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Kiitos, jos laitat palautetta 
KILPI-lehdestä toimitussihteerille 
osoitteeseen paivi.visuri@mil.fi  tai 
Karjalan prikaati 
Kilpi-lehden toimitussihteeri 
PL 5, 46141 Vekaranjärvi.



Kilpi-lehden päätoimittaja, 
eversti Sami-Antti Takamaa

Pääkirjoitus
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Karjalan prikaatin Kilpi -lehti on Karjalan prikaatin ja sen kanssa yhteistoiminnassa olevien kiltojen sekä prikaatin että 
siihen kuuluvien joukkoyksiköiden perinnejoukkojen jäsenlehti. Kilpi on myös Karjalan prikaatin henkilöstö- ja tiedotus-
lehti, sekä prikaatin aliupseerikoulujen ja -kurssien kurssijulkaisu.
Jatkosotaan ja Lapin sotaan 1941 - 1945 osallistunut Jalkaväkirykmentti 8, Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ryk-
mentti, sijoitettiin sotien jälkeen Kouvolan varuskuntaan. Vuonna 1952 rykmentin nimi muutettiin 5. Prikaatiksi ja vuon-
na 1957 edelleen Karjalan prikaatiksi. Vuodesta 1957 Karjalan prikaati on vaalinut vuonna 1918 perustetun Viipurin 
Papulassa sijainneen Karjalan Kaartin Rykmentin perinteitä kuten joukko-osastolippu ja kunniamarssi. 
Vuodesta 1995 lehteä ryhdyttiin julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa aliupseerikurssien päättyessä noin viikko ennen 
juhannusta ja ennen joulua. Vuonna 1998 lehden nimeksi muutettiin monien vaiheiden jälkeen Karjalan prikaatin Kilpi 
ja toimittamisen on suorittanut kiltojen ja joukkoyksiköiden muodostama toimituskunta. Lehti on palkittu useasti joko 
vuoden joukko-osastolehtenä tai kiltalehtenä. Lehden kustantaja on Karjalan prikaati.

Tapahtumia on tälle vuodelle 2016 
ollut riittävästi, joista merkittävim-
mät ovat olleet ylipäällikön tar-
kastus KAAKKO16 -harjoituksen 
aikana, Aku Louhimiehen Tun-
tematon Sotilas 2017 kuvaukset 
Pahkajärvellä sekä aluetoimistojen 
aloittamat ”Intti tutuksi” -tapahtu-
mat. Käsityksemme mukaan yli-
päällikkö oli näkemäänsä ja koke-
maansa tyytyväinen. 
Uskoakseni kaikki, jotka näkevät 
omin silmin kuinka ammattitaitoi-
sesti varusmiehet ja reserviläiset 
toimivat, eivät voi kuin ihmetellä 
kuinka se on mahdollista. Väitän, 
että asevelvollisten korkea suori-
tuskyky ja ammattitaito ovat yksi 
tärkeimmistä uskottavan puolus-
tuskyvyn mittareista. Kiitos täs-
tä kuuluu paljolti motivoituneille 
kouluttajille tukiorganisaatiota 
unohtamatta. Toimintaa on ilo 
näyttää niin kotimaisille päättäjille 
kuin ulkomaalaisille vieraille. Oh-
jaaja Aku Louhimies kuvasi ryhmi-
neen pitkän kesän Pahkajärvellä. 
Myös KARPR:n henkilöstö pääsi 

vierailemaan kuvauksissa ja saapa 
nähdä näkyykö paikallisia fi lmi-
tähtiä lokakuussa 2017 ensi-iltaan 
tulevassa elokuvassa. Osa on pääs-
syt katsomaan alustavia otoksia 
elokuvasta ja olleet vakuuttuneita, 
että elokuva kannattaa käydä kat-
somassa jo sitäkin varten, että se 
kuvaa perinnejoukkomme JR8:n 
taivalta. ”Intti tutuksi” -tapahtumat 
ovat saaneet hyvän ja positiivisen 
vastaanoton. Edellisten lisäksi pri-
kaatissa on järjestetty luonnollises-
ti vuoden vakiotapahtumat eli pri-
kaatin vuosipäivä, valatilaisuudet 
sekä joukkoyksiköiden perinnepäi-
vät. Prikaatin toimintaa on esitelty 
myös vanhoille vekaralaisille eli 
vanhoille työntekijöille, paljon on 
muuttunut jo viimeisen vuosikym-
menenkin aikana. Kaiken lisäksi 
olemme järjestäneet lukuisia eri 
tilaisuuksia yhteisöille ja yhteis-
työkumppaneille, joissa olemme 
kertoneet ja näyttäneet omaa toi-
mintaamme. Esitän vielä pahoitte-
luni niille, joille olemme joutuneet 
vierailupyyntöön liittyen antamaan 

kielteisen vastauksen. Vastaukset 
ovat pääosin johtuneet siitä, että 
ajankohdat eivät ole olleet sopivia. 
On aina hieno näyttää luonnollises-
ti varusmiesten koulutusta, mutta 
yhtä hienoa on esitellä Vekaranjär-
ven kasarmialuetta. Kuten lehdestä 
voitte jäljempänä lukea, niin mei-
hin on myös panostettu. Kasarmit 
ja huoltoalueet ovat hyvässä kun-
nossa tai kunnostuksen alla. 
Kiitos kaikille kirjoittajille hyvis-
tä kirjoituksista. On aika joulusii-
vousten, levon ja juhlan!

KAARTI PÄÄLLE!

P.S. Karjalan prikaatin Kilpi -leh-
den uusi logo, kuvaa prikaatin ja 
kiltojen yhteistoimintaa ja arvoja. 
Kaakkois-Suomen Kilpi, voiko 
sitä yksinkertaisemmin sanoa.



Karjalan prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Jari Kallio
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Tehdään oikeita asioita

Kuluneen vuoden tärkein tehtä-
vämme on ollut kehittää Karjalan 
prikaatia vastaamaan entistä parem-
min toimintaympäristössä tapahtu-
neisiin muutoksiin. Tai kuten olen 
useissakin yhteyksissä todennut, 
että valmius edellä mennään. Ja 
näin on myös tehty. 
Valmiuden kehittäminen on näkynyt 
meillä useilla eri tavoilla. Kevääl-
lä kannoimme keskeisen vastuun 
maavoimien KAAKKO16-harjoi-
tuksesta. Se oli suuri ponnistus, joka 
edellytti venymistä meiltä kaikil-
ta. Kiitos osaavan ja aikaansaavan 
henkilöstömme harjoitus onnistui 
erinomaisesti. Saimme sen yhtey-
dessä paljon kokemuksia ja oppeja, 
joita ei ole mahdollista saada ilman 
noin suuria harjoituksia. Kuluneen 
vuoden aikana valmiuttamme on 
parannettu pitkin askelin erityisesti 
niin operatiivisilla kuin huolto- ja 
materiaalialoilla. Monet ovat myös 
varmasti havainneet, että olemme 
myös useasti harjoitelleet erilaisia 
valmiuteen liittyviä tehtäviä. 
Paljon on siis tehty ja pääsääntöi-
sesti tämä kaikki on tehty tuttujen 
”normitöiden” ohessa. Työtä on 
ollut vähintään riittävästi. Valmiu-
den kehittäminen on luonnollisesti 
vienyt resursseja muista tehtävistä. 
Se ei kuitenkaan ole näkynyt koulu-
tustuloksissa negatiivisesti. Varus-
miesten ja reserviläisten koulutus-
tulokset ovat säilyneet perinteisen 
hyvinä ja asevelvollisten antamat 
palautteet monin osin jopa entises-
tään parantuneet.
Jos on kulunut vuosi ollut kiireinen, 

niin on hyvä muistaa, että kaikki 
nyt tehty työ luo meille edellytyk-
siä uuteen vuoteen 2017. Ensi vuo-
desta joukkotuotantomme keskittyy 
taas mekanisoitujen joukkojen kou-
luttamiseen, mikä haastaa meidän 
koulutus- ja kunnossapitohenkilös-
tömme. 
Tämän KILPI-lehden teemana on 
Vekaranjärven kasarmialue. Ai-
hetta onkin käsitelty laajasti tässä 
lehdessä. Tilat, alueet ja muut toi-
mintaedellytykset ovat kunnossa. 
Pääosin kaikki tilamme ovat joko 
juuri peruskorjattuja, uudehkoja tai 
niiden peruskorjauksista on hyvä 
suunnitelma. Tänä vuonna saatiin 
päätöksen pitkään kestäneet varus-
mieskasarmien peruskorjaukset. 
Toimintaedellytyksiäkin tärkeämpi 
voimavara on Karjalan prikaatin 
erittäin motivoitunut ja hyvähenki-
nen henkilöstö, joka on aina ollut 
halukas kehittämään prikaatiamme. 
Tämä on vahvuustekijä, joka tulee 
turvata kaiken kiireen ja muutok-
sien keskellä. Ilman osaavaa ja hy-
vähenkistä henkilöstöä emme tee 
hyvilläkään tiloilla mitään. Työn ja 
tuloksen tekevät ihmiset. Pyrimme 
prikaatina pitämään mahdollisim-
man hyvää huolta henkilöstöstä. 
Keskeistä on palvelustovereiden 
oma-aloitteinen tukeminen ja esi-
miesten aktiivinen toiminta. Ne 
auttavat meitä kaikkia jaksamaan 
paremmin. Kyky välttää väsyminen 
ja palvelustapaturmat on keskeinen 
osa ammattitaitoamme.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Vuo-
den vaihteessa minun aikani Karja-

lan prikaatissa on tulossa päätökseen 
ja luovutan komentajan tehtävät 
seuraajalleni. Kaksi ja puoli vuot-
ta on mennyt nopeasti. Aivan liian 
nopeasti. Edellisessä KILPI-lehdes-
sä muistelin lyhyesti ensimmäisiä 
kuukausiani Karjalan prikaatissa. 
Siinä erityisesti muistelin millai-
sella innolla ja vakavuudella täällä 
töitä tehdään. Tämä prikaatin hen-
kilöstön aktiivisuus ja avoimuus 
tulee jäämään minulle lähtemättö-
mästi mieleen. Teidän kanssa on 
ollut uskomattoman hienoa toimia 
ja Karjalan prikaatista on helppoa 
olla ylpeä. Se on kai sitten sitä 
Kaartilaisuutta. Olen urani aikana 
ollut useissa erilaisissa tehtävissä ja 
siirrot meille upseereille ovat aika 
tuttuja. Tuskin mistään tehtävästä 
olen siirtynyt niin haikein mielin 
kuin nyt. Hyvä Karjalan prikaatin 
henkilöstö - Teidän kanssa on ollut 
hienoa toimia. 
Kiitän Karjalan prikaatin henkilös-
töä, KILPI-lehden tekijöitä ja muita 
yhteistyökumppaneita niin kulu-
neesta vuodesta kuin koko kaksi 
ja puolivuotisesta komentajakau-
destani. Haluan kiittää teitä kaikkia 
minulle henkilökohtaisesti ja koko 
Karjalan prikaatille osoitetusta tu-
esta. Toivon, että ehdimme Joulun 
aikana myös hieman hiljentyä ja 
unohtaa arjen työhuolet ja sitä myö-
den luoda hyvä joulumieli myös lä-
heisille - heidän tuki on korvaamat-
toman tärkeää. 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta 2017!



       

   

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, 
eversti Pertti Kuokkanen

Maakunnissa tapahtuu -
laajennettua ”kasarmialuetta”
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Noin kaksi vuotta sitten puolus-
tusvoimauudistuksessa prikaatin 
vastuualue laajeni merkittäväs-
ti kattamaan kolme ympäröivää 
maakuntaa. Aluevastuumme kattaa 
niin sotilaallisen maanpuolus-
tuksen järjestelyt kuin yhteistoi-
minnan ja tuen järjestämisen niin 
alueen viranomaisille kuin maan-
puolustusjärjestöille. Uusi orga-
nisaatio on ollut toimiva ja nyt 
on helppo todeta, että muutos on 
tapahtunut onnistuneesti ja erityi-
sesti yhteistoiminta alueen viran-
omaisten ja eri maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa on jatkunut tiiviinä 
ilman mitään näkyviä katkoksia.
Kokonaisturvallisuudella tarkoi-
tetaan tänä päivänä yhteiskunnan 
laaja-alaista varautumista elintär-
keiden toimintojen turvaamiseen 
sekä erilaisiin häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin yhdessä viran-
omaisten, elinkeinoelämän, jär-
jestöjen ja kansalaisten kesken. 
Laajan turvallisuuskäsityksen mu-
kaisesti se kattaa kaikki osatekijät, 
jotka voivat aiheuttaa merkittävää 
haittaa tai vaaraa Suomelle ja sen 
väestölle.
Kattavan yhteistyöverkoston kaut-
ta saamme (siis me kansalaiset) 
käyttöön laaja-alaisen osaamisen 
sekä normaalioloissa että erilai-
sissa häiriötilanteissa. Hyvä yh-
teistyö syntyy kaikkien osa-alojen 
tuntemisesta, niiden yhteisen mer-
kityksen ja yhteistyön tärkeyden 
ymmärtämisestä työssämme ja ar-

jessamme.
Kiitos käytännönläheisen, mää-
rätietoisen ja pitkäjänteisen työn. 
Kokonaisturvallisuuden valmiutta 
on pystytty ylläpitämään ja kehit-
tämään, vaikka käytössä ovat aina 
olleet suhteellisen pienet resurssit. 
Uhkakuvien moninaistuessa ja yh-
teiskunnan haavoittuvaisuuksien 
lisääntyessä toimiva ja jalkautettu 
malli on ollut yhteiskunnalle erit-
täin arvokas.
Yläkoulujen 9. luokkalaisille koh-
dennettua ”Intti tutuksi”-ohjelmaa 
jatkettiin kouluvierailuin hyö-
dyntäen aluetoimistojen kutsunta-
kierrosta. Kutsuntojen yhteyteen 
järjestetään mahdollisuus tulla tu-
tustumaan tapahtumaan sekä kut-
suntaoppitunnin jälkeen pidettiin 
”Intti tutuksi” -oppitunti kutsun-
tapaikalla. Kokemukset sekä pa-
lautteet kerätään ja saatu palaute 
huomioidaan varsinaisen toimin-
nan jatkuessa. Ensimmäinen kausi 
on mennyt erittäin hyvin ja antaa 
luottamusta ensi vuodelle. 
Reserviupseerikoulussa aloitettu 
mentoreiden toiminta laajentui 
tänä syksynä myös meille. Mento-
reiden missio on tavoittaa nuoret 
ja avustaa heitä siviilielämän haas-
teissa. Mentorit järjestivät elokuun 
lopulla mentoroinnista kertovan 
tilaisuuden suurelle joukolle va-
rusmiesjohtajia. Tilaisuudessa tar-
jottiin mahdollisuus keskustella 
mentoreiden kanssa myös ryh-
missä. Ryhmämentorointiin osal-

