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PÄÄTOIMITTAJA
Kesähelteistä on selvitty kutakuinkin hengissä ja nyt on aika
kohdistaa katseen loppuvuoteen. Koronapandemia rajoittaa edelleen toimintaa monella tavalla. Onneksi ulkoilua ei
sentään ole rajoitettu.
RESUL Four Day March oli kaikille avoin kansainvälinen
nelipäiväinen etämarssitapahtuma, joka järjestettiin 22.25.7.2021. Tapahtumaan osallistui 1400 marssijaa eri pituisin matkoin. Itse kävelin tuon neljän päivän aikana yhteensä 25 kilometriä. Keli oli poutainen, joten ulkoilu oli varsin
miellyttävää. Viilenevissä syyssäissä varustukseen kannattaa kiinnittää taas enemmän huomiota, varsinkin pidemmillä ulkoilutuokioilla.
Meillä ja muualla -teema saa jatkoa, kun Varmistin ry:n puheenjohtaja Timo Wallenius kertoo Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta. Komppania taas on harjoitellut perustaistelumenetelmiä sekä kesän alussa että lopussa. Muutama maakuntajoukkoihin kuuluva taistelija on myös menestynyt Vahvin Reserviläinen -kisassa.
Varmistimen pitkään rakentama ampumaluola on viimeisiä
viilauksia vaille valmis, ja poliisihallitus on vihdoin myöntänyt meille ampumarataluvan. Käyttöönotossa menee vielä
aikaa, jotta esimerkiksi varausjärjestelmät saadaan käyttöön
ja ampumaratavastaavat sovittua ampujia varten. Lisätietoa
tulevissa lehdissä.

Kuvat: Pirkka Mellanen

1. Varmistimen jäsenmaksu 32 € pitää olla maksettu.
2. Vakuutus pitää olla voimassa. Vakuutukseksi käy esim.
MPKL:n, Reserviläisliiton, RUL:n tai SAL:n vakuutus. Kunkin
liiton kotisivuilla tarkemmat ohjeet. Vakuutusten vuosihinnat ovat 25 € ja 41 € välillä.
3. HAUKin jäsenyys pitää olla ostettuna Varmistimen verkkokaupasta. 30 € liittymismaksu, joka sisältää 1. vuoden vuosimaksun ja 12 € saat HAUK:n jäsenkortin sekä 7 ratakäyntikertaa. Tarkemmat ohjeet Varmistimen ja HAUKin kotisivuilla.

Syysterveisin,
Jenni
P.S. Tiistaitreeneihin liittyen vielä muistutuksena HAUKin
(Hälvälän ampumaurheilukeskus Ry) ja Varmistimen maksuista, jotta Hälvälässä saa ampua:
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ALUETOIMISTO

Hämeen aluetoimiston päällikkö vaihtui 1.7.2021 lukien!

Pyrin ajamaan itseni sisään tähän paikallispuolustuksen
ydintoimintaan mahdollisimman nopeasti. Parhaiten se tietysti onnistuu ihmisiä tapaamalla ja harjoituksiin osallistumalla. Toivottavasti Covid-19-tilanne ja sen hallinta tulee
mahdollistamaan palaamisen normaalitoimintaan lähitulevaisuudessa, viimeistään ensi vuoden alussa. Sitäkin ennen tullaan jo toteuttamaan hallittuja tapaamisia ja harjoituksia. Verkossa toteutettavat kokoukset ja koulutukset ovat
muodostuneet jo osittain jopa rutiiniksi, mutta kaikki tiedostamme sen, että paluu fyysisiin kokoontumisiin ja normaaleihin harjoituskäytänteihin on sotilasjoukon osaamisen kehittymisen kannalta välttämätöntä. Arvostan sitä aktiivista
otetta ja tahtoa, joka on selkeästi kyetty ylläpitämään Päijät-Hämeessä tämän pitkittyneen poikkeustilanteen aikana,
vaikka käytännön koulutus- ja harjoitustoiminta onkin jäänyt vähemmälle.

Hyvää alkusyksyä Päijät-Hämeen maanpuolustusväelle!
Olen evl Kai Naumanen ja aloitin Hämeen aluetoimiston
uutena päällikkönä ja samalla paikallispataljoonan komentajana 1.7.2021 lukien. Olen vuonna 1972 syntynyt ilmatorjuntakoulutettu upseeri Mäntsälästä. Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuin 1997 ja ensimmäiset noin 10 vuotta palvelin eri tehtävissä Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä
Tuusulassa. Puolustusvoimauudistuksen 2006 seurauksena
tuo joukko-osasto lakkautettiin ja siirryin monen muun tavoin Panssariprikaatiin. Esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssini suoritin vuosina 2007-2009, minkä jälkeen jatkoin
uraani Panssariprikaatin esikunnassa operatiivisen alan tehtävässä. Tämän jälkeen olen palvellut aselajini ja ilmapuolustuksen eri tehtävissä Ilmavoimien esikunnassa, Maavoimien
esikunnassa, uudelleen Panssariprikaatissa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajana ja edellisessä tehtävässä Ilmasotakoulun apulaisjohtajana. Pyrin harrastamaan liikuntaa mahdollisimman monipuolisesti ja viihdyn hyvin erilaisten projektien parissa mökilläni Päijät-Hämeessä, Orimattilassa. Olen luonteeltani avoin ja minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Paikallispuolustus ja maakuntajoukot osana sitä ovat kehittyvä kokonaisuus Puolustusvoimissa. Ilmiselvästi Päijät-Hämeessä tämä on sisäistetty ja kehittämistä eri osa-alueilla
viedään eteenpäin lisäksi ns. omin voimin ja omaehtoisesti.
Ja siitähän paikallispuolustuksessa on mielestäni myös kysymys. Paikalliset ihmiset ja yhteisöt ovat kiinnostuneita oman
alueensa maanpuolustuksesta, sitoutuvat siihen pitkäjänteisesti ja haluavat kehittää itseään sekä joukkonsa suorituskykyä monipuolisesti. Paikallisessa yhteistyössä, innovatiivisuudessa ja aidossa tekemisen meiningissä piilee valtavia voimavaroja. Päijät-Hämeessä ollaan erinomaisella tiellä
paikallispuolustuksen ja sen kehittämisen osalta!

