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Kirkkonummen Sanomat

Raaseporin Komppania jatkokoulutuksessa

KOMPPANIAN vääpeli, ylikersantti Rainer Sarviaho valmistautuu kirjaamaan miehet aamulla sisään harjoitukseen.

EVERSTILUUTNANTTI Antti Juntunen ja reservin
kapteeni Markus Lassheikki tarkkailevat harjoituksen kulkua tyytyväisinä.

JÄÄKÄRI Niklas Ewalds Tammisaaresta nauttii
maastoruokailussa jauhelihaperunapataa.

Kello on 07.10 aamulla.
Sumun keskellä mieshahmot
marssivat kasseja kantaen
kohti Uudenmaan Prikaatin
porttia Dragsvikissä. Kohta
Länsi-Uudenmaan reserviläiset vetävät päälleen maastopuvut ja muuttuvat tulevan Raaseporin Komppanian
ydinjoukoksi.
Maakuntajoukkojen ensimmäiseen aaltoon kuuluva
Raaseporin Komppania on
uusi osa Suomen alueellisen
puolustuksen järjestelmää.
Komppania kuuluu kriisitilanteessa ensimmäisinä perustettaviin sodanajan joukkoihin.
Maakuntajoukkoihin
kuuluva henkilöstö tulee saamaan aseita lukuunottamatta tarvittavat varusteet kotiinsa. Siksi maakuntajoukkojen komppania pystytään
hälyttämään lyhyellä varoitusajalla suojaamaan alueella olevia, kansalliselle ja alueelliselle turvallisuudelle tärkeitä kohteita.
Syksyn harjoituksessa
joukot päästiin perustamaan
Uudenmaan Prikaatin varuskunnassa. Cooperin testiä
ja joitakin luentoja lukuunottamatta toiminta kuitenkin
keskittyi Baggbyn ampumaradan maastoon. Myös sotaväessä tekemään oppii parhaiten käytännön harjoittelulla, joten alueen maasto tulee tässä ja tulevissa harjoituksissa joukoille tutuksi.
Koulutuksen edistyessä vaihtelevuutta tulee syntymään
erilaisten simulaattoreiden
käytöllä. Koska maakuntajoukkojen pitää hallita myös
asutuskeskustaistelu, tullaan harjoituksia myöhemmässä vaiheessa järjestämään myös urbaanimmassa
ympäristössä.
Armeija marssii vatsallaan ja huollon pitää pelata.
Varuskuntakeittiön toimittama ruoka nautittiin tälläkin
kerralla perinteiseen tapaan
maastossa, kantoja ja mättäitä hyväksi käyttäen. Lounaaksi oli tarjolla jauhelihaperunapataa. Ruoka maistui
niin hyvin, että viimeinenkin
kauhallinen kaavittiin tarkkaan lämpöastian pohjalta.
Haastattelimme ruokailun yhteydessä tammisaarelaista jääkäri Niklas Ewaldsia, joka oli nyt ensimmäistä
kertaa mukana maakuntajoukkojen harjoituksessa.
Hänen ensivaikutelmansa
olivat erittäin positiivisia. –
Tuntuu oikein hyvältä. Aamulla juostun Cooper-testin
tuloskin oli yllättävän hyvä,
2740 metriä, kommentoi
Ewalds. Aamupäivällä ennen ruokailua oli jo ehditty
harjoitella varusmiespalveluksensa 1994 pioneerina
suorittaneelle Ewaldsille tuttua asiaa, varamiinoitteen
rakentamista. Baggbyn am-

kertoo Niklas Ewalds tyytyväisenä ja lähtee santsaamaan ruokaa.

vän aikana ehditään vain
raapaista pintaa, jonka jälkeen joukot joudutaan potkaisemaan kotiin. Tätä on
pakko verrata aiempiin Syndalenin harjoituksiin, joissa
miehistä tehtiin kahden päi-

pumaradalle johtava tieura
on suljettu perusteellisesti
telamiinakentällä. – Olen aina ollut kiinnostunut maanpuolustuksesta. Ilmoittauduin halukkaaksi maakuntajoukkoihin keväällä. Yritin
nyt houkutella kavereitakin
mukaan maakuntajoukkoihin, täytyy jatkaa houkuttelua. Nyt harjoituksissa on
seuraavaksi vuorossa se kiinnostavin osa eli ammunta,

”Harjoitukset voittaa
aina kotiolot”
Korpraali Juha Harakka
Veikkolasta pyörittelee tottuneen näköisesti raskasta Apilas-kertasinkoa käsissään ja
laittaa sen kuljetuskuntoon.
– Olen nyt kertaamassa en-

"Laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta
Eduskunnan käsittelyyn on juuri tullut kokonaan uusi
laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lain kiistellyin
osa sisältää mahdollisuuden käyttää maakuntajoukkoja
virka-aputehtäviin.
Hiiden Rykmentin 10-vuotisjuhlassa puhunut kansanedustaja Raija Vahasalo totesi uuden lain kiireelliseksi ja
odotetuksi. Hänen mukaansa on tärkeää, että vapaaehtoisten maanpuolustajien oikeudet ja velvollisuudet määritellään lain tasolla. Samalla lakiehdotuksessa on tarkennusta vaativia puutteita, jotka on huomioitu myös annetuissa
lausunnoissa. Esimerkiksi laissa on määritelty epäselvästi, minkälaisiin virka-aputehtäviin maakuntajoukkoja
voidaan käyttää. Lakiehdotus on nyt eduskunnan puolustusvaliokunnan käsiteltävänä."