listui reilu parikymmentä kuuden 
mentorin ohjauksessa. Myös yh-
teydenottopyyntöjä yksilömento-
rointiin jätettiin. Tätäkin kannattaa 
jatkaa ja näin tukea nuoria eteen-
päin elämässä.
Useat Kaakkois-Suomen alueen 
reserviupseerikerhot ja -piirit sekä 
reserviläisyhdistykset ovat täyt-
täneet useita pyöreitä kymppi-
vuosia tänä vuonna. Tämä kertoo 
hyvästä ja aktiivisesta toiminnas-
ta maanpuolustuksen eteen myös 
reservissä. Kannustan liittymään 
reserviläisjärjestöihin ja -kerhoi-
hin jatkamaan maanpuolustustyötä, 
kun reservin aika varusmiespalve-
luksen ja vapaaehtoisen asepalve-
luksen jälkeen koittaa.
Toivotan kaikille lukijoille rauhai-
saa joulua sekä voimia ja terveyttä 
ensi vuodelle, jolloin itsenäinen 
Suomi täyttää 100 vuotta!
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Naton MNC NE:n (Multinational Corps Northeast) komentaja kenraali-
luutnantti Manfred Hofmann vieraili Maavoimien komentajan, kenraa-
li Toivosen kanssa Karjalan prikaatissa 27.10.2016. Karjalan prikaatin 
osuudessa vierailun isäntänä toimi prikaatin komentaja prikaatikenraali 
Jari Kallio. Vierailijoille esiteltiin Karjalan prikaatia maavoimien jouk-
ko-osastona sekä sen varusmieskoulutusta.

Kenraaliluutnantti Manfred Hofmanin 
vierailu Karjalan prikaatissa

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat
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Pahkajärvi - perustamisesta nykypäivään

Teksti: Osastoupseeri, 
kapteeni Jouko Oinonen

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden tarve kasvoi sotien 
jälkeen, kun aseiden ja asejärjestelmien kantamat kasvoivat ja va-
ruskuntakaupungit laajenivat. Matkat kasarmeilta ampuma-alueil-
le pitenivät ja teknologian kehittyessä kovapanosammuntojen vaa-
ra-alueet kasvoivat merkittävästi. Kasarmialueiden infrastruktuurit 
eivät enää vastanneet ampuma- ja harjoitustoiminnan vaatimuksia 
ja silloiset divisioonat ryhtyivät toimenpiteisiin löytääkseen käyt-
töönsä soveltuvat ampumakenttäalueet.

Kenraaliluutnantti P. A. Autti, joka 
oli 3. Divisioonan komentajana, 
ryhtyi etsimään sopivaa ampuma-
kenttäaluetta Kaakkois-Suomen 
alueelta. Pitkien selvittelyjen ja 
neuvotteluiden tuloksena päädyt-
tiin Pahkajärveen, josta etäisyys 
asutuskeskuksiin sekä alueen suo-
malainen tyyppimaasto metsineen, 
järvineen ja kukkuloineen loi-
vat toiminnallisen kokonaisuuden 
ampuma- ja taisteluharjoituksille. 
Ratkaisuun vaikuttivat myös so-
pivat etäisyydet Kouvolan, Mik-
kelin, Lappeenrannan ja Haminan 
varuskunnista eikä näiltä paikka-
kunnilta tarvinnut enää lähteä ko-
vapanosammuntoihin kauas Niini-
saloon. 
Tavoitteena oli muodostaa noin 
4500 hehtaarin suuruinen alueko-
konaisuus, joka sisältäisi ampuma-
paikat, maalialueet vaara-alueineen, 
tiestön sekä harjoitusjoukkojen 
käyttöön soveltuvan leirialueen 
tarvittavine rakennuksineen ja ver-
kostoineen. 
Pahkajärven ampumakenttäalueen 
perustamistoimenpiteet käynnistet-
tiin 1950-luvun alussa maa-alue-
hankinnoilla. Valtion omistamia 
maa-alueita alueella oli jo runsaas-
ti, mutta näiden lisäksi myös pak-
kolunastustoimenpiteisiin ja maa-
kauppoihin jouduttiin ryhtymään.  
Infrastruktuurin rakentaminen to-
teutettiin vuosina 1954 - 1957. 
Kustannusarvio oli tuolloin 15 
miljoonaa markkaa ja se oli varsin 
alhainen, huomioiden alueen rai-

vaamisen ja rakentamisen haasteet 
kallioiseen, kiviseen ja metsäiseen 
ympäristöön. Kustannuspaineiden 
lievittämiseksi käytettiin rakenta-
misessa runsaasti myös varusmies-
työvoimaa sekä hyödynnettiin va-
rusmiespalvelustaan suorittavien 
arkkitehtien osaamista rakennus-
ten suunnittelussa. Työt valmistui-
vat vuonna 1957. 
Valmistuttuaan Pahkajärven aluetta 
käytettiin enimmäkseen jalkaväen 
ja tykistön ammuntoihin1990-lu-
vulle asti, jonka jälkeen laadittiin 
pitkän aikavälin kehittämissuun-
nitelma. Suunnitelmassa on edetty 
muun muassa rakennusinvestoin-
nein sekä ampumapaikkojen, maa-
lialueiden ja tiestön osalta vuosit-
tain järjestettävillä rakennus- ja 
raivausleireillä.
Pahkajärven aluetta on kasvatettu 
vuosikymmenien aikana maa-alue-
hankinnoilla sekä suoja-alueilla. 
Alue on laajentunut seitsemän 
vuosikymmenen aikana 4500:sta 
noin 8 300 hehtaarin alueeksi, 
joka koostuu noin 5500 hehtaarin 
ampukenttäalueesta sekä noin 2 
800 hehtaarin suoja-aluekokonai-
suudesta. Aluehankintojen lisäksi 
tiestöä ja urastoa on rakennettu 
runsaasti muun muassa panssari-
koulutuksen tarpeisiin. Leirialueen 
rakennuskantaa on kunnostet-
tu 2010-luvun alkupuolelta asti. 
Muonitus- ja saunatilat on uusittu, 
pääosa majoitusrakennuksista on 
kunnostettu sekä leirialueen hoi-
tajan ja varoupseerin toimitilat on 

siirretty parempiin tiloihin. Alueel-
ta on purettu runsaasti vanhoja 
kunnostuskelvottomia rakennuksia 
ja rakenteita. Nyt rakenteilla olevat 
uusi ampumarata ja taisteluvälinei-
den jakopaikka valmistuvat vuo-
den 2016 loppuun mennessä. 
Pahkajärven ampumakenttäalueen 
historiassa on meneillään seitsemäs 
vuosikymmen. Alue on laajentu-
nut, ampumapaikkoja ja maali-
alueita on muutettu vastaamaan 
tämän päivän vaatimuksia sekä 
leirialueen rakennuskantaa on 
kunnostettu. Nyt se on hyvässä ja 
ajanmukaisessa kunnossa, mut-
ta se vaatii jatkuvaa kehittämistä 
palvellakseen maanpuolustuksen 
tarpeita parhaalla mahdollisella 
tavalla. Nyt voitaneenkin todeta, 
että Pahkajärvi on ”päivitetty” ja 
että se edustaa puolustusvoimien 
ampuma- ja harjoitusalueiden par-
haimmistoa.  
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Mitä Pahkajärvi merkitsee 
Karjalan prikaatille?

Karjalan prikaatin vastuualueella sijaitseva Pahkajärvi on yksi 
maavoimien suurimmista ampuma-kenttäalueista, joka on valta-
kunnallisesti kehitettävä ampuma-alue.

Teksti: Osastoupseeri, 
yliluutnantti Sami Hannola
Kuvat: Puolustusvoimat

Pahkajärven ampuma-alue on Met-
sähallituksen omistama, puolus-
tusvoimien käyttöön luovutettu 
alue, johon Puolustusvoimilla on 
käyttöoikeussopimukset. Aluee-
seen kuuluu länsi- ja koillisosissa 
UPM Kymmene Oyj:n ja Woikoski 
Oy:n omistamia alueita, jotka on 
sisällytetty ampuma-alueen suo-
ja-alueiksi käyttöoikeussopimuk-
sin. Puolustusvoimat on vuokrannut 
tukeutumisalueen rakennuskannan 
Senaatti-kiinteistöiltä käyttöönsä. 
Maavoimien esikunta vastaa alueen 
kehittämisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten budjetoinnista. Kar-
jalan prikaati on alueen vastuul-
linen hoitaja, niin sanottu isäntä. 
Pahkajärven ampuma-aluetta käy-
tetään vuosittain 250 vuorokautta 
taistelu- ja ampumaharjoituksiin. 
Aluetta käyttävät Karjalan pri-
kaatin lisäksi muun muassa Utin 
jääkärirykmentti ja Maasotakoulu 
pääsääntöisesti ampumaharjoituk-
siinsa liittyen vuosittain noin neljä 
viikkoa. 
Aluetta käyttävät joukot tukeu-
tuvat myös varuskunnan muihin 
palveluihin; Varuskuntaravintola 
Linnaan, Sotilaskotiin, Vekaran-

järven terveysasemaan ja Millog 
Oy:n, jotka huoltavat harjoitus-
joukkoja lähellä laadukkaasti ja 
tehokkaasti. Pahkajärvi on osa 
suurta kokonaisuutta, osa Kar-
jalan prikaatia. Prikaati näyttää 
muille joukko-osastoille ja yhteis-
työkumppaneille esimerkkiä alueen 
erinomaisesta käytöstä, hoidosta ja 
kehittämisestä. 
Maavoimat myöntää vuosittain 
rahaa Pahkajärven kehittämiseen. 
Prikaati on laatinut oman kehittä-
missuunnitelman, jonka hengessä 
alueen koulutuspaikkoja korjataan 
tai rakennetaan noin 1-3 työviikon 
verran vuodessa. Ampumaratojen 

kehittäminen on ollut vuoden 2016 
teemana. Pahkajärven Väärännie-
men ampumaradat, joista yksi on 
10-paikkainen 300/600-metrinen 
rata ja kaksi muuta ovat 40-paik-
kaisia 150 metrin ratoja, val-
mistuvat vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Lisäksi omilla toimin-
tamenomäärärahoilla rakennet-
tava polttosuojelurata valmistuu 
Emäntälahden tien varteen. Se on 
käytössä ensi vuoden ensimmäi-
sellä saapumiserällä. Vuoden 2017 
kehittämiskohteena on Taistelu ra-
kennetulla alueella (TRA) - koulu-
tusympäristö, jonka suunnittelutyö 
on jo käynnistetty prikaatissa. 
Pahkajärven ampuma-alueesta on 
rakennettu kaikkien aselajien tar-
peet täyttävä, palvelusturvallinen 
ampuma-alue. Nähtäväksi kuiten-
kin jää, millaiset vaikutukset ym-
päristöluvilla tulee olemaan, miten 
aseiden ja ampumatarvikkeiden 
hankinnat vaikuttavat tai taiste-
luammuntojen kehitys ja varomää-
räysten päivittyminen vaikuttavat 
alueen kehitykseen.

Pahkajärven ampumaradan rakennustyöt käynnissä vko:lla 42/2016 
(Rata 1 vasemmalla ja Rata 2 oikealla).

Loirintien varressa sijaitsevan 300/600m ampumaradan pohjatyöt käyn-
nissä viikolla 42/2016.
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Vekaranjärven kuusi vuosikymmentä

Kouvolan varuskunnan ahtaiden majoitusolojen ja supistuvien har-
joitusmaastojen vuoksi ryhdyttiin monien vaiheiden jälkeen raken-
tamaan Karjalan prikaatille uutta varuskunta-aluetta Vekaranjär-
velle. Prikaatin tarpeisiin rakennettavan varuskunnan rakennustyöt 
aloitettiin vuonna 1963 ja ne jatkuivat aina vuoteen 1982 terveysase-
man valmistumiseen saakka. 

Teksti: Osastoupseeri, 
kapteeni Jouko Oinonen
Kuvat: Puolustusvoimat

KUVA Kasarmi 2:n rakentaminen käynnissä vuonna 1965.