Varsin tyytyväisin mielin ja innokkaana uusia haasteita kohden suuntasin auton keulani tänne Lahteen. Onhan se varsin lähellä kotipaikkaani ja kyseessä on jo neljäs tehtäväni Panssariprikaatissa, joten tämä Päijät- ja Kanta-Hämeen
muodostama kokonaisuus on itselleni varsin lähellä sydäntä. Urapolkuni on tähän asti kulkenut melko vakaasti ilmatorjunnan ja ilmapuolustuksen eri tehtävissä. Halusinkin jotain muuta ja nyt siihen tuli luonnollinen tilaisuus. Tähän
tehtävään pyrin ja siihen pääsin! On mahtavaa saada näin
konkreettinen mahdollisuus tutustua vielä lähemmin näihin
maakuntiin ja niiden eri yhteistyötahojen ihmisiin. Maakuntajoukkojen ja paikallispuolustuksen osalta päävastuuni toki
kohdistuu juuri tänne Päijät-Hämeeseen, joten siihen myös
olen jo suunnannut perehtymistäni. Ilokseni olen saanut jo
hyvin lyhyessä ajassa muutaman verkkotapahtuman ja esittelyn kautta havaita, kuinka hämmästyttävän hyvällä tasolla täällä Päijät-Hämeessä maakuntajoukkojen toiminta on.
Yksi osoitus siitä on tietysti myös tämä Varmistin-lehti ja sen
taustalla toimiva tukiyhdistys.

Loppuvuoden osalta pyritään siis hieman aktivoitumaan jo
enemmän koulutus- ja harjoitustoiminnan suhteen. Pääosin
harjoitukset ovat vapaaehtoisia harjoituksia ja itsenäisyyspäivän paraativalmistelut jatkuvat ainakin vielä toistaiseksi
täydellä volyymilla. Toki varmuutta paraatin ja muiden itsenäisyyspäivään liittyvien tapahtumien järjestämisestä ei vielä ole. Toivottavasti pääsemme kuitenkin tapaamaan mahdollisimman monen kanssa jo tämän vuoden puolella. Joka
tapauksessa toivotan kaikille antoisaa loppuvuotta, pysykää
terveinä ja aktiivisina!
Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Kai Naumanen
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MKJ
Perustamisen tuki
Johdanto
Perustamistoimintaa esiteltiin Varmistimen numerossa
2/2020. Kirjoittaja Janne-Pekka Juutilainen tiivisti tuolloin
asian seuraavasti: ”Joukkojen perustamisen periaate on hyvin yksinkertainen: kootaan henkilöt, sotamateriaali, kuljetusvälineet ja muonat yhteen ja annetaan koulutus, jotta perustettavalle joukolle annettu tehtävä voidaan aloittaa.” Vastaava yksinkertaistettu kuvaus musiikkifestareista olisi kuta kuinkin ”myydään liput, avataan juomahanat, kytketään
bändien vahvistimet ja aloitetaan”. Molempia kuvauksia lukiessa jokainen ymmärtää, että mainittujen asioiden lisäksi
sekä niitä ennen ja niiden jälkeen tapahtuu paljon.

otosta on tehtävä asianmukainen päätös ja tilojen käytöstä
on saatava tarvittava opastus. Samoin on dokumentoitava
missä kunnossa tilat ja maa-alueet otetaan käyttöön ja missä kunnossa ne aikanaan palautetaan, kun tarvetta ei enää
ole. Tässä ei ole suurta eroa normaaliin vuokrasopimukseen,
ja kiinteistötekniikan moninaistuessa voikin olla perusteltua,
että esimerkiksi kiinteistön ylläpito ja siitä tehdyt palvelusopimukset jatkuvat entisellään.
Huolellinen suunnittelu takaa, että oleellisimpien tilojen
omistajien kanssa voidaan sopia etukäteen, miten toimitaan, mikäli tiloja tarvitaan perustamiseen. Toisaalta suunnitelmat ja tarpeet voivat muuttua, ja kiinteistön omistaja
voi olla myös eri mieltä siitä antaako kiinteistöä käyttöön.
Näissä tilanteissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka normaalioloissa kunnioittaa omistusvapautta viimeiseen asti.