VARAMIINOITE asennettuna ampumaradan tielle.

TULOSLASKENTA hyvin menneen RK7-ammunnan
jälkeen. Alf Åberg kirjaa taululta osumia.

simmäistä kertaa neljään
vuoteen, aikaisemmin olen
osallistunut sotilasalueen
järjestämiin harjoituksiin
Syndalenissa. Sitä ennen
olen ollut Santahaminassa
harjoittelemassa kohteen
suojausta. Mukavaahan täällä on, kyllä nämä harjoitukset aina kotiolot voittavat,
Harakka tuumailee tyytyväisenä. Harakan joukkue on
harjoitellut aamupäivällä
panssarintorjuntavälineiden
käyttöä. Maakuntakomppanian kalustoon kuuluu varusteita kylkimiinoista raskaisiin kertasinkoihin. Jokaisen miehen pitää osata tarvittaessa käyttää niitä. –
Täytyy tunnustaa, että olin jo
melkein ehtinyt unohtaa raskaan kertasingon käsittelyn.
Ihmeellisesti asiat palautuivat mieleen, kun vain otti
aseen käteen ja alkoi laittaa
sitä ampumakuntoon, kertoo Harakka. Hänen mielestään nämä vapaaehtoiset
harjoitukset ovat olleet usein
paremmin järjestettyjä kuin
käsketyt. – Vaikka täällä voi
olla rennompi tapa toimia, on
jatkuvasti tarjolla mielekästä
toimintaa. Samalla oppii kuitenkin kaluston uudistumisen myötä tulevan uusimman tekniikan, painottaa
Harakka.
Raaseporin Komppanian
päällikön, reservin kapteeni
Markus Lassheikin havainnot harjoituksen kulusta ovat
positiivisia: – Komppanian
henkilöstö on motivoitunutta
ja kouluttajat ovat osanneet
asiansa. Tulevissakin harjoituksissa aiomme pitää toiminnan ja koulutuksen mielenkiintoisena ja nousujohteisena. Loppupuhuttelussa
Lassheikki kertoi, että päivän tavoitteet olivat toteutuneet hyvin. Cooperin testissä
kaikkien tulosten keskiarvo
oli 2422 metriä, mikä on
enemmän kuin kansainvälisiin valmiusjoukkotehtäviin
osallistuvilta edellytetään.
Paras yksilötulos oli 2970
metriä. Ampumakoulutuksen osana suoritetussa nopearytmisessä ammunnassa
tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon osumia
kääntyvään tauluun. Useampi henkilö osui kaikilla 18
laukauksella ja paras tulos
osumista laskettuna oli yhteensä 144 pistettä.
Kirkkonummen sotilasalueen päällikkö, eversti Kari Miekkavaara on maakuntakomppanian aloitukseen
samaan aikaan sekä tyytyväinen että tyytymätön: –
Olen tyytyväinen siitä, että
miehet ovat selvästi innokkaita tehtäviinsä ja valmiita
sitoutumaan
toimintaan.
Tyytymätön olen siitä, että
sotaväellä ei tällä hetkellä ole
antaa enempää resursseja
harjoituksiin. Nyt yhden päi-

vän aikana sotilaita. Näillä
harjoitusmäärillä joukkojen
taidot saadaan vain pidettyä
yllä, kun tarkoitus on kehittää osaamista.
Teksti ja kuvat:
SEPPO VAHASALO

OSANA lähipuolustusta harjoiteltiin kylkimiinojen
kytkemistä ja viuhkamiinan asennusta.

COOPERIN testissä juoksijoiden jalka nousee kevyesti.

"Raaseporin Komppania
rekrytoi lisää reserviläisiä
Vapaaehtoinen maanpuolustus organisoidaan 1.1. 2008
alkaen siten, että se voi tukea viranomaisten toimintaa
kaikilla tavoilla. Tässä tarkoituksessa muodostetaan maakuntajoukkoja, jotka kuuluvat puolustusvoimien sodan
ajan joukkoihin. Raaseporin Komppania on Länsi-Uudellemaalle perustettava maakuntajoukko, jonka kokoonpano räätälöidään alueellisen tarpeen mukaisesti.
Yksikkö on paitsi kaksikielinen, myös koko läntisen Uudenmaan rannikkokuntien maakuntakomppania. Mukaan otetaan reserviläisiä ensisijaisesti Kirkkonummen,
Siuntion, Inkoon, Karjaan, Pohjan, Tammisaaren ja Hangon alueelta. Lisäksi mukaan voidaan hyväksyä reserviläisiä varsinaisen alueen ulkopuolelta.
Maakuntajoukkoihin haetaan parhaillaan lisää reserviläisiä. Hakemuksia toivotaan erityisesti miehistön koulutuksen saaneilta henkilöiltä. Joukkoon rekrytoidaan
nuorehkoja, noin 25–45 -vuotiaita ja vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta kiinnostuneita, SA-koulutuksen saaneita naisia ja miehiä. Mikään huippu-urheilija ei tarvitse olla, sillä joukon harjoitusohjelma sisältää myös kuntoa
kohottavaa liikuntaa. Kannattaa muistaa, että maakuntakomppaniassa tarvitaan jalkaväen taistelujoukkojen lisäksi mm. keittiö-, kuljetus-, taisteluvälinehuolto- ym. alojen
ammattilaisia. Hakemuskaavakkeita saa Uudenmaan sotilasläänin esikunnasta puh. 019-1810111 sekä Raaseporin komppanian www-sivuilta.
Lisätietoja: http://www.raaseporinkomppania.net"