Vekaranjärven varuskunta-alueen 
rakennustyöt käynnistettiin maalis-
kuussa vuonna 1963 nykyisen ka-
sarmi kolmen alueella järjestetyllä 
rakennustöiden aloitusseremonial-
la, jossa töiden aloittamisen sym-
boliksi räjäytettiin ”alkupaukku”. 
Tilaisuuden päätteeksi Valkealan 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Eino Niemi toivotti puolustusvoi-
mat tervetulleeksi silloiseen Val-
kealaan. 
Tästä käynnistyi valtaisa raken-
nusurakka, jonka tarkoituksena oli 
tuottaa Kouvolasta Vekaranjärvel-
le siirtyvälle Karjalan prikaatille 
tämän tarvitsema infrastruktuuri. 
Vekaranjärven vieressähän sijaitsi 
jo valmiina noin kymmenen vuot-
ta aiemmin perustettu Pahkajärven 
ampumakenttäalue, joka antoi pri-
kaatin harjoitustoiminnalle valta-
van synergiaedun. 
Vekaranjärven varuskunta-alue si-
joittuu Salpausselän reunaan muo-
dostuneelle kapeahkolle moreeni-
selänteelle, jota ympäröivät järvet. 
Alueelle merkittävän leimansa 
antavat kumpuilevat kallioalueet, 
laaksoissa olevat suopainanteet 
järvineen, useat pienvesistöt sekä 
Salpausselkien reunamuodostumat. 
Yliarkkitehti Pentti Viljasen 
suunnittelemassa asemakaavassa 
kasarmit on sijoitettu riviin har-
julle ja varuskunnan keskusau-
kiota rajaavat alueen keskeiset 
rakennukset kuten urheilutalo, so-
tilaskoti, elokuvateatteri ja varus-
kuntaravintola. Kasarmialueella 
yhdistyvät moderni arkkitehtuuri 
ja taide. Vekaranjärvi tunnetaan 
korkeatasoisesta 1960-luvun beto-

nikonstruktivismista ja se sisältyy 
kansainvälisen Docomomo-järjes-
tön hyväksymään suomalaisen mo-
dernin arkkitehtuurin merkkiteos-
valikoimaan.
Varuskunnan rakentamisen mitta-
kaavaa kuvaa hyvin se, että raken-
tamisen ajaksi alueelle rakennet-
tiin työntekijöille asuntotilat sekä 
oma betoniasema ja saha, jotka 
tuottivat rakentamiseen tarvittavan 
betonin ja puutavaran. Rakennus-
työmaalla oli noin 650 työntekijää 
alkuvuosina ja 1970-luvun aika-
na määrä putosi noin puoleen sii-
tä. Varuskunnan rakennushanketta 
voitaneen pitää myös tietynlaisena 
uudisraivaajahankkeena, sillä raken-
tamista aloitettaessa alueella ei ollut 
edes sähköjä.
Haastavista lähtökohdista huoli-
matta työt käynnistyivät hyvin ja 
ne etenivät suunnitellulla tavalla. 
Kuusikymmentäluvun lopulla val-
mistuivat varuskuntatoiminnalle 

välttämättömät rakennukset ja ra-
kenteet kuten autohalli, kasarmit 1 
ja 2, luolasto, lämpökeskus, ruoka-
la, varastoja, vesi-, viemäri-, säh-
kö- ja kaukolämpöverkostot sekä 
vesitorni.
1970-luvulle tultaessa urakka jat-
kui varsin suurella volyymilla. 
Karjalan prikaati oli jo muuttanut 
Vekaranjärvelle ja tarve valmistu-
ville tiloille oli todellinen. Tämän 
vuosikymmenen rakennushank-
keiden tärkeimpiä kohteita olivat: 
- ampumaradat
- elokuvasali
- jäteveden puhdistamo
- kasarmit 3 ja 4
- keskusvarasto
- korjaamo
- prikaatin esikunta
- sotilaskoti
- tykkihalli ja -varastot
- urheilutalo
- varastoalue.
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Panssarihallin rakennustyöt meneillään vuonna 2005.

Vuonna 2015 valmistunut urheilukenttä.

Valtaisa rakennusurakka huipentui 
vuonna 1982 valmistuneeseen ter-
veysasemaan, jonka jälkeen alkoi 
rakentamisessa noin kymmenen 
vuoden tauko. Hiljaiselon jälkeen 
rakentaminen jatkui 1990-luvulla 
ja varuskuntaan investoitiin mer-
kittävästi uudis- ja korjausraken-
tamisen muodossa. Uudisraken-
nushankkeina toteutettiin useita 
kalustosuojia joukkoyksiköiden 
esikunta, panssarihuoltola, Ky-
men pioneeripataljoonan (Korial-
ta Vekaranjärvelle siirron myötä) 
kasarmi 5 ja pioneerivälinevarasto 
varastohalleineen. Korjausraken-
tamisen painopiste oli kasarmien 
pesu- ja saniteettitiloissa sekä ruo-
kalan tuotantotiloissa.
2000-luvulla rakentaminen koh-
distui pääosin valmiusyhtymäkon-
septin tarpeisiin. Päivän valon tällä 
uudella vuosituhannella näkivät 
huoltoura varuskunnan ja Selän-
pään lentokentän välillä, johta-
misjärjestelmähalli, huomattava 
määrä kalustosuojia, polttoaineen 
jakopaikka sekä varuskunnan be-
tonimassaa mukavasti lisänneet 
panssari- ja ilmatorjunnan koulu-
tushallit. Myös varuskunnan uusi 
tulotie kevyenliikenteen väylineen 
toteutettiin niin ikään tämän vuosi-
kymmenen aikana.
2010-luvulle siirryttäessä alkoivat 
varuskunnan vanhimmat raken-
nukset olla jo peruskorjauksen tar-
peessa. Toisaalta useat tehtävien, 
joukkojen ja materiaalin siirrot 
Vekaranjärvelle olivat aiheuttaneet 
paineita lisärakentamiselle. Tämän 
vuoksi alkoikin kova rakennus-
buumi ja tähän päivään mennessä 
merkittävimpinä hankkeina ovat 
olleet:
- ampumaratojen parannustoimet
- kasarmien 1-4 peruskorjaushankkeet
- kevytrakenteiset sääsuojat
- keskusvaraston laajennus ja 
  peruskorjaus
- MAPUJOPO- koulutusympäristö
- pioneerikoulutushalli ja 
  -harjoitusalue
- urheilukentän rakentaminen
- urheilutalon peruskorjaus

- varastoalueen perusparannus
- varuskuntaravintolan laajennus-
   ja peruskorjaushanke
Tänä päivänä useiden uusien ra-
kennushankkeiden suunnittelu on 
käynnissä ja uusia työmaita aloi-
tellaan. 
Investointirakentamisen lisäksi on 
Vekaranjärven alueen yleisilmettä 
parannettu eri toimenpitein ja on 
toteutettu myös useita pienempiä 
koulutus- ja harjoitusolosuhteita 
parantavia toimenpiteitä. Veka-
ranjärven alueen lisäksi on kun-
nostettu Pahkajärven leirialueen 
rakennuskantaa sekä prikaatin au-
tokoulun tiloja Kouvolan Tykki-
mäellä. Myös prikaatin organisaa-
tioon kuuluvien Kaakkois-Suomen 

ja Etelä-Savon aluetoimistojen 
toimitiloja järjestellään uudelleen 
Kouvolassa ja Mikkelissä. 
Rakennustyömaat ovat tulleet kiin-
teäksi osaksi varuskunnan arkea 
ja trendi jatkuu. Vekaranjärven 
alueen infrastruktuuriin on inves-
toitu reilun kymmenen vuoden ai-
kana vajaat 100 miljoonaa euroa ja 
vaikutukset näkyvät positiivisesti, 
sillä pääosin kiinteistöt ovat hy-
vässä kunnossa. Puolustusvoimien 
tulevissa rakentamisen investoin-
tiohjelmissa Vekaranjärvi on vah-
vasti edustettuna ja tämä tarkoittaa 
sitä, että Karjalan prikaatin toimin-
taolosuhteita kehitetään tulevai-
suudessakin.



Koulutuksen ajankohtaisia 
Kymen jääkäripataljoonassa

Teksti: Kymen jääkäripataljoonan ko-
mentaja, everstiluutnantti Jami Virta
Kuvat: Puolustusvoimat

12

Kymen jääkäripataljoona on kuluneena vuonna valmistautunut tu-
leviin muutoksiin nykyisten tehtävien toteuttamisen ohella. Edelleen 
jääkäripataljoonan tärkein tehtävä on ollut asevelvollisten laadukas 
kouluttaminen Maavoimien taistelu 2015 mukaisesti. Toukokuussa 
toteutettu Kaakko16-harjoitus, valmius ja valmistautuminen jouk-
kotuotantotehtävien muutokseen ovat kuitenkin haastaneet koko 
pataljoonan henkilöstöä ja toimintoja. 

Jääkäreiden 100-vuotisella tai-
paleella tilanne ei ole kuitenkaan 
poikkeuksellinen. Miehen tie pyö-
rällä ja suksilla on vienyt sinne, 
missä tarve on suurin. Nämä jääkä-
reiden saavutukset antavat meille 
uskoa tekemiseemme ja haasteen 
nykypäivään. Joukkomme vaalii 
Polkupyöräpataljoona 3:n perin-
teitä, joka sai jääkäripataljoonan 
nimen ja perinteet kuninkaalli-
selta Preussin jääkäripataljoona 
27:ltä. Vuodesta 1957 alkaen vih-
reä väri tuli kauluslaattaan, pol-
kupyöräsotamiehestä tuli jääkäri 
ja kunniamarssiksi Sibeliuksen 
säveltämä Jääkärimarssi.  Samalla 

perinnepäiväksi tuli jo pataljoonan 
alkuaikoina käytössä ollut 12.3. 
Perinnepäivän juuret ulottuvat 
vuoteen 1610, jolloin Jakob de la 
Gardie johti ruotsalais-suomalaiset 
hiihtojoukot eli sen aikaiset jääkä-
rit Moskovaan.
Puolustusvoimien sodanajan suori-
tuskyky ja valmius perustuvat re-
servin osaamiseen. Tätä osaamista 
ja suorituskykyä on ylläpidettävä 
säännöllisesti. Puolustusvoimien 
toiminnan tason palauttamisen 
myötä reservin kertausharjoitusten 
määrä lisääntyi. Tämä on näkynyt 
myös pataljoonan toiminnassa tänä 
vuonna. Touko-kesäkuun vaihtees-

sa Maavoimien vuoden suurimmas-
sa harjoituksessa Kaakko16 ker-
tausharjoitettiin lähes kokonainen 
panssarijääkäripataljoona. Pitkästä 
aikaa Vekaranjärvellä liikkui kym-
menittäin Leopard ja CV -vaunu-
ja yhdessä tukevien elementtien 
kanssa. Samalla pystyimme tarkas-
telemaan sitä, miten uudet vastuul-
lamme olevat suorituskyvyt pysty-
tään liittämään joukon taisteluun. 
Näin harjoitus antoi henkilöstölle 
samalla mahdollisuuden tarkastella 
tulevaa joukkotuotantoa jo hieman 
etupainoisesti. Lisäksi harjoituk-
sissa reserviläisiltä saatu palaute 
osoittaa, että reservin harjoituksille 
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on tilausta, ja niiden avulla sodan 
ajan joukkojen suorituskyvystä ja 
osaamisesta pidetään huolta.
Tässä yhteydessä on hyvä muis-
tuttaa lisääntyvästä kansainväli-
syydestä. Meitä kansainvälisyys 
luonnollisesti hyödyttää osaamisen 
kehittämisessä, mutta ennen kaik-
kea uskottavan ennalta ehkäisyky-
vyn rakentamisessa ja sitä myötä 
maanpuolustustahdon ylläpitämi-
sessä. Kymen jääkäripataljoonan 
panssarijääkärit ja ohjusmiehet 
osallistuivat toukokuussa kansain-
väliseen ARROW-harjoitukseen 
Niinisalon alueella. Sain olla läsnä 
todistamassa sitä, miten hienosti 
he pärjäsivät KAARTI PÄÄLLE 
-hengessä ja samalla näin, miten 
varusmiehet osoittivat kykynsä mu-
kautua erilaisiin tilanteisiin, ajatte-
lemaan itsenäisesti ja soveltamaan 
oppimaansa.
Tämän vuoden syksyä on leiman-
nut valmistautuminen muutokseen, 
joka on seurausta uusista joukko-
tuotantotehtävistä. Toimenpiteillä 
pyritään siihen, että varmistamme 
henkilöstön riittävyyden, osaa-
misen kohdistumisen ja siten va-
rusmieskoulutuksen laadukkaan 
toteuttamisen. Haasteellisen tästä 
tekee se, että samanaikaisesti kou-
lutamme aiemmin käsketyt joukot 
tinkimättömästi ja varmistamme 
henkilöstön osaamisen sisäisillä 
täydennyskoulutuksilla. Onnek-

si tähän saamme erilaista tukea 
muun muassa koulutus- ja simu-
laattoriympäristöjen kehittämisen 
myötä. En odota, että muutos olisi 
helppoa. Uskon kuitenkin, että jää-
käreille valittu tie on oikea.
Keväästä 2017 alkaen Kymen 
jääkäripataljoonassa on edelleen 
kolme perusyksikköä. Keskeisiä 
koulutussisällöllisiä muutoksia on 
useita. Ensinnäkin jääkäripatal-
joonan aliupseerikoulutus toteu-
tetaan jatkossa kaikissa kolmes-
sa yksikössä. Yhdessä yksikössä 
tullaan kouluttamaan iskuportaan 
jääkäreitä mukaan lukien aliupsee-
rikoulutus. Toisessa yksikössä vas-
taavasti koulutetaan komentopaik-
kojen henkilöstöä samanaikaisesti 
tulenjohto-, panssarintorjunta- ja 

tiedustelulinjojen kanssa. Kolmas 
yksikkö osallistuu merkittäväs-
ti Karjalan prikaatin valmiuden 
kehittämiseen ja toimeenpanoon, 
minkä lisäksi siellä toteutetaan 
myös eri panssarikurssien koulu-
tus.
Kaikki edellä mainitut harjoitus- ja 
koulutustapahtumat sekä organi-
saatioon ja henkilöstöön kohdistu-
vat muutokset valmentavat kaikkia 
meitä jääkäreitä ottamaan suuntaa 
takaisin mekanisoitujen joukkojen 
koulutukseen.

KAARTI PÄÄLLE - JÄÄKÄRIT 
KÄRKEEN! 
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Teksti: Karjalan tykistörykmentin 
komentaja, everstiluutnantti 
Jukka Saarela
Kuvat: Jukka Saarela 

Karjalan tykistörykmentti -
98 vuotta tulivoimaa

Huuto ”tulikomentoja” on tuttu kaikille epäsuoran tulen taisteli-
joille. Tuliyksikössä tuo taikasana käynnistää toiminnan. Se kertoo, 
että jossain tarvitaan tykistön tukea ja aina on kiire laskea ampu-
ma-arvot, suunnata aseet ja ampua tulenjohtajan käskemä määrä 
kranaatteja.

