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Lahnerin opetus oli hyvin ajatuksia herättävää. Hän ei vain opeta tekniikkaa, vaan 
perustelee sen aina huolella. Tässä Lahner demonstroi teräaseen vaarallisuutta. Seitse-
mästä metristä lähestyvä kohdehenkilö pääsee tappavan lähelle Lahneria, ennen kuin 
hänen aseensa on kunnolla vedetty. Lahner kehottaa tutustumaan Swat-lehdessä
ilmestyneeseen Dennis Tuellerin artikkeliin ”How close is too close” (1998).
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uomalaisethan kokoontuvat 
perinteisesti minne vain, jos 
tarjolla on jotain ilmaista. Niin 
kävi tälläkin kertaa, kun Finsec 
mainosti ilmaista TKP-kouluttajien 
erikoiskurssia nettisivuillaan. 
Suuren hakijamäärän vuoksi hake-

musten perusteella paikalle valittiin vain 
ne kaikkein kovimmat luut. 

Koulutuksesta vastasi maailmalla hatti-
Swatti joukkojakin kouluttanut ja palkittu 
Florian Lahner. Saksalainen Lahner on 
toiminut viimeiset viisi vuotta täysi-
päiväisenä lähitaistelun kouluttajana ja 
hänen firmansa (Lahner Tactical Concepts) 
tarjoaa palveluja turvallisuusalalle keskit-
tyen taktiseen harjoitteluun ja terrorismin 
vastustamiseen. Lahner kuuluu niihin 
harvoihin kouluttajiin Euroopassa, jotka 
ovat saaneet siviilinä kouluttaa armeijan ja 
poliisin joukkoja. Kouluttaessaan ihmisiä 
ympäri maailmaa Lahner puhuu sponso-
rinsa Bonowin puolesta.

Koulutus herätti hieman ennakkoluuloja 
imelästä mainostilaisuudesta, olihan kurssi 
ilmainen ja vetäjänä nimekäs mies. Luulot 
karisivat kuitenkin heti alkuun, kun esit-
telyiden jälkeen alkoi seitsemäntuntinen 
paketti puhdasta voimankäytön koulutusta. 
Patukkatekniikoiden lisäksi kurssia oli 
maustettu muutamalla terä-ase tekniikalla, 
ripauksella parityöskentelyä sekä hyppy-
sellisellä raudoitustekniikoita.   

Lahner kehotti miettimään, miksi mitäkin 
tekee ja minkä takia. Lahner kehotti 
katsomaan voimankäyttöä tieteen silmin. 
Voimaa käytettäessä on hyvä tiedostaa 
ihmisen fysiikkaa ja painovoiman lakeja. 
Lahner mainostaa itseään pettymättömänä 
pessimistinä, jonka on aina koettava 
taktiikat itse, ennen kuin uskoo niiden te-
hokkuuteen. Lahner kuitenkin muistuttaa, 
että kaikkien tekniikat eivät automaattisesti 
toimi kaikilla. Niinpä hän kehottaakin vo-
imankäytönkouluttajia miettimään, kenelle 
opettaa ja mitä. 

Kesäkuun alussa
Finsec järjesti teles-

kooppipatukkakoulut-
tajien erikoiskurssin 

Lahdessa. Kurssi painot-
tui Bonowin Camlock 
-patukan käsittelyyn. 

Ainutlaatuisen kurssin 
vetäjänä toimi

saksalainen
Florian Lahner.

Teksti ja kuvat:
Timi Tikkanen S



Sininen:
lievästi vahingoittava

Oranssi:
vahingoittava

Punainen:
erittäin vahingoittava / kuolettava
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Teoriasta siirryttiin nopeasti 
käytäntöön. Ensimmäinen 
harjoitus koostui harhautus- 
ja lyöntiliikkeestä. Tekniikas-
sa kämmentönäisy naamaan 
horjuttaa kohdehenkilön 
tasapainoa. Siirrytään sivulle 
ja lyödään. Tekniikkojen 
perusta harjoiteltiin oikeilla 
patukoilla, ja kun liikeradat 
olivat hallussa, otettiin käyt-
töön vaahtomuovipatukat.