Festareita järjestetään normaaliaikana toistuvasti, ja niiden
valmistelu alkaa viimeistään, kun edellisten jäljiltä on lava
purettu, ajourat palautettu entiselleen, roskat siivottu ja järjestäjäkaronkka pidetty. Bändien kiinnittämisen lisäksi vuoden aikana mietitään tarvittavia paikkoja ja tiloja, haetaan
lupia ja pidetään yhteyttä viranomaisiin, ja kaiken kaikkiaan
pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä festarikokemus
kaikille. Mutkat suoristaen voi sanoa, että festariorganisaatiota Paikallispataljoonassa vastaa perustamisen tuki.

Paikallishankinnat
Vaikka joukkojen perustamisen kannalta oleellisin taisteluvälinemateriaali ja varustus on Puolustusvoimien hankkimaa ja varastosta jaettavaa, tarvitaan pitkin matkaa silti muutakin joukoilta puuttuvaa tai perustamistyön kannalta oleellista. Hankintaosasto suunnittelee, valmistelee, toteuttaa, luovuttaa tai jakaa tällaisia hankintoja. Hankinnat
voivat olla palveluita kuten palvelukseen astuvien kuljetusta tai muonitusta, tai konkreettisia esineitä kuten vaikka toimistolaitteita, joukoille tarvittavaa materiaalia tai melkeinpä mitä vain.

Ilman ennakkovalmistelua normaalioloissa ja riittävää tukea valmiutta kohotettaessa perustamistoiminta vaikeutuu
oleellisesti. Perustamisen tuen toiminta jakaantuu kahteen:
rakennuksiin sekä maa-alueisiin liittyviin asioihin ja paikallishankintoihin. Molempia yhdistää vahva yhteys siviiliyhteiskunnan palveluihin ja järjestelmiin sekä vaatimus joukon vahvasta siviiliosaamisesta alalla.
Perustamisen tuen toimintaan liittyy myös merkittävä lainsäädännöllinen ohjaus. Silloin tällöin törmää ajatukseen, että kun pilliin puhalletaan, on mikä vain sallittua, mutta se ei
ole totta. Suomessa puolustamisen arvoista on myös yhteiskunnan toiminta laillisin perustein.

Hankintaa voi vaikeuttaa yhteiskunnan vallitseva yleinen tilanne, esimerkiksi toimitusvaikeudet mahdollisena kriisiaikana. Hankintaosaston tehtävä on selvittää tarvittavien tuotteiden tai palveluiden saatavuutta, lähettää tarjouspyyntöjä
ja kilpailuttaa, tehdä päätökset hankinnoista ja tehdä maksumääräyksiä.

Tilat ja alueet
Perustaminen tarvitsee tiloja ja maa-alueita joukkojen ryhmittymiseen ja harjoitteluun, erilaisen materiaalin varastointiin, väistöalueiksi, perustamiskeskusten itsensä toimintaan ja niin edelleen. Tätä työtä perustamisen tuessa tekee
rakennusten ja maa-alueiden ottoelin. Nämä tilat ja alueet
useimmiten eivät ole Puolustusvoimien omaisuutta, vaan ne
on otettava käyttöön suunnitellusti omistajiltaan, käyttöön-
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Hankintojen onnistumisen kannalta keskeistä on, että hankintaprosessi on ennalta hyvin suunniteltu ja mahdolliset
toimittajat ennalta tiedetyille tai todennäköisille hankinnoille on kartoitettu. Kuten kiinteistöjen ottotoimintaakin,
myös hankintoja tehdään voimassa olevan lainsäädännön
puitteissa.
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Lopuksi

Tietoa maaperästä ja sen kantavuudesta on olemassa kaupunkien karttapalveluissa. Hankintaa työkseen tekevät
taas tietävät, miten hankintaprosessi kannattaa organisoida, kuinka tavaralogistiikka toimii ja millaiset ovat normaalit maksuehdot tai mitkä asiat ovat normaalisti neuvoteltavissa.

Sekä rakennusten ja kiinteistöjen otossa ja paikallishankinnoissa alan siviiliosaaminen on oleellista. Kokemus on osoittanut, että Suomen toimiva ja digitaalinen kiinteistörekisteri ja sen lukuisat kaupalliset ja julkiset käyttöliittymät ja sovellukset takaavat pääsyn kiinteistöjen omistajatietoihin käden käänteessä, ja niiden käyttö on alan siviiliosaajille arkipäivää. Toisaalta Puolustusvoimien laitteilla ei pääsyä niihin
ole. Samoin moniin rakennuksiin liittyviin asioihin ja tarkistuksiin on valmiita dokumenttipohjia, vaikkakin ne lähtökohtaisesti on laadittu erilaisiin tilanteisiin.