Ennen kuin yhtäkään kranaattia 
kuitenkaan voidaan ampua, on pi-
tänyt tehdä onnistuneesti monta 
asiaa, muun muassa: Tulenjohto-
ryhmä on paikantanut maalin ja 
lähettänyt tulikomennon, viestimi-
ehet ovat rakentaneet johtamisjär-
jestelmän mitä pitkin tulikomento 
välittyy etulinjasta tuliyksikköön 
ja huollon taistelijat ovat pitäneet 
aseet ja taistelijat toimintakykyisi-
nä. Kun kaikki toimii, niin tykistö 
kykenee tukemaan taisteluita pii-
run tarkasti ja sekunnilleen käsket-
tyyn aikaan. Tarvitaan paljon osaa-
mista, mikä puolestaan edellyttää 
paljon oppitunteja ja harjoittelua.
Tätä artikkelia kirjoitettaessa jou-
lukuussa kotiutuvien taistelijoiden 
koulutus on vielä kesken. Vaati-
vimmat harjoitukset Rovajärvellä 
ja Karjalan prikaatin lähialueilla 
ovat vielä edessä, mutta monta 
tärkeää koulutustapahtumaa on jo 
onnistuneesti takanapäin. Erikois-
koulutuskauden huipentuma oli 
lokakuun lopussa järjestetty ryk-
mentin tulenkäyttöharjoitus, missä 
2/16 saapumiserästä muodostetut 
tuliyksiköt ja tulenjohtovoima tu-
kivat ensimmäisen kerran taistelu-
ja epäsuoralla tulella. Tulenkäyt-
töharjoituksessa juhlistettiin myös 
rykmentin perinnepäivää.

Karjalan tykistörykmentin 
perinteet ja 98. perinnepäivä
Karjalan tykistörykmentti täytti 
marraskuussa 98 vuotta. Karjalan 

tykistörykmentin perinnejouk-
ko-osaston Kenttätykistörykment-
ti 2:n komentaja, majuri Gabriel 
af Forselles antoi ensimmäisen 
päiväkäskynsä Lappeenrannassa 
3.11.1918. Tuolla päiväkäskyllä 
käskettiin ensimmäisen patte-
riston perustaminen, mistä alkoi 
Karjalan tykistörykmentin perin-
nejoukko-osastojen ja sitä kautta 
rykmentin historia suomalaisena 
tykistöjoukkona. 
Rykmentti siirtyi vuonna 1919 Vii-
puriin, missä se toimi aina talviso-
taan saakka. Talvisodassa rykmentin 
perustama 2. Prikaatin patteristo otti 
osaa moniin koviin taisteluihin, 
muun muassa suurhyökkäyksen 
torjuntaan Karjalan Kannaksella. 

Jatkosodassa se taisteli Kannak-
sella kenttätykistörykmentti 9:n 
ensimmäisenä patteristona. Rau-
han tultua rykmentistä perustettiin 
Lappeenrantaan kenttätykistöryk-
mentti 3, jonka nimi muutettiin 
vuonna 1957 Karjalan tykistöryk-
mentiksi.
Rykmentti siirtyi Vekaranjärvelle 
kolmessa osassa. Aliupseerikoulu 
siirtyi vuonna 1973 Vekaranjärvel-
le, rykmentin pääosat syyskuussa 
1979 ja viimeiset osat helmikuussa 
1980. Vekaranjärvellä rykment-
ti toimi ensimmäisen kymmenen 
vuotta itsenäisenä joukko-osastona 
samassa varuskunnassa Karjalan 
Prikaatin kanssa. Vuoden 1990 
alussa rykmentti liitettiin Karjalan 

Kranaatinheitinjoukkue tukemassa taistelua rykmentin tulenkäyttöhar-
joituksessa. Ampuva ase on 81 mm kevyt kranaatinheitin (81KRH).
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Prikaatiin yhdeksi joukko-yksi-
köksi.
Karjalan tykistörykmentin 98. 
perinnepäivää vietettiin Pahka-
järvellä tulenkäyttöharjoituksessa 
28.10.2016. Perinnepäivän aluksi 
järjestettiin Karjalan tykistökillan 
syyskokous. Kokouksen jälkeen 
nautittiin Pahkajärven ruokalassa 
kenttälounas, johon osallistuivat 
myös perinnepäivän kutsuvieraat.
Lounaan jälkeen kuultiin rykmen-
tin komentajan everstiluutnantti 
Jukka Saarelan, tykistön tarkasta-
jan eversti Pasi Pasivirran, Karja-
lan prikaatin komentajan prikaati-
kenraali Jari Kallion ja Kouvolan 
kaupungin edustajan Jari Larikan 
puheenvuorot. Tilaisuudessa muis-
tettiin vuoden kuluessa rykmen-
tistä pois siirtyneitä ja palkittiin 
henkilökuntaa sekä varusmiehiä 
hyvistä suorituksista. Tilaisuutta 
juhlisti Rakuunasoittokunta.
Perinnepäivä päättyi Rosoharjus-
sa tulenjohtopaikalla, missä kra-
naatinheitinjoukkueen, kranaatin-
heitinkomppanian ja patteriston 
tulella kyettiin torjumaan alueelle 
hyökännyt vihollinen. Taistelun 
jälkeen tulenjohtaja lähetti tuliyk-
siköille perinteisen sanoman: ”Vi-
hollinen lamautettu - tulitauko”.

Lopuksi
Joulukuussa rykmentistä kotiu-
tuvien varusmiesten tärkein kou-
lutustapahtuma on Rovajärvellä 
15.-25.11.2016 järjestettävä Maa-
voimien vaikuttamisen harjoitus. 
Tätä kirjoitettaessa harjoitukseen 
on aikaa kaksi viikkoa ja siihen 
valmistautuminen on parhaillaan 
käynnissä. Tähänastisten näyttöjen 
perusteella tiedän, että koulutus on 
edennyt hyvin ja rykmentin tuot-

tamat sodan ajan joukot tulevat 
saavuttamaan käsketyt suoritusky-
kyvaatimukset. Tavoitteiden saa-
vuttamisen varmistaa Rovajärvellä 
suoritettava koulutustason mittaus, 
jossa ulkopuoliset mittaajat arvi-
oivat joukkojen suorituskykyä. 
Mittauksesta saamme kattavan 
palautteen, minkä avulla kyetään 
tehostamaan viimeisten viikkojen 
koulutusta ja loppusotaa.
KAARTI PÄÄLLE - TYKISTÖ 
TUKEE!

Kevyt patteristo tukemassa taistelua rykmentin tulenkäyttöharjoitukses-
sa. Ampuva ase on 122 mm haupitsi (122H63).

Perinnepäivänä 28.10.2016 
palkittuja ja muistettuja
Karjalan tykistörykmentin pienois-
lippu: kapt evp Ari Lumiaho, kapt 
Kalle Raninen, kapt Tomi Elo-
ranta, ylil Vesa Hartikainen ja ylil 
Lassi Salo
Kenttätykistön säätiön stipendi: 
kapt Lauri Mattila, ylil Tommi 
Zerni ja ylik Joni Suotama 
Kenttätykistön säätiön pronssinen 
plaketti: maj Juha Tuhkalainen ja 
vääp Timo Ahola

Karjalan tykistökillan stipendi: 
kapt Markus Vertanen, kapt Jukka 
Tikkanen, ylil Marko Uotila, alik 
Patrik Skönroos, tkm Saku Pulkki-
nen ja tkm Simo Ruotsalainen
Mikkelin seudun kenttätykistökil-
lan stipendi: korp Jyrki Ruuth 
Karjalan tykkimiesristi: 
evl Jukka Saarela, kapt Jukka Tik-
kanen, ltn Teppo Taina, ltn Eemu 
Tikanoja ja ltn Perttu Piispa 
Karjalan tykistörykmentin plaketti: 
Raskasasevarasto

Iso pienoistykki: 
kapt evp Ari Lumiaho
Pieni pienoistykki - vuoden kou-
luttaja: 
ylik Henri Hyyryläinen
Tykkimiesmitali soljen kera: 
maj Ilkka Ikonen, kapt Kalle Rani-
nen ja ylik Pekka Jantunen
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Kaakonkulman ilmatorjunnan 
kehittämistä, perinteitä ja yhteistyötä 
- valmiudesta voimaa

Teksti: Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 
komentaja, everstiluutnantti 
Mikko Mustonen
Kuvat: Puolustusvoimat

Hyvät Kilpi-lehden lukijat,
Tämän kirjoituksen valmistelun aikana oli menossa työntäyteinen 
viikko Karjalan prikaatin Johtamisjärjestelmäharjoitus 2B:n mer-
keissä.

Prikaatin varusmiesten perus- ja 
erikoiskoulutuskauden taistelu- ja 
ampumaharjoituksissa on koros-
tunut perustaistelijan ja -ryhmän 
koulutustavoitteet ja vaatimukset 
yhtenevästi aselajista riippumatta. 
Näiden taitojen hiominen on jatku-
nut seuraavissa harjoituksissa kohti 
laajempia toimipaikka- ja joukko-
kokonaisuuksia aselaji- ja toimi-
alakohtaisten taitojen sekä yhteis-
toiminnan harjoittelun merkeissä. 
Vuonna 2016 näkynyt muutos on 
liittynyt erityisesti valmiuden ke-
hittämiseen kaikessa toiminnassa. 
Samalla ilmatorjunnan koulutusta 
on pyritty kehittämään aiempien 
varusmiessaapumiserien koulutus-
kokemusten ja -palautteiden perus-
teella.
Vaikka perinteinen aselajin sanonta 
kuuluu: ”Ilmatorjunta ensimmäise-
nä taistelussa”, kaikki toiminta läh-
tee mielestäni kuitenkin liikkeelle 
huollon toimialakohtaisista järjes-
telyistä ja tukipalveluista - laajem-
min ymmärrettynä logistiikan ko-
konaisuudesta. Ilman tätä ei edes 
ilmatorjunta ehdi ensimmäisenä 
sinne jonnekin. Armeija mars-
sii edelleen vatsallaan, liikkuen 
polttoainetta tarvitsevilla kulje-
tusvälineillä, täydentäen ja kun-
nossapitäen joukolle uskottua ma-
teriaalia. Lisäksi on ylläpidettävä 
ja kehitettävä osaamisenhallintaa 
pyrkien määrätietoisesti tekemään 
oikeita asioita oikein. Tämä ko-
rostuu nykypäivän tehtävien prio-

risoinnissa, kun on saatava aikaan 
entistä enemmän muttei lisääntyvil-
lä resursseilla - muistaen palvelus-
turvallisuus kaikessa toiminnassa. 
Jatkan tulevaisuudessakin tämän 
suorituskykylähtöisen kokonaisuu-
den painottamista henkilöstölleni 
- henkilökunnalle, varusmiehille ja 
reserviläisille. 

Koulutuspuitteet kehittyvät
Karjalan prikaatin ilmatorjunnan 
koulutuksen kehittämiselle luotiin 
uudistetut puitteet, kun Salpausse-
län ilmatorjuntapatteristolle kuulu-
van kasarmirakennus 3:n remontti 
valmistui ja rakennus vastaanotet-
tiin kokonaisuudessaan käyttöön 
elo-syyskuun vaihteessa. Samassa 
yhteydessä kasarmiin muutti Kar-
jalan huoltopataljoonan 1. Huolto-
komppania, jonka kanssa yhteiselo 
on alkanut saumattomana. Kasar-
min tilat ovat hyvässä kunnossa ja 
pääosin riittävät. Esimerkiksi ala-
kerran aulassa oleva lukittava joh-
tamis- ja viestijärjestelmien akku-
jenlatauskaapisto on todettu erittäin 
onnistuneeksi ratkaisuksi. Ihan 
kaikkeen eivät rahalliset resurssit 
kuitenkaan riitä, jolloin innovatii-
vinen henkilökunta järjestää itsel-
leen toimivat puitteet.
Haasteitakin on ollut erityisesti, 
kun valtakunnan kaikki Polaris 
800 -maastoskootterit- Ilmatorjun-
taohjuspatteri (15) liikkumisen eli-
nehto - asetettiin varusmiesten eri-
koiskoulutuskauden alkupuolella 

tilapäiseen käyttökieltoon. Tämä 
kuitenkin purettiin yhdennellätois-
ta hetkellä juuri ennen kiivaimman 
harjoitusputken alkua.
Ilmatorjuntaohjuspatteri (15) koulu-
tusta päädyttiin kehittämään erityi-
sesti kevään harjoituskokemusten 
perusteella. Syksyn erikoiskoulutus-
kauden Pahkajärven taisteluampu-
maharjoituksen yhteyteen liitettiin 
ohjusryhmien maalinsieppaus- ja 

Kasarmi 3:n kouluttajahenkilös-
tön työergonomiaa: korkeussää-
dettävä työpöytä.
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tulitoimintaharjoittelu maalilen-
nokkiin Juurikon tuliasemissa. Tä-
män jatkoksi ohjusryhmät ja 
Leguan-nostimella varustetut tu-
kiryhmät harjoittelivat taisteluase-
matoimintaa JJH2B:n yhteydessä 
osallistuen Ilmavoimien järjestä-
mään Häjy 2016 -harjoitukseen 
Tikkakoskella. Patteriston muut 
joukot taistelivat samanaikaisesti 
prikaatin perinteisemmässä harjoi-
tuskehyksessä Kaakonkulmalla. Oh-
jusryhmien koulutuksen painopis-
teenä oli 1) tuli- ja torjuntavalmius, 
2) tilannekuva ja ennakkovaroitus 
sekä 3) toiminta ilmahälytyksessä. 
Kokemukset sekä Juurikon toimin-
nasta että Häjy 2016 -harjoituksen 
ilmamaalitoiminnasta ja muista 
järjestelyistä olivat siinä määrin 
myönteiset, että tämäntyyppistä 
harjoitusrakennetta tultaneen ke-
hittämään edelleen.