Ahtaissa paikoissa on hyvä lyödä tai ”tikata” suljetulla patukalla vaikkapa rintalihakseen ja ottaa näin etäisyyttä kohdehenkilöön. 
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Kroppa käännetään ”jousiampuja-
asentoon” ja pistetään patukan kärjel-

lä kasvoihin. Tämä on Lahnerin itse 
kehittelemä teräasetorjunta. 

Patukan avaaminen tilanteessa 
ja maahanvienti. 

Yhdestä kädestä maahanvienti.

Varusteita päälle puettaessa jokainen sai 
mahdollisuuden ottaa Bonowin Camlock 
-harjoituspatukan tai pysyä aiemmin 
käyttämässään vanhassa. Suurin osa lähti 
uutuudenviehätyksessä kokeilemaan 
Camlockia. Ensimmäisenä Lahner nosti 
esille välineiden sijoittelun. Hän mainitsi 
muutamia yksinkertaisia ja toimivia yhdis-
telmiä muun muassa tappavien ja vähem-
män tappavien varusteiden jakamisesta eri 
puolille. Lahner näytti myös vaihtoehtoja 
sijoittaa patukka siviili- ja rynnäkkövaat-
teisiin. Mielenkiintoisena lisänä hän kehot-
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Sama maahanvienti, mutta pistoolia käyttäen.

ti miettimään, missä työparin voimankäyt-
tövälineet ovat: joskus voi olla kätevämpää 
napata kaverin väline kuin oma.

Niin kuin monessa muussa alalle ominai-
sessa lajissa, Lahnerkin painotti liikkeiden 
yksinkertaisuutta ja käytännöllisyyttä, 
stressitilanteessa toimimista ja ympäristön 
merkitystä. Koska kuvat kertovat enem-
män kuin tuhat sanaa, havainnollistetaan 
artikkelin kuvituksessa muutamia tek-
niikoita, joita Lahner opetti. Hohtavat värit 
kertovat kulloinkin käytettävän voiman 

Kuristavan tai ”halailevan” hyökkääjän
irrottaminen. Toimii hyvin myös maassa.
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Työntä-
mällä ja
antamalla 
kyynär-
päätä
rintaan
estetään
patukan
riisto.

vaarallisuudesta.

Oppilaat olivat erittäin tyytyväisiä 
Lahnerin opetuksiin ja itse Camlockiin. 
Ilman tuputtavaa ostos-TV-myyntiä kaikki 
kurssilaiset olivat oikeasti vaikuttuneita 
Camlockista; käytäntö todisti patukan 
erinomaisuuden. Uusien tekniikoiden 

lisäksi kurssilaisille tarttui matkaan myös 
Bonowi Camlock -patukan virallinen kou-
luttajatodistus. Koulutuksessa ei niinkään 
opetettu, mitä tulisi opettaa oppilaille, 
vaan painopiste oli uusissa tekniikoissa. 
Se, mitä ja miten kurssilaiset opettavat, jää 
täysin heidän ammattitaitonsa puitteisiin. 
Kurssilla ei juuri puututtu lainsäädäntöön 

tahi toimivaltuuksiin, mikä on ymmär-
rettävää: olivathan koulutettavat alansa 
ammattilaisia. Jos nyt et päässyt kurssille, 
ei hätää, Finsec lupaa, että Lahner tulee jo 
syksyllä takaisin, ja silloin on tarjolla uusi 
erä kursseja kohtuuhintaan. 

Jos kohdehenkilö vastustaa 
raudoitusta pitämällä käsiä 
rintaansa vasten, voidaan 
kädet houkutella esiin ”tunk-
kiliikkeellä”. Liike aiheuttaa 
sietämätöntä kipua ja pakot-
taa kohdehenkilön tottel-
emaan.
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Camlockilla voidaan hyvin työntää kohdehenkilöä 
tarvitsematta pelätä, että patukka sulkeutuu.