Nimensä mukaisesti perustamisen tuen tehtävä on tukea
varsinaista perustamista ja auttaa pitämään pyörät pyörimässä. Festareilla parhaankin bändin keikan onnistumisen
mahdollistavat ammattitaitoiset ja tehokkaat roudarit ja
muu taustaorganisaatio.
Teksti: Matti Kuronen, Jukka Lindfors ja Teemu Häyrinen

Hennala Herää
-maanpuolustuspäivä
Hennalassa vietettiin maanpuolustuspäivää elokuun puolivälissä. Keli oli harmillisesti osittain sateinen, ja se varmasti karsi yleisön määrää. Onneksi aurinko kuitenkin pääsi pilkahtamaan aina välillä, ja väkeä riitti kohtuullisesti.

telypiste, jossa kerrottiin kaikille halukkaille ja ehkä vähemmänkin halukkaille sekä Varmistimen että Maakuntajoukkojen toiminnasta.
Myynnissä oli tietenkin hernekeittoa sekä Sotilaskodin munkit ja kahvit. Ratsuosasto järjesti päivän aikana kaksi esitystä
ja Kuorokillit pitivät Naurua ja laulua -kuoroesityksen.

Alueelle oli vapaa pääsy, ja paikalla oli monia eri toimijoita.
Varmistimella oli Lahden Reserviläiset ry:n kanssa oma esit-
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Erilaisilla testipisteillä sai kokeilla esimerkiksi vauhditonta pituushyppyä ja puristusvoiman mittausta. Lisäksi laserpistooliammunta veti kiinnostuneita puoleensa, ja jonoakin riitti
aina välillä.
Panssarimuseosta oli tuotu mm. ajokuntoinen Sturmgeschütz 40 Ausführung G Ps 531-18, joka on ollut museolla 1990-luvun alkupuolelta asti. Vaunu keräsi katsojia, joita
riitti ihan päivän loppuun asti, jolloin se käynnistettiin kammella veivaamalla ja ajettiin lavetille kuljetusta varten.
Päivä oli mukava, ja tällaisille tapahtumille on varmasti jatkossakin tarvetta. Näillä saadaan maanpuolustuksesta kiinnostuneille ihmisille lisätietoa myös reserviläisten toiminnasta ja potentiaalisesti harrastuksesta kiinnostuneet tavoitettua.
Teksti ja kuvat: Jenni Paasio
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Perustaistelumenetelmät

Kesän kynnyksellä Maakuntakomppania harjoitteli jälleen
jalkaväen perustaistelumenetelmiä. Viikonlopun kestäneessä harjoituksessa kerrattiin yksittäisen taistelijan perustaitoja, partion toimintaa ja ryhmän vakioituja toimia kohdattaessa vihollinen. Samalla päivitettiin taistelutekniikan nyansseja viimeisten puolustusvoimien kouluttamien oppien
mukaisiksi.
Nykyaikainen harjoitus
Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen käytettävissä olevat resurssit mahdollistavat aiempaa monipuolisemman ja ajankäytöltään tehokkaamman koulutustoiminnan. Maakuntakomppanian harjoituksissa on jätetty taakse aiemmin yleinen käytäntö, jossa harjoitukseen tulijan etukäteistieto rajoittui harjoituksen aiheeseen, tarvittavaan varustukseen ja
otsikkotason harjoitusaikatauluun, varsinainen harjoittelu
alkoi teoriaoppitunneilla, aiemman osaamisen kartoittamisella ja yksinkertaisten perusasioiden opettelulla, ja harjoitus huipentui viimeisen aamupäivän soveltavaan osioon.
Sen sijaan tavoitteena on, että harjoituksiin liittyvät teoriaoppitunnit suoritetaan ennen varsinaista harjoitusta verkossa, ja mikäli mahdollista, järjestetään valmistavaa koulutusta
ennen suurempia harjoituksia, niin että viikonlopun kestävässä harjoituksessa yksittäisen taistelijan perusteiden osaamisen varmistamiseen käytettävä aika jäisi mahdollisimman
lyhyeksi ja painopiste saataisiin joukkona toimimisen harjoitteluun. Näin myös kevään harjoituksessa.
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Alkuvuodesta avattiin Päijät-Hämeen reservin työtilaan PVMoodlessa verkkokurssi Tuli ja liike, jolla voi opiskella sekä jo pidetyn harjoituksen että alkusyksystä järjestettävän
joukkuetason harjoituksen asiasisällöt teoriatasolla. Kyseisen verkkokurssin voi suorittaa, vaikkei varsinaisiin harjoituksiin osallistuisikaan.
Perjantaina tiedustelu- ja valmisteluosasto lähti jo aamupäivällä koulutusvastuussa olleen joukkueenjohtajan johdolla
ottamaan vastuulleen harjoituksessa tarvittavaa kalustoa,
järjestelemään pääjoukon saapumista ja tiedustelemaan viimeisimmät muutokset koulutusmaastossa.
Pääjoukko siirtyi ruokittuna perässä perjantai-iltana pandemian rajoitustoimia noudattaen kahdella linja-autolla. Perillä toteutettiin normaalit harjoituksenkäynnistysrituaalit,
eli tervetuliaispuheet, varustaminen, majoittuminen ja tukikohtapalvelun käynnistäminen.
Lauantaiaamu alkoi sotilaallisesti lyhyellä ohjatulla liikuntatuokiolla, josta aamupalan kautta siirryttiin harjoittelemaan
kouluttajien johdolla ryhmittäin partion toimintaa, ryhmän
etenemismuotoja ja liikkumista. Liikkumisesta koulutus eteni taistelukosketukseen ja ryhmän perustoimiin kohdattaessa eri vahvuisia vihollisia.
Tiiviin muodollisen harjoittelun jälkeen alkoi kohtaamisten
harjoittelu yhdessä vastaosaston kanssa, missä ryhmänjohtajien vastuulle jäi tilannearvion tekeminen ja tilanteenmukaisten toimenpiteiden käskeminen. Tiivistahtisen päivän
jälkeen ohjelma keveni ja taistelijoille annettiin mahdollisuus käydä sovellettujen osien lomassa tutustumassa panssarimuseoon.