Perinteitä ja yhteistyötä
Salpausselän ilmatorjuntapatteris-
ton esikunnan henkilöstö luovutti 
patteriston toisen lipun Sotamu-
seoon torstaina 22.9.2016. Sota-
museo oli remontissa, joten luovu-
tustilaisuus oli juhlallisen karu 
luovutus- ja vastaanottopuheineen 
päättyen kahvihetkeen, jossa saim-
me kuulla museon lähihistorias-
ta, meneillään olleesta remontista 
sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
Helsinki-päivän ohjelma jatkui yh-
teistyötapaamisella Suomen Puo-
lustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys 

PIA ry:n tiloissa, jossa vaihdoim-
me puolustushallinnon ja puo-
lustusteollisuuden ajankohtaiset 
kuulumiset. Tämän jälkeen vierai-
limme kyber-alan teollisuusyrityk-
sessä päättäen ohjelman Taivaskal-
liolle, jossa kertasimme Helsingin 
ilmatorjunnan historiaa ja siihen 
liittyviä keskeisiä muistomerkkejä.

Valmiudesta voimaa
Tänä vuonna painotettu valmiuden 
kehittäminen on näkynyt aktiivi-
suutena henkilökunnan operatii-
visessa suunnittelussa, valmiuden 
kehittämiseen tähtäävissä harjoi-
tuksissa sekä muiden joukkojen 
- erityisesti merivoimien ilma-
puolustusharjoitusten tukivelvoit-
teissa, unohtamatta reservin ker-
tausharjoituksia KAAKKO16- ja 
Lohtajan IPH 2/16 -harjoituksissa. 
Tämä on kuormittanut patteriston 
henkilöstöä, mikä on vaikuttanut 

henkilökunnan työssä jaksamiseen 
ja toisaalta näkynyt varmasti myös 
varusmiesten suuntaan, kun hen-
kilökuntaa ei ole riittänyt kaikkiin 
varusmiesten koulutukseen suun-
niteltuihin tehtäviin. Taas toisaalta 
- patteriston henkilökunnan vuo-
sittaisessa itsearvioinnissa esiintyi 
kommentteja, jossa todettiin uhka-
lähtöisen valmiuden kehittämisen 
tuoneen pitkästä aikaa lisävirtaa ja 
motivaatiota päivittäiseen, ruuh-
kaiseenkin työkuorman hallitsemi-
seen. Tästä päädyinkin iskulausee-
seen ”Valmiudesta voimaa”, mikä 
olkoon vuoden 2017 toimintamme 
ja samalla seuraavan perinnepäivä-
juhlamme teema.
Syksy on todellakin ollut tapah-
tumarikas. Kaikesta huolimatta 
luotan siihen, että näidenkin va-
rusmiessaapumiserien koulutus on 
säilynyt haastavana, monipuoli-
sena ja nousujohteisena siten, että 
tätä lukiessasi nyt joukkotuotetut 
joukot ovat juuri kotiutumisen kyn-
nyksellä suorituskykyvaatimukset 
täyttävinä, monta harjoituskoke-
musta rikkaampina.
I run my battalion - and loving it - 
as Mr. Maxwell Smart, the famous 
Agent 86 on TV series, used to say 
about his work!

KAARTI PÄÄLLE!

ITO(15)-maalinsieppaus- ja tulitoimintaharjoittelua Juurikossa.

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston toisen lipun luovutus Sotamuseolle.



18

Teksti: Itä-Suomen viestipataljoonan 
komentaja, everstiluutnantti 
Juhapekka Lötjönen
Kuvat: Puolustusvoimat

Itä-Suomen viestipataljoona 
juhlisti perinnepäiväänsä

Itä-Suomen viestipataljoonan perinnepäivää vietettiin epävakaisessa 
säässä Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä perjantaina 30.9.2016.

Paraatipuheessa pataljoonan komentaja käsitteli mennyttä vuotta ja raotti näkymiä tulevaisuuteen.

Perinteet ovat suuressa arvossa 
Itä-Suomen viestipataljoonassa. 
ISVP vaalii keskeisimpänä rau-
han ajan joukkona Riihimäellä 
1.10.1930 perustetun Viestipatal-
joona 2:n perinteitä. Muut rauhan 
ajan perinnejoukot ovat Kouvo-
lassa 1940-41 toiminut koulutus-
keskuksen Viestipataljoona 2 sekä 
3. ja 5. Erillinen Viestikomppania 
sekä Karjalan Prikaatin Viesti-
komppania. Viimeisin ISVP:n pe-
rinnejoukoista on Keski-Suomen 
viestipataljoona, josta muodostet-
tiin Itä-Suomen viestipataljoonan 
runko vuonna 1998. 
Itä-Suomen viestipataljoona am-
mentaa voimaa sotien aikaisista 
perinteistä. Sotien aikaisista jou-
koista Itä-Suomen viestipataljoo-
nalaiset vaalivat IV Armeijakun-
taan kuuluneen VP15 perinteitä. 

Kesällä 1941 armeijakunta keski-
tettiin Kymenlaakson alueelle, jos-
ta se valmistautui hyökkäämään ja 
valtaamaan takaisin Viipurin sekä 
Karjalan kannaksen alueet. VP 
15:n taistelijat rakensivat pääosan 
yhteyksistä vaativissa olosuhteissa 
kärkijoukkojen välittömässä yh-
teydessä, taistellen yhdessä mui-
den aselajien kanssa. Viestipatal-
joona 15 osallistui myös kesällä 
1944 isänmaamme kohtalon osil-
taan ratkaisseihin Tali-Ihantalan 
torjuntataisteluihin tukien IV Ar-
meijakunnan ja Kannaksen jouk-
kojen komentajan johtamistoimin-
taa. Nämä teot toimivat ISVP:n 
henkilöstön esimerkkinä sekä 
suunnan näyttäjinä ja velvoittavat 
pataljoonalaisia vahvasti edelleen-
kin toimimaan parhaiden taitojen 
ja kykyjen mukaisesti.

Perinnepäivän vietto alkoi paraa-
tikatselmuksella ja ohimarssilla 
varuskunnassa. Paraatijoukkoja 
komensi pataljoonaupseeri kap-
teeni Mikko Keinänen. ISVP:n 
komentaja everstiluutnantti Juha-
pekka Lötjönen piti paraatikatsel-
muksessa puheen, jossa hän pei-
lasi hiukan mennyttä vuotta ja loi 
katsausta tulevaisuuteen. Lötjönen 
mainitsi myös puheessaan, että hä-
nen lanseeraamansa teesit ja prin-
siipit; REIPPAUS, RIPEYS, SO-
TILAALLISUUS JA TURVAL-
LISUUS on otettu poikkeuksetta 
positiivisesti vastaan päivittäisessä 
tekemisessä. Paraatikatselmukses-
sa ylennettiin myös ansioituneita 
varusmiehiä. Varuskunnassa suo-
ritettua ohimarssia oli vastaanot-
tamassa pataljoonan komentajan 
seurassa prikaatin komentaja, 
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prikaatikenraali Jari Kallio sekä 
lukuisa joukko kutsuvieraita. Kou-
volan kaupunkia edusti kaupun-
ginhallituksen varapuheenjohtaja 
Anssi Tähtinen. 
Päiväjuhla toteutettiin Kaartin Ki-
nossa. Musiikista vastasi Rakuuna-
soittokunta tuttuun ammattitaitoi-
seen tyyliinsä. Karjalan prikaatin 
komentaja, prikaatikenraali Kallio 
toi prikaatin johdon tervehdyksen 
tilaisuuteen. Juhlapuheesta vasta-

si entinen viestitarkastaja evers-
ti Seppo Uro. Uro kertoi omalla 
persoonallisella ja mielenkiintoi-
sella tavalla Itä-Suomen viestipa-
taljoonan perustamisen vaiheista 
Vekaranjärvelle kahdeksantoista 
vuotta sitten. Eversti Uro puhui 
myös viestijoukkojen historiasta 
Kymenlaakson ja Kaakonkulman 
alueilla. Päiväjuhlassa palkittiin 
yhteistyökumppaneita sekä vuo-
den aikana ansioituneita koulutta-
jia. Päiväjuhlan jälkeen juhlaväki 
nautti juhlakahvit sotilaskodissa.
I-SVP:n henkilökunta puolisoi-
neen kruunasi perinnepäivän vie-
ton yhteisellä illanvietolla Kou-
volan Upseerikerholla. Hyvähen-
kinen ja reipas tilaisuus kruunasi 
juhlapäivän sekä korosti pataljoo-
nan henkilöstön hyvää henkeä. 

Päiväjuhlan mielenkiintoisen juh-
lapuheen piti entinen viestitarkas-
taja eversti evp Seppo Uro.

Itä-Suomen viestipataljoonan 
perinnepäivänä 30.9.2016 pal-
kitut henkilöt
ISVP Komentajan Kilpi 
nro 20 evl Jarmo Vähätiitto
nro 21 ev Seppo Uro
nro 22 ev Eero Valkola

ISVP:n perinnelippu
ylil Sami Vanhala
insylil Harri Pesonen
ylik Jarno Kortesuo

ISVP:n standaari
ltn Juho Hannonen

Karjalan prikaatin viestimiesristi
ltn Jussi Viljanen
kapt Tomi Eloranta
ylil Sami Vanhala
ltn Alexander Grandin

ISVP:n kummilusikat
Elias Veikko Petteri Vanhala
Nuppu Sofi a Niskanen
Oskar Eemil Kohonen
Inka Vilhelmiina Peltonen

Vuoden urheilija
ltn Markus Hämäläinen

Kannustepalkinto 100 €     
arvoinen esine
ylil Markku Harjula, 
viestijärjestelmäsektori
ltn Ari-Pekka Koskimies, 
1.Viestikomppania
ylik Esa Ahvenainen, 
2.Viestikomppania
ylik Niko Raja, 
Esikuntakomppania

Pro ISVP palkinto 
kapt Jari Härkin, SALPITPSTO

Vuoden kouluttaja
ylik Aleksi Metsäketo, 
1.Viestikomppania

Aurinko näyttäytyi paraatikatsel-
muksen aikana.
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Kymen pioneerit juhlassa ja työssä

Teksti: Kymen pioneeripataljoonan 
komentaja, everstiluutnantti 
Tatu Mikkola
Kuvat: Puolustusvoimat

Kymen pioneeripataljoonan toiminnassa vuodella 2016 tuntui ole-
van kaksi jaksoa – aika ennen Schmardenin taistelun 100-vuotisjuh-
laa ja sen jälkeen.

Pataljoona järjesti Schmardenin 
taistelun 100-vuotisjuhlan kansalli-
sen pääjuhlan ja osallistui vahvasti 
myös itse taistelupaikalla Latviassa 
pidetyn muistomerkin paljastusti-
laisuuden järjestelyihin heinäkuus-
sa. Syksyllä palattiin normaalin 
työn touhuun pioneeritoiminnan ja 
erityisesti raivaamisen erikoistehtä-
vien pariin. 
Schmardenin taistelua ja sen mer-
kitystä pioneeriaselajille kuvattiin 
laajasti KILPI-lehden edellisessä 
numerossa. Tässä lyhyt tiivistelmä 
taistelusta niille, jotka eivät tuota 
artikkelia lukeneet. Suomalaisista 
vapaaehtoisista perustettu Jääkäri-
pataljoona 27 taisteli osana Saksan 
armeijaa ensimmäisessä maailman-
sodassa ja siihen kuului myös pio-
neerikomppania. Tänä vuonna 25. 
heinäkuuta tuli kuluneeksi tasan 
100 vuotta Schmardenin taistelusta, 
johon pioneerikomppania osallistui 
yhdessä saksalaisen Reservijääkä-
ripataljoona 1:n kanssa. Keskiyöllä 
alkaneen hyökkäyksen tavoitteena 
oli tuhota venäläisten eteentyön-
netty asema. Hyökkäys onnistui 
suunnitellusti ja suomalaiset jää-
käripioneerit suorittivat tehtävänsä 
rohkeasti ja kunniakkaasti. Schmar-
denin taistelu oli yksi Jääkäripatal-
joona 27:n merkittävimpiä, vaik-
ka siihen osallistuikin ainoastaan 
pataljoonan pioneerikomppania. 
Merkittäväksi taistelun tekee erityi-
sesti se, että jääkäripataljoonan osa 
osallistui puhtaaseen hyökkäystais-
teluun, vieläpä tuon ajan taistelu-
kentän moderniin iskuosastohyök-
käykseen. 
Taistelun vuosipäivänä 25.7. 

suomalaisissa pioneerijoukoissa 
vietetään ”Schmardenin päivää”. 
Tuolloin kunnioitetaan taisteluun 
osallistuneita jääkäripioneereja, 
jotka myöhemmin muodostivat 
itsenäisen Suomen pioneeriasela-
jin ytimen. Kymen pioneeripatal-
joonassa Schmardenin päivää vie-
tettiin kahdessa osassa. Lauantaina 
23.7.2016 pidettiin kansallinen juh-
la pioneerien perinteisessä kehdos-
sa ja Kymen pioneeripataljoonan 
syntymäkodissa Korian vanhalla 
kasarmialueella. Juhlapäivä alkoi 
Korialla lipunnostolla ja perintei-
sellä pioneeripaukulla, jonka jäl-
keen laskettiin seppele Pioneeri-

muistomerkille. Tämän jälkeen 
oli pioneerijotoksen maaliintulo. 
Pioneerijotos on perinteinen re-
serviläispartioiden välinen mars-
sikilpailu, joka tällä kertaa alkoi 
Vekaranjärveltä ja päättyi Korialle. 
Jotos on yksi mainio syy olla jäse-
nenä Pioneerikillassa. Tapahtuman 
järjesti Korian Pioneerikilta ry Ky-
men pioneeripataljoonan tukemana. 
Jotos sisälsi kokonaissiirtymisen 
lisäksi pimeäsuunnistuksen ja pika-
taipaleen sekä useita pioneeritaitoja 
mittaavia tehtävärasteja. Juhlassa 
kunnioitettiin lisäksi perinteikkäitä 
pioneerihenkisiä kilpailuja järjestä-
mällä Kymijoella kolmen pionee-

Pioneerijotoksen maaliintulo.

