käyttöön. Paikallispuolustus
on yksi osa isommassa kokonaisuudessa – itse asiassa peruskivi, jonka varaan operaatiot voidaan rakentaa. Me, jotka saamme rakentaa päijäthämäläistä paikallispuolustusta,
olemme paljon vartijoita. Toivonkin, että parhaat käytänteet
jaetaan naapurimaakuntiin ja vastaavasti haetaan oppia heidän kokemuksistaan.

Viranomaisten tukeminen sekä heihin ja kansalaisiin tukeutuminen: kun edelliset ovat erityisesti sotilaallisen maanpuolustuksen keinoja, on syytä huomioida muut toimivaltaiset viranomaiset keinoineen, tarpeineen ja kykyineen. Alussa mainittu lainmukaisuus on kaikille viranomaisille toiminnan lähtökohta. Kun kukin on asiantuntija omalla tontillaan,
lienee asiallista kysyä kaverilta parhaaksi todetut toimintamenetelmät. Omissa joukkojen harjoituksissamme luontai-

Eversti Kari Kaakinen
Panssariprikaati

Vuoden 2020 verenluovutushaasteen tulokset
Päijät-Hämeen Maakuntakomppania osallistui
joukkueittain Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun VeriRyhmähaasteeseen myös viime vuonna.
Luovutuskerrat vuoden 2020 aikana:
PHMAAKK/KNTOJ: 7 kpl
PHMAAKK/Huolto: 6 kpl
PHMAAKK/KÄKI: 4 kpl
PHMAAKK/2J: 3 kpl
PHMAAKK/3J: 3 kpl
Eniten käyntejä viime vuonna oli komentojoukkueella. Yhteensä kaikki joukkueemme luovuttivat verta 23 kertaa vuoden
aikana. Tämä on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Poikkeusoloilla saattanee olla vaikutusta asiaan. Aktivoidutaan taas tänä vuonna!
On tärkeää, että jokainen luovuttaja muistaa kertoa ilmoittautuessaan, mihin ryhmään kuuluu, jotta Veripalvelu osaa merkitä käynnit oikean joukkueen kohdalle. Oletko Sinä jo varannut luovutusajan?
Tiedot välitti Lahden veripalvelutoimiston veriryhmävastaava sairaanhoitaja Satu Koskela.
Teksti: Jenni Paasio
Kuva: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
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