VARMISTIN 3/2021

10

Lauantain harjoittelu eteni varsin suoraviivaisesti muodollisesta harjoittelusta rajoitettuun soveltavaan harjoitteluun, jossa vastaosasto määritti toiminnallaan tilanteen.
Koulutusryhmien omien palautekeskusteluiden lisäksi pidettiin eri koulutusosioiden välissä lyhyitä yhteenvetoja,
joilla varmistettiin oleellisimpien asioiden omaksuminen
ja pidettiin yllä kokonaiskuvaa ryhmittäin hajallaan harjoitelleen joukon kokonaistilanteesta.
Sunnuntai alkoi lauantain tavoin puolen tunnin kevyellä liikunnalla, jonka jälkeen siirryttiin suoraan valmistelemaan majoituksen purkua ja viimeistä soveltavaa vaihetta, jossa vastaosaston kuvaama vihollistilanne oli astetta
edellispäiviä haastavampi.

Normaalin sunnuntaiaikataulun mukaisesti aamupala
nautittiin vasta sovelletun harjoituksen jälkeen lounasaikaan. Varusteiden luovutuksen ja ruokailun jälkeen pääjoukko hyppäsi linja-autoihin, kohti Päijät-Hämettä ja etujoukko saattoi harjoituksen loppuun palauttamalla kaluston ja ajoneuvot.
Kuten niin monet aiemmat harjoitukset, tämäkin viikonloppu näytti, että Maakuntakomppaniasta löytyy erinomaista osaamista ja voittamaton asenne tekemiseen.
-T
Kuvat: Juha Mustonen
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PERUSTAISTELUMENETELMÄT
KESÄPUHTEENA
Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian taistelijat pääsivät tositoimiin toukokuun ja elokuun vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa Parolannummen maastoissa. Harjoitusosasto toimi kaksiosaisessa harjoituksessa eristyksissä muulta maailmalta omassa ”koronakuplassaan”.
Molemmat viikonloput olivat koulutusrakenteeltaan tiiviit ja
monimuotoiset. Teemoina olivat ryhmän ja joukkueen perustaistelumenetelmät. Lisäksi harjoituksissa hipaistiin soveltavasti muitakin aiheita, kuten taisteluensiapu, partiointi, toiminta suojueessa, kulunvalvontapaikan järjestelyt ja
taistelutoiminta sekä pst-partion toiminta, muutamia mainitakseni.
Aamut harjoituksessa aloitettiin mukavasti herättelevillä liikuntasuorituksilla. Tavoitteena oli myös harjoittaa syyskuun
käskettyyn kertausharjoitukseen lähtevää osastoa tuleviin
ryhmän ja joukkueen kovapanosammuntoihin.
Vaikka harjoitusohjelma ja teemat olivat molempien viikonloppujen osalta paperilla jopa ruuhkaiset, onnistuttiin läpivienti ja koulutusten rytmitys toteuttamaan hyvällä tasolla.
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Ilmapiiri harjoituksissa säilyi positiivisena, vaikka isolle osalle tuttu ”sodankitkakin” näyttäytyi ajoittain. Arvokkaita koulutusta ja oppimista tukevia virheitäkin onnistuttiin tekemään.
In finem omnia. Koulutustavoitteet saavutettiin ja tehtävä
suoritettiin. Vaikka kahvit eivät tulleetkaan harjoituksissa talon puolesta, oli komppanian taistelijoiden asenteet edelleen rautaa ja trangiat kuumana näin koronakurimuksenkin aalloilla.
Kiitos mukana olleille taistelijoille sekä kouluttajille.
Teksti ja kuvat: Juha Mustonen

PHMKJ harjoitukset 2021
20.9. OEH / ilta
24.9.-26.9. VEH PHPAIKP Johtamisharjoitus
8.10-10.10. SOTVA SPOLHARJ
18.10. OEH / ilta

8.11. OEH / ilta
20.-21.11. OEH / la-su
5.12. VEH Paraatiharjoittelu
6.12. KH Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati

PHMAAKK:N JA MKJ:N LKT JA COOPERIN TESTIT 2021
LKT sunnuntai 10.10. klo 18.00
LKT sunnuntai 21.11. klo 18.00
Joulukuu vapaa

Päivystäjä lähettää muistutuksen lähestyvistä testeistä. Testit ovat avoimet myös muille reserviläisille kuin maakuntajoukkolaisille.