Yleisöä tutustumassa Leopard2R -raivaamispanssarivaunuun Schmarde-
nin päivän juhlassa Korialla.
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ripataljoonan ottelu ruuhisoutukil-
pailua mukaillen. Jotoksen jälkeen 
pidettiin paraati, jonka vastaanotti 
pioneeritarkastaja, eversti Jouko 
Rauhala.  Paraatissa oli osastot kai-
kista pioneerijoukkoyksiköistä sekä 
edustus eri pioneerikilloista. Paraa-
tin jälkeen professori Martti Häikiö 
piti juhlaesitelmän, jossa hän käsit-
teli Suomen puolustusvoimien syn-
tyvaiheita ja jääkärien vaikutusta 
niissä. 
Juhlan toinen osa vietettiin Lat-
viassa taistelun tapahtumapaikalla 
nykyisessä Smardessä 25.7.2016, 
jolloin oli kulunut päivälleen sata 
vuotta taistelusta. Pioneeritarkasta-
ja avasi muistomerkin paljastusti-
laisuuden. Paikalle jääkäripionee-
rien muistoa kunnioittamaan olivat 
saapuneet muun muassa Suomen ja 
Latvian puolustusministerit, maa-
voimien komentaja sekä Suomen 
Latvian suurlähettiläs. Muistomer-
kin paljastustilaisuuteen osallistui 
noin 50 henkilöä puolustusvoimista. 
Tilaisuudessa esiintyi Kaartin soitto-
kunnan osasto solistinaan ooppera-
laulaja Heikki Aalto. 
Juhlan jälkeen Kymen pioneeri-
pataljoona palasi nopeasti takaisin 
arkeen. Alokkaat nimitettiin pio-
neereiksi, ja suluttaminen ja raivaa-
minen ovat olleet syksyn kiivaassa 
harjoitusputkessa varusmiesten kes-
keisiä tehtäviä. Pioneereilla ei ole 
tykistön tai ilmatorjunnan tapaan 
aselajin valtakunnallista harjoitusta. 
Kymen pioneeripataljoonan harjoi-
tukset nivoutuvatkin vahvasti eri-
laisiin yhteistoimintaharjoituksiin, 
mikä alleviivaa pioneerien tehtävää 
muiden aselajien tukemisessa.
Kymen pioneeripataljoonaan vuoden 
2016 alussa perustettu Raivaamisen 
osaamiskeskus on vakiinnuttanut ase-
maansa raivaamisen valtakunnallise-
na kärkiosaajana ja kurssikeskuk-
sena. Osaamiskeskuksen keskeiset 
osat ovat kurssiosasto, raivaamisen 
valmiussektori RVS ja raivaamisen 
erikoisosasto REO. 
Kurssiosasto tekee tiivistä yhteistyö-
tä Pioneerikoulun kanssa ja tukee 
sen kurssitoimintaa. Syksyn aikana 
kurssiosastolla muun muassa pidet-

tiin Puolustusvoimien henkilöstölle 
erikoisraivaamisen IEDD-kurssi, 
jossa neljän viikon aikana käsiteltiin 
erilaisten improvisoitujen räjähtei-
den vaarattomaksi tekemistä mah-
dollisimman turvallisesti. Kurssi ja 
sen kouluttajat saivat osallistujilta 
erittäin hyvän palautteen. Raivaa-
misen valmiussektori on tukenut eri 
joukko-osastoja valtakunnallisesti 
vaativissa alueraivaamistehtävissä. 
Esimerkiksi Kuopiossa ja Iisalmessa 
etsittiin aikanaan vesistöön upotet-
tuja ampumatarvikkeita tuhoamista 
varten. 
 Raivaamisen erikoisosasto on kan-
sallisiin ja erityisesti kansainvälisiin 
raivaamisen erityisosaamista vaa-
tiviin tehtäviin tarkoitettu joukko.  
Syksyn aikana REO:n työpanokses-

ta iso osa kohdentui ammattitaidon 
kehittämiseen kahdessa kansainvä-
lisessä harjoituksessa. Molemmat 
harjoitukset, Bison Counter ja RE-
CCEX16, järjestettiin Ruotsissa ja 
niistä saatiin arvokasta kokemusta 
raivaamisesta kansainvälisissä ope-
raatioissa.
Vuonna 2017 Kymen pioneeripa-
taljoona jatkaa raivaamiskoulutuk-
sen ja kansainvälisen yhteistyön 
kehittämistä. Muita teemoja ovat 
Karjalan prikaatin yhteisten linja-
usten mukaisesti valmiuden kehit-
täminen ja mekanisoitujen joukko-
jen pioneeritoiminnan koulutuksen 
aloittamien taas muutaman vuoden 
tauon jälkeen. 

KAARTI PÄÄLLE – ISKE HAKKU!

Puolustusministeri Jussi Niinistö pitämässä puhetta Schmardessa muisto-
merkin paljastustilaisuudessa.

REO valmistautuu säteilyvaarallisen kohteen tiedusteluun ja räjähteen 
raivaamiseen yhteistyössä tanskalaisten (DEMA) ja ruotsalaisten (MSB) 
pelastusviranomaisten RECCEX16 -harjoituksessa syyskuussa 2016.
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Teksti: Karjalan prikaatin Autokoulun 
johtaja, yliluutnantti Timo Jussila
Kuvat: Puolustusvoimat

Autokoulun kuulumisia syksyllä 2016, 
ajankohtaista ja tulevaa!

Karjalan prikaatin autokoulu on toiminut nykyisissä tiloissaan Kou-
volan Tykkimäessä elokuusta 2013 lähtien. Tilat ovat osoittautuneet 
hyviksi autokoulun toiminnalle. Varsinkin laajat tasaiset piha-alueet 
ja sopiva sijainti Kouvolan keskustan kupeessa luovat otolliset mah-
dollisuudet laadukkaan ajo- ja käsittelykoulutuksen järjestämiselle. 

Autokoulu on tuottanut sotilaskul-
jettajia Karjalan prikaatin jouk-
kotuotannon mukaisesti yhdessä 
valittujen siviilitoimijoiden kanssa 
vuoden 2009 alusta alkaen. Auto-
koululla vallitsee hyvä tekemisen 
meininki.
Autokoulun järjestämillä kurs-
seilla koulutetaan vuosittain noin 
900 varusmiestä ja henkilökuntaan 
kuuluvaa. Autokoululla on kuusi 
Karjalan prikaatin työntekijää ja 
loput ovat sopimuskumppaneita. 
Osalla kuljettajakokelaista esimer-
kiksi kuljettajatutkintoa on vas-
taanottamassa ulkopuolinen taho, 
osalla Karjalan prikaatin omaa vä-
keä.
Sama hyvä meininki todennäköi-
sesti ja toivottavasti jatkuu vuoden-
vaihteen jälkeenkin, kun uudet toi-
mittajat astuvat remmiin. Puolus-
tusvoimat kilpailutti valtakunnal-
lisesti koko kuljettajakoulutuksen 
ja opetuksen joukko-osastoittain. 
CAP Group Oy Hämeenlinnasta 
sai vastuulleen puolustusvoimien 
C-, CE- ja D – ajokorttiopetuksen 
ja Mecom Oy Lappeenrannasta 
sai vastaavasti B-luokan harjoit-
telu- ja syventävän vaiheen sekä 
pimeällä ajamisen opetuksen.  
Sotilaskuljettajien koulutukseen 
kuuluu myös ammattipätevyys-
koulutus, joka järjestetään Karja-
lan prikaatin kuljetuskeskuksessa 
Vekaranjärvellä. Tämänkin koulu-
tuksen antaa nyt CAP Group Oy. 
Aiemminkin Karjalan prikaatissa 
kouluttanut Aikuiskoulutuskeskus 

Kouvola antaa ADR- vaarallisten 
aineiden kuljetuskoulutusta soti-
laskuljettajille.
Mistä liikkeelle? Keskiverto soti-
laskuljettajan ”taimella” on koulu-
tukseen tullessaan yleensä siviilis-
sä B-luokan ajokortti ja ajokoke-
musta henkilöautolla muutamasta 
sadasta kilometristä pariin vuoteen 
ja kymmeniin tuhansiin kilomet-
reihin. Joukossa on myös jo val-
miiksi kuljetusalan ammattilaisia. 
Heille voimme tarjota tarpeemme 
mukaan lisäporkkanaksi D-luokan 
ajokorttikoulutusta ja ammattipä-
tevyyden täydentämistä koske-
maan myös henkilökuljetuksia. 
Sotilaskuljettajakurssilaiset tulevat 
kaikista prikaatin perusyksiköistä. 
Prikaatissa ei ole varsinaista kulje-
tuskomppaniaa.
Sotilaskuljettajakursseille käsket-

tyjen joukkoon mahtuu myös sa-
nan varsinaisessa merkityksessä 
kurssille käskettyjä, mutta heis-
täkin suurin osa on koulutuksen 
jälkeen tyytyväisiä ”valintaansa”. 
Kurssin aikana heillekin selkiy-
tyy sen hyödyt.  Puolustusvoimien 
ajokorttioikeuden saa vaihdettua 
siviilikorttia vastaavaksi reserviin 
päästyään. Lisäksi sotilaskuljetta-
jat saavat kuljettajan ammattipäte-
vyyden. 
Tuleva sotilaskuljettaja aloittaa 
taipaleensa osallistumalla C-luo-
kan opetukseen, josta saa samalla 
C1E-luokan ajo-oikeuden. Karja-
lan prikaatin tarpeiden mukaan ja 
C-luokan koulutuksessa menesty-
mällä osalle heistä avautuu mah-
dollisuus jatkaa edelleen CE-luo-
kan eli ”rekan tai miksi kukin sit-
ten yhdistelmää kutsuukaan” ajo-

Rakennekouluttajana Vääpeli Riku Tuppurainen.
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korttiopetukseen.
Kurssilaisten päiväohjelma on 
yleensä seuraava: Herätään hyvin 
nukutun yön jälkeen Vekaranjär-
vellä. Aamutoimien jälkeen hypä-
tään linja-autoon, joka kuljettaa 
kurssilaiset Tykkimäkeen. Teori-
atunnit tai ajo-opetus alkavat klo 
8.00. Ajo-opetus voi olla myös 
esimerkiksi peruutusharjoittelua 
autokoulun pihalla. Käsittelykoe 
vaatii paljon harjoittelua mennäk-
seen hyvin. Lounaan jälkeen jatku-
vat teoriatunnit tai ajoharjoittelut. 
Autokoulun ohjelma päättyy ilta-
päivällä neljän aikaa ja jälleen on 
vuorossa kyyti Vekaranjärvelle. 
Ajotuntien välissä olevat ”hyppy-
tunnit” käytetään muuhun koulu-
tukseen, sillä kaikki eivät voi olla 
samanaikaisesti ajoharjoituksessa. 
Koulutus voi olla esimerkiksi lii-
kuntakoulutusta tai muita sotilaan 
perustaitoja. Liikuntasuoritteet ovat 
osa sotilaskuljettajan ammattipäte-
vyyttä.
Koulu-ajoneuvot ovat Sca-
nia-merkkisiä kuorma-autoja. Au-
tot ovat kolmiakselisia nostotelillä 
varustettuja tai telivetoisia nor-
maaleja kuorma-autoja. Hytti on 
yleensä makuuohjaamo -kokoluok-
kaa, mutta sängyn paikalle on asen-
nettu lisäpenkit. Myös muutamia 
kaksiakselisia pidemmällä hytillä 
varustettuja kouluautoja on käy-
tössä. Suurimpana erona tavalli-
seen kuorma-autoon on jälkikäteen 

asennetut hallintalaitteet opetta-
jalle - kuten kytkin- ja jarrupoljin. 
Osa kalustosta on kohtuullisen uut-
ta, mutta mahtuu joukkoon jo sato-
jatuhansia kilometrejä opetusajoa 
nähneitä sotaratsujakin. 
Kuljettajakurssin päätyttyä valmiit 
sotilaskuljettajat siirtyvät perusyk-
sikköönsä harjoittelemaan omaa 
tehtäväänsä. Osalle kuljettajista 
järjestetään Vekaranjärvellä jatko-
koulutusta, joka voi olla esimer-
kiksi erikoiskuljetusta ”lavetilla” 
tai polttoainekuljetuksia säiliökon-
teilla. Myös räjähteiden kuljetuk-
siin perehdytään lisää. Kurssien 
palaute on pääosin hyvin positii-
vista. 
Edellisten kurssien lisäksi Karja-
lan prikaatin autokoulussa järjes-
tetään moottoripyöräkurssit pää-
osin oman henkilökunnan voimin. 
Moottoripyörien rakennekoulu-
tukseen ja kurssien aikaiseen kun-
nossapitoon saamme arvokasta 
tukea Millog Oy:ltä. Moottoripyö-
räkursseille pyritään valitsemaan 
henkilöitä, joilla on jo valmiiksi 
vähintään A1-luokan ajokortti. 
Moottoripyöräajokokemus siviilis-
tä on eduksi, varsinkin ajo maas-
tossa. Kurssille valikoituneet ovat 
yleensä hyvin innokkaita, koska 
he todella pitävät moottoripyöräi-
lystä. Onpa vuosien saatossa kurs-
silaisina ollut SM-mitalistejakin. 
Kouluttajatkin saavat heiltä hyviä 
vinkkejä!

Moottoripyöräkoulutuksessa ka-
lustona käytetään itävaltalaisia 
KTM -maastomoottoripyöriä. Ti-
lavuutta nelitahtimoottorista löy-
tyy joko 400- tai 640-kuutiosentti-
metriä. Pyörät ovat hyviä yleispyö-
riä pienemmille teille ja poluille. 
Pidempien matkojen taittaminen 
maantielläkin onnistuu, mutta ajo-
nautinto se ei ole, kokemus kyllä-
kin! Kesärenkaina käytetään katu-
käyttöön hyväksyttyjä enduroren-
kaita, talvirenkaina nastoitettuja 
nappularenkaita. Renkaissa käyte-
tään erimittaisia nastoja eri käyt-
töympäristöihin. Ja ympäristöthän 
vaihtelevat kesähelteistä talven yli 
-30 asteen paukkupakkasiin. Aina 
on hyvä keli ajaa moottoripyörällä. 
Moottoripyörärintamallakin on tie-
dossa uusia tuulia. Karjalan prikaa-
ti on saamassa käyttöön WR250 
Yamahoita, jotka pikkuhiljaa kor-
vaavat vanhat ”Kotarit”. 