COOPER lauantai 11.9. klo 11.00
COOPER lauantai 2.10. klo 11.00

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

Lihaskuntotestit pidetään Kamppailulajikeskuksella, Sammonkatu 6.
Cooperin testit pyritään pitämään Radiomäen kentällä.
Vaihtoehtoinen paikka on Pikku-Vesijärven ranta.
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Testauksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys:
Erkki Vilja
erkki.vilja@maakuntakomppania.fi
040-5002757
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Reservissä on voimaa – Vahvin Reserviläinen 2021
Lauantaina 21.8.2021 miteltiin järjestyksessä toista kertaa
Vahvimman reserviläisen titteleistä Ylihärmässä. Kilpailun
järjesti Lakeuden Maanpuolustuksen Tuki ry paikallisten reservijärjestöjen kanssa. Ensimmäiset kisat järjestettiin kaksi vuotta sitten vuonna 2019. Vuoden 2020 kisoja varjosti yhäkin jylläävä globaali pandemia, joka viime hetkiin asti
piti jännitystä yllä myöskin tämän vuoden kisajärjestelyissä.
Aamulla kilpailijat kokoontuivat Anssin Jussin Areenalle, ja
päivä alkoi punnituksella ja varomääräysten läpikäymisellä. Kilpailijat jaettiin naisten ja miesten sarjassa kolmeen eri
painoryhmään: naisilla kevytsarja (-60 kg), keskisarja (-75
kg) ja raskassarja (+75 kg) ja miehillä kevytsarja (-80 kg), keskisarja (-100 kg) ja raskassarja (+100 kg).
Vahvin Reserviläinen on SM-tason kilpailu. Vahvuutta mitattiin kolmessa eri lajissa: sotilasajoneuvon vedossa, tykinnostossa sekä ammuslaatikoiden lavauksessa.
Miehet kiskoivat 5500 kg maastokuorma-autoa ja naiset
1800 kg maastohenkilöautoa. Tavoitteena oli vetää sotilasajoneuvoa köydellä 20 metrin matka mahdollisimman nopeasti.
Tykinnosto suoritettiin maastavetämällä tykin lavettia sen
aisan suuntaisesti kiinnitetyistä tangoista. Miesten tykki oli
105H61, jonka kuormaa skaalattiin painosarjojen mukaisesti; kevytsarja 140 kg, keskisarja 160 kg ja raskassarja 180 kg.
Naisten tykki oli 76K02 SKP, jonka kuorma oli kaikissa painosarjoissa 90 kg. Kilpailutuloksen ratkaisi minuutissa tehtyjen
yhtämittaisten suoritusten lukumäärä.
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Ammuslaatikoiden lavauksessa neljä ammuslaatikkoa kevyimmästä painavampaan kannettiin 5 metrin matka erikorkuisten trukkilavojen päälle mahdollisimman nopeasti.
Naisten ammuslaatikot painoivat 20 kg, 30 kg, 40 kg ja 50
kg; miesten vastaavasti 40 kg, 60 kg, 80 kg ja 100 kg.
Synkät pilvet onneksi hälvenivät juuri sopivasti kisan alkuun
mennessä, eikä vesisade hankaloittanut haastavaa kilpailua
entisestään. Kisa päästiin suorittamaan optimaalisissa olosuhteissa.
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Voimaa ja sitkeyttä mitattiin, ja jokainen kilpailija antoi kaikkensa. Pelkkä raaka voima ei kisassa riittänyt, vaan oheen
tarvittiin lisäksi fyysistä kuntoa ja kestävyyttä. Kilpailijoiden
keskuudessa vallitseva yhteishenki muistutti armeijan parhaista hetkistä, kun puhallettiin yhteen hiileen. Toinen toistaan kannustaen jokainen ylsi omiin huippusuorituksiinsa.
Päijät-Häme oli hyvin edustettuna kilpailuissa. Orimattilan
reserviläisten Antti Roininen kilpaili miesten raskaassa sarjassa sijoittuen toiseksi. Lahden reserviläisistä kilpailuihin
osallistuivat Heidi Reijo sekä Jussi Hietavirta. Molemmat niittivät keskisarjoissa Suomen mestaruuden ja kotiin tuomisina
oli upeat ilmatorjuntatykin hylsystä tehdyt pokaalit.
Historiaa tehdään joka vuosi, kun vahvat ottavat mittaa toisistaan. Tärkeintä on ahkera treenaus ja omat tavoitteet.
Kun rima on aina tarpeeksi korkealla, voittaa itsensä.
Teksti: Heidi Reijo
Kuvat: Pasi Lindroos / Ressukuva
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Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu
VAPEPA
Mikä on Vapepa?

Miksi liityin, miksi lähden yöksi etsimään?

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on yli 50 organisaation verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa
hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea,
ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Vapepan vapaaehtoiset toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa.

Halusin tehdä jotain, jolla on merkitystä. Sama kuin sitoutuminen maakuntajoukkoon. Kadonneiden etsintä vaikutti semmoiselta – ja vähän jännältäkin. Liityin Lahden reserviläisiin, ja siellä perustettiin Vapepa-ryhmä. Meille järjestettiin peruskurssi, jonka jälkeen hälytysryhmämme liitettiin
OHTOon. OHTO on Vapepan hälytysjärjestelmä, joka pukkaa
tekstaria, kun etsijöitä tarvitaan. Tehtäviä ei ole jonoksi asti,
muutama vuodessa. Taisi olla joku vuosi, ettei tullut yhtään
hälytystä Lahteen, mutta Heinolassa kesä, marjat ja sienet
pitivät porukan kiireisenä.

Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka haluaa auttaa muita käytännönläheisellä tavalla. Vapepan jäsenjärjestöt järjestävät koulutuksen kaikille vapaaehtoisille. Järjestöt myös varustavat omat vapaaehtoisensa. Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii ympäri Suomen yhteensä noin 11 000 vapaaehtoista yli 1000 hälytysryhmässä.
Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja
koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta. Suomen Meripelastusseura koordinoi vapaaehtoista meripelastustoimintaa (sisämaassa järvipelastajat) ja
Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista lentopelastustoimintaa.
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Millaisia tehtävät ovat?
Vapepassa on monta hommaa tehtäväksi etsinnän lisäksi.
Vapepassa voit toimia esim. ensihuollon tehtävissä, henkisen tuen tehtävissä, lentopelastajana, liikenteenohjaajana,
maastoetsijänä, meripelastajana, muonittajana, pelastuskoiran ohjaajana, viestittäjänä. Meidän ryhmämme on keskittynyt etsintätehtäviin.
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Tehtävä alkaa, kun kännykkään tulee hälytysviesti ”Operaatio nro 3711/Etsintä/Lahti/Takkulan golfkenttä/Välittömästi. Kuittaus: 3711 ok/ei/pm hh:mm”. Joskus ei ole kiire, vaan
tulee ennakkohälytys eli valmistautumistehtävä. Vastaan
”3711 ok” eli lähden nopeasti matkaan. Joskus kun olen kesäaikana toisaalla, tai on muuta menoa, josta ei pääse heti
irtautumaan, vastaan ”3711 pm 22:15” eli PääsenMyöhemmin klo 22:15. Vastauksena tulee osoite ja muuta tarkentavaa tietoa etsinnästä tai sen kohteesta, kuten onko kyseessä ajoneuvoetsintä vai maastoetsintä.
Kun nopeasti lähtee paikalle, on alussa hieman joutokäyntiä, ennen kuin saadaan etsintäsuunnitelmat valmiiksi. Toimintaa johtaa poliisi, joka on jo jonkin aikaa suorittanut etsintää. Kun kadonnutta ei ole löytynyt poliisin ja mahdollisten yleisövihjeiden perusteella, poliisi kutsuu Vapepan mukaan. Ilmoittaudun paikalla ja odotan ohjeita.

kun olen ollut mukana, niin aina on kadonnut löytynyt. Ei
kylläkään aina elossa, valitettavasti. Eikä aina meidän etsijöiden toimesta, vaan yleisövihjeen perusteella. Joskus kun
on aamuyöllä lähdetty tyhjin käsin kotiin, niin aamun nettilehdestä saa lukea, että etsittävä henkilö on löytynyt hyväkuntoisena useamman kilometrin päästä kävelemästä tien
vartta pitkin. Joskus pääsee näkemään, kun löydetty kadonnut ja huolestuneet omaiset kohtaavat – siinä tulee lämmin
tunne rintaan.

Kun suunnitelmat ovat valmiit, alkaa koordinoitu ja johdettu toiminta. Usein koirapartiot lähtevät ensimmäisenä, jotta me jalkaisin kulkevat emme sotke hajuja. Kun koirat ovat
tarkastaneet todennäköisimmät reitit ja paikat, jalkapartiot
lähtevät etsintäalueilleen. Usein osa aloittaa lähietsinnällä, eli tarkastetaan kadonneen kodin lähistö. Joitain partioita käytetään ajoneuvopartioihin, jotka ajavat etsintäalueen tieurat.

Miten mukaan?

Kadonnut on useimmiten muistisairas vanhempi kansalainen tai marjastaja/sienestäjä. Muutaman vuoden aikana,

Sinua tarvitaan. Olisi hienoa, kun seuraava hälytys tulee,
niin näen paikalla joukkueellisen maakuntajoukkojen taistelijoita. Kyllä metsissä tilaa riittää useammallekin etsijälle.
Me pystymme painamaan metsässä vaikka kuinka pitkään.
Osaamme kulkea ketjussa, pimeä ja märkä on normaalia,
osaamme toimia johdetusti ja koordinoidusti. On hyvä käydä etsinnän peruskurssi ainakin jossain vaiheessa. Jos haluat
mukaan, ota yhteys Varmistimen puheenjohtajaan.
Teksti: Timo Wallenius
Kuvat: SPR
Lukuja vuodelta 2020:
•
•
•
•
•
•

•
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Hälytyksiä 552 kpl, joista 450 johti operaatioon.
Etsintöjä tehtävistä oli 266.
Avun kohteena oli 4 285 henkilöä.
Yhteistoimintaharjoituksia oli 41 kpl, joissa osallistujia 1 459 kpl.
Yleisiä pelastuspalvelun koulutuksia oli 238 kpl,
osallistujia 5 150 kpl.
Hälytysryhmiin kiinnitettyjen henkilöiden määrä
yleisen pelastuspalvelun hälytysjärjestelmä OHTOssa oli vuoden lopussa 10 724 henkilöä 1 243
varsinaisessa hälytysryhmässä. Kaikkiaan 34 eri
järjestöllä oli hälytysryhmiä.
Kesällä 2021 Hämeessä oli tehtäviä reilun tusinan
verran, pääasiassa etsintöjä, Lahden seudulla 4
kpl.
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Tiistaitreenit
Hälvälässä