Ajo-opetusta Kouvolan keskustassa.

Tukin ylittäminen moottoripyörällä.
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Etelä-Savon aluetoimisto

Teksti: Etelä-Savon aluetoimiston 
päällikkö,eversti Jyrki Niukkanen
Kuvat: Puolustusvoimat

Etelä-Savon aluetoimiston vuosi on sujunut työntäyteisesti. Toimin-
tasuunnitelman mukaisesti on painopisteenä ollut paikallispatal-
joonan suorituskyvyn kehittäminen, jossa teemana on ollut viran-
omaisyhteistyö. Reservin harjoitusten käskytys ja kutsunnat ovat 
työllistäneet asevelvollisuusasioissa tasaiseen tahtiin läpi vuoden.

Mikkelin varuskuntaan liittyvissä 
asioissa on ollut keskiössä tilahal-
linnan järjestelyt, josta aluetoimis-
toa koskettaa erityisesti keskustassa 
sijaitsevasta linnakkeesta luopu-
minen ja aluetoimiston muutto 
Karkialammelle vuoden loppuun 
mennessä. Suunnitelma Mikkelin 
tilajärjestelyissä tarkentui hieman, 
joten edellisessä Kilpi-lehdessä 
mainitusta poiketen aluetoimiston 
tuleva paikka sijaitsee rakennus 
3:ssa, eli vanhassa aliupseerikoulun 
rakennuksessa joulukuun puolesta-
välistä 2016 alkaen. 
Keväällä käynnistetty ”Intti tu-
tuksi” -hanke on edennyt suunni-
telman mukaisesti. Lähes kaikki 
Mikkelin alueen 9.-luokkalaiset ta-
voitettiin toukokuussa koululiikun-
taliiton ”Vesisankarit”-tapahtumas-
sa. Syksyllä hanketta on jatkettu 
vierailemalla useissa Etelä-Savon 
kouluissa ja kutsumalla koululai-
sia tutustumaan kutsuntoihin. Ete-
lä-Savon aluetoimisto osallistui 
syyskuussa järjestettyyn Security 
track kokonaisturvallisuustapahtu-
maan omalla ”Intti tutuksi” -osas-
tollaan. Kaikkiaan tapahtumassa 
tavoitettiin useita satoja opiskeli-
joita ja oppilaita 7.-luokkalaisista- 
ammattikorkeakouluopiskelijoihin.
Kuluvana vuonna on eri puolil-
la Etelä-Savoa järjestetty useita 
hienoja maanpuolustushenkisiä 
tapahtumia. Näitä olivat esimer-
kiksi toukokuussa järjestetyt Re-
serviläisurheiluliiton neliottelun 
SM-kilpailut ja reserviläisten 
Perinneammunnan SM-kilpailut 
sekä niin ikään toukokuussa viran-
omaisten yhteistyössä järjestämä 
Arjen turvaa -tapahtuma. Muita 

järjestettyjä maanpuolustustapah-
tumia ovat olleet esimerkiksi Jo-
roisten maanpuolustusjuhla huh-
tikuussa, Satama soi! -tapahtuma 
kesäkuussa ja jokasyksyinen pe-
rinteinen Marskin marssi.
Etelä-Savon kutsunnat käynnistyi-
vät perinteisin menoin Joroisissa 
18. elokuuta. Joroisten kutsunnat 
avattiin kunnan virastotalon edessä 
lipunnostolla ja puheilla. Paikalla 
olivat myös yläasteen ja lukion op-
pilaat sekä opettajat.
Eteläsavolaisista pääosa käsketään 
palvelemaan omaan joukko-osas-
toomme Karjalan prikaatiin. Kiin-
tiöpaikkoja on myös Utin Jääkäri-
rykmenttiin sekä Pohjois-Karjalan 
rajavartiostoon, jonne käsketään 
pääsääntöisesti Itä-Savon alueen 
kuntien asevelvollisia. 
Kutsuntojen ohjelmaa on yhte-
näistetty ja tiivistetty Maavoimien 
esikunnan ohjeistamana. Puolus-
tusvoimien Combat-kameraryh-
män tekemä Veteraanien perintö 
-video on saanut runsaasti kiitosta. 
Video esitetään jokaisen kutsunta-
tilaisuuden aloituksessa veteraanin 
tervehdyksen jälkeen. Veteraanien 
korkeasta iästä johtuen kaikkiin 
tilaisuuksiin ei ole enää saatu ve-

teraania esittämään tervehdystä. 
Veteraanien tervehdys halutaan 
edelleen kuitenkin säilyttää kut-
suntatilaisuuden ohjelmassa, joten 
videon avulla kunnioitamme vete-
raanien työtä ja välitämme veteraa-
nien perintöä uusille sukupolville.
Kutsunnat päättyvät 15. joulukuuta 
Mikkelissä.
Vuoden 2017 toimintaa leimaa 
Suomen itsenäisyyden 100-vuoti-
sjuhlavuoden merkeissä järjestet-
tävät juhlakonsertti ja kalustonäy-
tös Mikkelissä 10.6.2017 ja Juvan 
kunnan 575-juhlallisuuksien yh-
teydessä järjestettävä maanpuolus-
tusjuhla 12.8.2017. Viranomaisyh-
teistyö on myös tulevana vuonna 
teemana paikallispataljoonan suo-
rituskyvyn kehittämisessä.
Aluetoimiston yhteystiedot säi-
lyvät muuton jälkeen ennallaan 
poislukien käyntiosoite, joka on 
16.12.2016 alkaen Tyrjäntie 9, 
50150 Mikkeli (navigaattori löy-
tää) tarkempi on RAK 3 Karkia-
lampi, postiosoite pysyy ennallaan.

Maanpuolustusterveisin, Etelä-Sa-
von aluetoimiston päällikkö, evers-
tiluutnantti Jyrki Niukkanen.

Security track -tapahtuma Mikkelin jäähallissa.
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Ajankohtaista 
Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Teksti: Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
päällikkö, everstiluutnantti 
Esa Hyytiäinen
Kuvat: Puolustusvoimat

Kaakkois-Suomen aluetoimiston vuoden toinen puolisko on eden-
nyt laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Toisen vuosipuoliskon 
tärkeimpiä tapahtumina ovat elokuusta - joulukuulle jatkuvat kut-
sunnat ja syyskuun alkupuolella toimeenpantu paikallispataljoonan 
joukkojen kertausharjoitus. 

Vuonna 1998 syntyneiden nuorten 
miesten kutsunnat aloitettiin Raut-
järven kunnassa 30.8.2016. Ne 
toteutuvat kolmessakymmenessä 
tilaisuudessa kahden maakunnan 
alueella. Peruskoulun ysiluokka-
laisille suunnatun ”Intti - tutuksi” 
-hankeen toimeenpanovaihe on 
päässyt hyvään vauhtiin ja tie-
toa maanpuolustuksesta ja varus-
miespalveluksesta on jaettu pe-
ruskoulun ysiluokkalaisille sekä 
Etelä-Karjalan että Kymenlaakson 
kouluilla.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto 
johti paikallispataljoonan joukko-
jen kertausharjoituksen osana ke-
vään paikallispuolustusharjoitusta 
(PAPU 2). Harjoitukseen osallistui 
noin 300 reserviläistä. Joukkojen 
kouluttamiseen osallistui kanta-
henkilökunnan tukena kymmenen 
Maanpuolustus koulutus Ry:n kou-
luttajaa. Harjoituksessa toimeen-
pantiin muun muassa joukkueen 
puolustusammunta kevyen heitin-
joukkueen tukemana.
Tulevan vuoden keväällä toimeen-

”Intti - tutuksi” hanke jalkautui 
syksyn aikana Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson yläasteille.

Syksyn kutsunnat aloitettiin Raut-
järvellä.

Puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen toimeenpa-
nemaa maanpuolustuspäivää vietettiin 7.9.2016 Kouvolassa. 
Tapahtumakentän rastien ja kalustonäyttelyn lisäksi yleisö sai 
nauttia Rakuunasoittokunnan ilmaiskonsertista.

pantavan paikakallispuolustushar-
joituksen (PAPU 117) suunnittelu 
on käynnissä. Harjoitukseen liit-
tyvään Pohjois-Kymen paikallis-
joukkojen kertausharjoitukseen 
tullaan kutsumaan noin 250 reser-
viläistä.

Paikallispataljoonan esikunta suunnittelee 
tulevia tehtäviä - ”siellä jossakin”.

Sotilaspoliisikomppanian reservi-
läiset suoriutuivat erinomaisesti 
haastavasta taisteluammunnasta. 
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Sotilasvala- ja -vakuutuspäivä 2/16
Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Helteiseksi kääntynyt sotilasvala- ja -vakuutuspäivä oli vilkas per-
jantaina 5.8.2016. Ensimmäiset noin 8 000 vieraasta saapuivat jo 
varhain aamulla. 
Kalustonäyttely tarjosi katsottavaa laajasti. Isot kuin pienetkin vieraat saivat kiivetä vaikka raivaajapanssari-
vaunun kannelle tai panssarivaunun kuljettajan paikalle. Kaluston esittelijöillä riitti kerrottavaa.
Ennen puoltapäivää oli juhlallinen sotilasvakuutustilaisuus Kaartinkinossa. Sotilasvakuutuksen antoi 120 uut-
ta alokasta.
Sotilasvalaparaati alkoi sotilasvakuutuksen jälkeen paraatikentällä. Valakaavan esilukijana oli sotilaskotisisar 
Lyyli Vento. Hänen pitkä uransa sotilaskotitehtävissä on alkanut jo vuonna 1960. 
Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jari Kallio tervehtii paraatijoukkoja tarkastaessaan. 
Paraatia komensi Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Pertti Kuokkanen. Sotilasvalaparaati alkoi so-
tilasvakuutuksen jälkeen paraatikentällä. Sotilasvalan vannoi 1677 uutta alokasta. Valakaavan esilukijana oli 
sotilaskotisisar Lyyli Vento. Hänen pitkä uransa sotilaskotitehtävissä on alkanut jo vuonna 1960.
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Tuntematon sotilas 2017
Vekaranjärven maisemissa

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Väinö Linnan teokseen pohjautuvaa Tuntemattoman Sotilaan ta-
rinaa on valmisteltu liki kolme vuotta ja kuvattu yli puoli vuotta 
yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Elokuvan tuotantoyhtiö siir-
tyi Vekaranjärvelle kesän 2016 alussa tosi toimiin ja viihtyi Pahka-
järven maisemissa syksyyn asti. Näyttelijät ja tuotantoyhtiö majoit-
tuivat autenttisiin maisemiin ja tunnelmiin yöpymällä teltoissa ja 
mökeissä. Yhteiselo varuskunnan toimien kanssa sujui mallikkaasti 
koko jakson. 

- Linnan romaani on monimuo-
toinen, moderni ja kestää usei-
ta tulkintoja - niin elokuvia kuin 
kuunnelmia, teatteria ja oopperaa. 
Uskon, että uudelle tulkinnalle on 
tilaa. Vaikeaa on tässä vaiheessa 
tekemistä sanoa miten tämä eroaa 
vanhemmista tulkinnoista, se jää 
katsojan arvioitavaksi, pohtii elo-
kuvan ohjaaja Aku Louhimies 
kysyttäessä miten tuleva versio 
eroaa aiemmista ja pääteoksesta. 
Noin vuoden päästä ensi-iltaan 
(27.10.2017) asteleva ohjaaja toi-
voo olevansa elokuvasta ylpeä 
ja onnellinen. -Ohjaaja suuntaa 
jo usein kohti seuraavia projek-
teja, kun elokuva on teatterissa. 
Kun elokuva on valmis, katsoja 
on oman katsomiskokemuksensa 
asiantuntija, eikä sitä enää muute-

ta. Olen unelma-ammatissa. Tämä 
on ammatti, jota olen toivonut ja 
jota olen päässyt tekemään. Olen 
ylpeä ja onnellinen, mutta samaan 
aikaan työ on vaativaa ja siihen 
täytyy täysillä panostaa, koska se 
on etuoikeutettua. Tietyllä tavalla 
ajan tässä 7 miljoonan formulaa. 
Olen valmistautunut elokuvaan 
vuosien tutkimustyöllä ja koke-
muksella. Käytännössä kun viime 
elokuussa ilmeni, että rahoitus on 
saatu kasaan ja elokuva toteutuu, 
yksi keskeinen osa-alue on ollut 
fyysisestä kunnosta huolehtimi-
nen, toimintavarmuuden säilymi-
seksi. Olemme tiedustelleet ku-
vauspaikkoja ja suunniteltu, miten 
kaikki asiat toteutetaan. Myös tii-
min kasaaminen on valmistautu-
mista. Elokuvaa tekee suuri joukko 
alansa asiantuntijoita ja ohjaaja on 
tavallaan asiantuntijaorganisaation 
johtaja, kertoo Aku Louhimies.
Onko roolihenkilösi sisäinen 
maailma avautunut sinulle teh-
dessä?
Koskelan sisäinen maailma peilaa 
näyttelijä Jussi Vatasen mukaan 
koko Suomen historiaa. Koskelan 
henkilöhistoria on hänen mieles-
tään hurja ja pohjautuu jo Täällä 
Pohjantähden alla -teokseenkin. 
Koskela on talvisodan veteraani ja 
muut varusmiehiä. - Asetelma luo 
tapahtumiin oman lähtökohtansa. 
Kuinka sitten tästä porukasta kas-
vaakin sellainen yhtenäinen nippu 
ja sitä varmaan yritämme tuoda 
elokuvassa esille, miettii Vatanen. 