Mpk-kurssilla Hälvälässä sain kuulla Luostarisen Mikolta, että tällainen tiistain ratavuoro olisi tulossa, ja että siellä olisi
mahdollisuus päästä harrastamaan ammuntaa useammin.
Totta kai olin heti kiinnostunut, kun homma on mieleistä ja
päätin, että käyn ainakin katsomassa mitä siellä tapahtuu.
Niinhän siinä kävi, että lähes joka tiistaina olen ollut paikalla, joten ammunnat vastasivat odotuksia, ja jos tulee ajoissa,
pääsee osallistumaan radan rakentamiseen ja toki myös sanomaan omia ideoita. Ammuntojen jälkeen on radan purku
ja hylsyjen keräys, kuten varusmiespalveluksessa aikanaan.
Minäkin, aika noviisiampuja, olen hyvin pysynyt mukana erilaisissa ammunnoissa, vaikka suoritteista on otettu aikaakin. Kuitenkin ihan oman taitotason mukaan on voinut edetä – toki ihan erilainen fiilis se on ampua, kun tietää, että
kello tikittää.
Jokaisella kerralla on ollut joku selkeä teema, tai ainakin ajatus, mitä tehdään eikä vain ”räiskitä”. Aiheina on esimerkiksi
ollut lippaan vaihdot pistoolilla ja kiväärillä, esteiden takaa
ampuminen pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla, liikkeestä
ampuminen pistoolilla, kiväärillä ja haulikolla sekä liikkuvan
maalitaulun ampuminen pistoolilla ja kiväärillä. Ammunnoissa vaihtuvan teeman lisäksi on eri kouluttajia vetämäs-
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sä, joten on ollut monipuolisia ja mukavia ammuntoja verrattuna perus pötköttelyammuntaan, vaikka sillekin on paikkansa. Ainakin itselle on mieluisempaa esimerkiksi liikkeestä ampuminen tai maalinvaihdot.
Välillä on ammuttu enemmän ja välillä vähemmän, riippuen
päivän ohjelmasta, muttei se kyllä yhtään vähemmän hauskaa ole ollut, vaikka välillä on ammuttu vähemmän, koska
sitten on ollut muita haasteita, kuten esteitä, ja liikettä ollut enemmän. Myöskin turvallisuusasiat kerrataan joka kerta ja niistä pidetään huolta, eli aseen käsittelyn neljä kultaista sääntöä ja ensiapukuviot käydään läpi. Olemme pääasiassa ampuneet tilanneradalla, mutta myös hirviradalla ja
varmasti menemme uudelleen sinne ja muillekin radoille.
Aseettomillekin, kuten minulle, on hyvin ollut tarjolla lainapistoolia, kivääriä ja haulikkoakin. Toki, jos osallistujia on
enemmän, varsinkin aseettomia, niin sitten vuorotellaan
lainakaluston kanssa ja patruunakustannuksistakin on selvinnyt ihan rahalla. Eikä se ole pelkästään sitä, että ammutaan erilaisia maalitauluja tai lipastetaan patruunoita, vaan
yleensä paikalla on useampi kokeneempi kaveri antamassa
hyviä vinkkejä, miten omaa tekniikkaa kannattaa hioa tai ainakin kertoo, mitä ei kannata tehdä, joten se on ollut myös
hyvä paikka omaksua asioita ja päästä kokeilemaan erilaisia aseita omia mahdollisia tulevaisuuden hankintoja silmällä pitäen.
On ollut hieno huomata, että porukassa on sellaisia tyyppejä
kuten Mellasen Pirkka, Luostarisen Mikko ja Valtosen Tom,
joilla on selkeä intohimo kyseiseen hommaan ja jotka opastavat vaikka kädestä pitäen, jos tarve vaatii, eivätkä myöskään ole liian tarkkoja tavaroistaan, siis aseistaan. Minulle
radalla käynti on muutakin kuin ampumista, se on myös sosiaalinen hetki, ja olenkin oppinut tuntemaan monta samanhenkistä tyyppiä ja yleensä, vaikka ei ammuta, niin hylsyjä
lentää silti verbaalisesti.
Varmistimen ampujilla on myös Signal-ryhmä, jonne yleensä tulee jotain ajatusta siitä, mitä milloinkin on ohjelmassa ja kysellään, että ketkä kaikki olisivat osallistumassa. Se
on myös hyvä paikka ilmaista omia ideoita siitä, minkälaiset
ammunnat olisivat mieleisiä tai kannattaako jotain tiettyä
asetta kenties hankkia itselleen.
Kaiken kaikkiaan ammunnat ovat olleet hyviä ja opettavaisia, myöskin oiva paikka kerätä ampumapäiväkirjaan merkintöjä, jos mielii hankkia joskus omia aseita. Jos ammunta
kiinnostaa ja löytyy kuulonsuojaimet ja suojalasit, niin ehdottomasti mukaan radalle.
P.S. Huumoria kannattaa myös ottaa radalle mukaan, tosissaan ja turvallisesti, muttei vakavasti.
Teksti: Jussi Hietavirta
Kuvat: Kurssilaiset
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