-Väinö Linna on kirjoittanut sellai-
set suomalaiset perustyypit tähän 
teokseen ja ennen kaikkea suo-
malaiset miehet, sanoo näyttelijä 
Andrei Alen, joka esittää Rahikais-
ta. Rahikainen, joka on kotoisin 
Ylämyllyn vierestä, Joensuusta, 
puhuu voimakkaalla aksentilla. 
Andrei Alen tutustui kieleen perin-
pohjaisesti ystävänsä Severi Saa-
risen (esittää elokuvassa Lehtoa) 
avustuksella. Saarinen on kotoisin 
samalta paikkakunnalta ja tutus-
tutti Alenin kieleen ja paikkakun-
talaisiin ja sitä kautta murteeseen. 
- Murre tarttui mukaan kuvauspai-
kalle ja onneksi kuvausryhmässä-
kin on ihmisiä sieltä alueelta, ker-
too Alen. Ohjaaja Aku Louhimies.

Näyttelijä Jussi Vatanen.
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Millaista elämä on ollut Pahka-
järvellä?
Vatasen mielestä elämä Pahkajär-
vellä on ollut hyvin säännöllistä ja 
säännönmukaista. Leirielämä on 
tuonut näyttelijöiden keskuuteen 
yhteishenkeä, mitä ei varmaankaan 
olisi muuten tavoitettu. -Hyvin me 
ollaan kyllä viihdytty. Tottahan mä 
intin käyneenä tiedän, että tällai-
nen tiivis yhteiselo yhdistää, mutta 
myös erottaa. Se kärjistää fi iliksiä 
ja ajatuksia pidemmän päälle, mut-
ta hieno kesä tämä on ollut, kuvai-
lee Vatanen mennyttä kuvausjak-
soa.
-Tämä on ennen kaikkea joka po-
jan unelma - saat olla teltassa ka-
vereiden kanssa tähtitaivaan alla, 
menet ammuskelemaan päiväksi 
ja kaverit jahtaavat sua! Kunhan se 
vaan ei ole totta, kunhan se vaan 
on leikki. Sitähän me tehtiin elä-
mämme ensimmäiset kymmenen 
vuotta ja nyt pääsee kokemaan sen 
uudestaan. Siis totta kai otamme 
tämän tosissamme, mutta tämä on 
ollut ennen kaikkea suuri kunnia 
ja suuri kokemus, kertoo Alen. 
- Näyttelijöiden kesken ei ole ol-
lut minkäänlaisia erimielisyyksiä, 
vaan ollaan tultu hyvin toimeen. 
Koko kesän kestänyt telttailu on 
sopinutkin tosi hyvin kaikille ja 
se on auttanut tuolla kuvauksissa 
paljon, että olemme luoneet tämän 
yhteisön tänne metsään ja ”met-
sittyneet” eli yksinkertaistaneet 
elämän perusasioita, kehuu Alen 
olosuhteita maastossa.

Holopaisen mielestä teltassa nuk-
kuminen on tuonut kuvauksiin au-
tenttista vaikutelmaa näyttelijöille. 
- Jos näihin kuvauksiin tulisi koti-
sohvan lämmöstä päivittäin ja toi-
voisi sitten kuvauksiin tullessaan 
sotatilan tuntumaa tai edes metsäs-
sä olon tunnelmaa, voisi olla paljon 
vaikeampaa saavuttaa sitä yksin-
kertaisuutta ja todellisuutta, miettii 
Holopainen. Armeijan läsnäolo on 
tukenut Holopaisen mielestä hyvin 

Toinen oikealta 
näyttelijä Andrei 
Alen.

elokuvan tekoa. -Tätä isoa rooli-
leikkiä on ollut helppo jatkaa vielä 
iltanuotiollakin samalla porukalla 
ja elää kokonaisvaltaisesti tunnel-
maa, jatkaa Holopainen.
Elokuvan teko jatkuu vielä kevää-
seen ja lopputuloksen näemme sit-
ten syksyllä 27.10.2017.
Koko haastattelu on luettavissa 
maavoimat.fi /joukko-osastot/Kar-
jalan prikaati

Näyttelijä Johannes Holopainen.
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Varuskunnan sijainti haastaa ja 
motivoi sotilaskotisisaria

Teksti: Margetta Ala-Krekola
Kuvat: Päivi Visuri

Vekaranjärven sotilaskotia ylläpitävä Valkealan Sotilaskotiyhdistys 
r.y. on kasvanut 50 vuodessa muutaman pöydän huterasta työmaa-
parakista maan myynniltään suurimmaksi sotilaskotiyhdistykseksi. 
Varuskunnan sijainti Vekaranjärvellä on ollut Valkealan sisarille yhtä 
aikaa haaste ja innoittaja. 

Korpivaruskunnasta on lähimpiin 
varuskunnan ulkopuolisiin huvituk-
siin huomattavan pitkä matka, joten 
sotilaskoti on ollut äärimmäisen 
tärkeä varusmiesten viihtyvyyden 
takaaja vaikkapa linnakesaarten ta-
paan. Sotilaskotiaate tuli Suomeen 
Saksasta jääkäreiden mukana, mut-
ta nykyisin missään muualla ei ole 
käytössä samankaltaista asevelvol-
listen tukijärjestelmää. 
Varma, mutta kiitollinen asiakas-
kunta on vuosien saatossa rohkais-
sut Valkealan Sotilaskotiyhdistystä 
merkittäviin investointeihin. Erit-
täin suosittu ja kiitetty pizzeria 
avasi vuoden 1999 syksyllä ja pari 
vuotta myöhemmin sotilaskodin 
alakerrassa alkoi palvella Suomen 
ensimmäinen ja ainoa Sodemarket.
Valkealan Sotilaskotiyhdistys r.y. 
perustettiin 4. syyskuuta 1966. 
Tuolloin varuskunnan rakennus-
työt olivat vielä kesken, ja ensim-
mäiset lähes kaksi vuotta yhdistys 
keräsikin tietoa, taitoa ja astioita. 
Karjalan Prikaatin muutto ah-
taaksi käyneeltä Kouvolan kasar-
mialueelta Vekaranjärvelle alkoi 
15.5.1968. Yhdistystä juhlivat si-
saret palvelivat ensimmäisiä asiak-
kaita jo seuraavana päivänä.
Nykyinen sotilaskotirakennus val-
mistui joulukuussa vuonna 1973. 

Sen jälkeen tiloissa on vaihdettu 
lähinnä koneita ja kalusteita, mutta 
itse rakennus on toiminut jokseen-
kin alkuperäisessä kuosissaan.
Tämän päivän vastuuhenkilöt 
ovatkin voineet osoittaa ajatuksis-
saan ison kiitoksen yhdistyksen 
ensimmäiselle puheenjohtajalle 
Suoma Rajalalle. Rajalan johdolla 
sotilaskodin rakennuspiirustuksiin 
tehtiin sinnikkäästi muutosesityk-
siä niin pitkään, että tila oli valmis-
tuessaan paitsi iso ja komea, myös 
erittäin käytännöllinen.
Vuotuisesta ylijäämästään Val-
kealan Sotilaskotiyhdistys r.y. on 
lahjoittanut varusmiesten harras-
tusvälineisiin, ajanvietteeseen, il-
maistarjoiluun ja kunnostautunei-
den varusmiesten huomioimisiin 

tuntuvia summia. Viime vuonna 
lahjoitussumma oli 114 000 euroa 
ja vuotta aiemmin 103 000 euroa. 
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys 
lahjoitti muun muassa varuskun-
nan urheilukentälle uudenaikaiset 
vaihtoaitiot.
Valkealan Sotilaskotiyhdistyksen 
jäsenmäärä ei ole koskaan ylittä-
nyt 300 sisaren rajaa – nykyisin 
jäseninä voi toki olla myös miehiä. 
Suurimmillaan yhdistys oli vuonna 
1975, jolloin maksaneita oli 297. 
Viime vuoden lopussa jäsenmää-
rä oli 242 usean kasvuvuoden jäl-
jiltä. Jäsenet ovat viime vuosina 
tehneet keskimäärin 5 000-7 000 
talkootuntia vuodessa. Vaikka so-
tilaskodilla on noin 20 palkattua 
työntekijää, vapaaehtoisille riittää 

Sisaret saivat muistokiven Sotilas-
kodin pihaan ja varusmiehille lah-
joitettiin vaihtoaitio urheilukentän 
laidalle.  
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tekemistä muun muassa astiamas-
san tiskaamisessa, kirjaston pyö-
rittämisessä ja maastomyynnissä. 
Päivän palveluksen jälkeen sotilas-
kodissa voi rentoutua ja irrottautua 
hierarkisista rutiineista toki ilman 
eurojakin, mutta talkootuntien 
avulla erittäin sopiviksi puristetut 
hinnat ovat varusmiehille iso käde-
nojennus.
Viime vuosien aikana myös poik-
keusolojen suunnittelu on saanut 
osan yhdistysten jäsenistä innostu-
maan maanpuolustustyöstä uudes-
ta näkökulmasta.
Valkealan Sotilaskotiyhdistys r.y. 
vietti 50-vuotisjuhliaan Vekaran-
järven sotilaskodissa perjantaina 
9.9.2016. Juhlan yhteydessä jä-
senille ja yhteistyökumppaneille 
lahjoitettiin yhdistyksen tuottama 
Vekara ja sen Sisaret -juhlakirja.

Valkealan Sotilaskotiyhdistys
Yhdistys on perustettu 4.9.1966 
Valkealan kansalaiskoulussa.
Jäseniä oli vuoden 2015 lopussa 
242.
Liikevaihto oli vuonna 2015 yh-
teensä 2,64 miljoonaa euroa.
Myi viime vuonna 245000 litraa 
virvoitusjuomia ja 2500 kiloa 
kahvia.
Kahvi ja munkki maksavat yh-
teensä 1 euron.
Talkootunteja oli viime vuonna 
6951, toiminnan alusta asti noin 
242000 tuntia.
Asiakaspohja on maanantaista 
perjantaihin puoleenpäivään yli 
3000 henkeä, viikonloppuisin 
alle 200.
Suomen 37 sotilaskotiyhdistyk-
sestä jo yli puolet toimii ilman 
omia varusmiesasiakkaita.

Varusmiestoimikunnan pj. Jouko Jalkanen lahjoitti Valkealan Sotilaskotiyhdistykselle piirtämänsä taulun, 
missä sotilaskotitunnuksen ympärillä oli kaikkien joukko-osastojen tunnukset ja Karjalan prikaati -taulun, 
jonka takana on jokaisen joukko-osaston komentajan allekirjoitus. 

Varusmiehille juhliva yhdistys tar-
josi uutuus munkin ”Tuntematon” 
50-vuotisjuhlapäivänä ja juhlaan 
osallistuville S-leivoksen.

Juhlasta sai jokainen kotiin vie-
misiksi Kouvolan lakua ja Vekara 
ja sen sisaret – kirjan, joka ker-
too yhdistyksen vaiheista sisarten 
muistelemana.
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Vekaranjärven varuskuntaravintolan 
remontti hyvässä vauhdissa
Varuskuntaravintola Linnan remontti alkoi toukokuussa, ja pro-
jekti aloitettiin valtavan kuopan kaivamisella ravintolarakennuk-
sen laajennusosaa varten. Laajennusosan ja sinne tulevan tuliterän 
keittiön rakentaminen etenee aikataulussa, eikä sillä ole tällä het-
kellä vaikutusta ravintolan toimintaan. 

Teksti: Leijona Catering Oy:n 
viestintäpäällikkö Tarja Österberg
Kuva: Puolustusvoimat 

Laajennusosan ja sinne tulevan tu-
literän keittiön rakentaminen etenee 
aikataulussa, eikä sillä ole tällä het-
kellä vaikutusta ravintolan toimin-
taan. Laajennusosa valmistuu vuo-
den loppuun mennessä. Uusi keittiö 
saadaan koekäyttöön tammikuussa, 
jolloin Linnan henkilökunta pääsee 
tutustumaan uusien laitteiden ja ko-
neiden käyttöön. Vanha keittiö on 
vielä tässä vaiheessa myös käytössä.
Samanaikaisesti rakennetaan seu-
raavaa vaihetta varten 30 kontin 
kylää, jonne maastolähetykset ja 
-vastaanotto sekä pesu ja varas-
totilat siirtyvät tammikuussa. Tä-
män jälkeen ravintolarakennuksen 
alakerta remontoidaan täysin. Re-
montin valmistuttua sinne siirtyvät 
konttikylässä remontin aikana olleet 
toiminnot. Koko remontti valmistuu 
lokakuussa 2017.
Projektin viikkopalavereihin osal-

listuu Linnan ravintolapäällikön Tit-
ta Luoman lisäksi Karjalan prikaa-
tin ja rakennuslaitoksen edustajat. 
Säännöllisillä tapaamisilla varmis-
tetaan tiedonkulku remontin osalta 

ja vältytään yllätyksiltä toiminnan 
edetessä.
Titta odottaa tiiminsä kanssa innolla 
remontin valmistumista ja uusia ti-
loja, jotka tuovat mukanaan varus-
miehille noin 300 asiakaspaikkaa 
lisää. Tämän lisäksi henkilöstöra-
vintola siirtyy uusiin tiloihin. Mutta 
ehkä kaikkein odotetuin uudistus on 
ravintolaan tuleva hanallinen mai-
toasema, joka liitetään putkistolla 
kylmiössä oleviin maitokontteihin. 
Maitoasema nopeuttaa asiakkaiden 
mukien täyttämistä, työhyvinvointi 
paranee työntekijöiden välttyessä 
raskaiden maitonovojen nostamisel-
ta ja jätteen määrä vähenee.
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Millog Oy

Teksti: Petri Seppälä
Kuvat: Millog Oy

Millog Oy:n osalta vuosi 2016 on kulunut toiminnan vakiinnutta-
misessa. Laajentuneen kumppanuuden aikana on toimintaa lähdet-
ty kehittämään maltillisin askelin. Vaikka yrityksenä viettimmekin 
kuluneena syksynä (5.9.2016) 10-vuotisjuhlallisuuksia, ovat varus-
kuntakorjaamot vasta toista toimintavuottaan osana Millog Oy:ta. 
Yhteistoiminta asiakkaan kanssa on sujunut paikallisesti hyvin ja 
ihme on jos näin ei olisikin, ovathan kaikki keskeiset toimijat jo en-
tuudestaan toisilleen tuttuja. 

Pikku hiljaa tapahtuu myös väistä-
mätön eli entiset Puolustusvoimilta 
siirtyneet työntekijät ja toimihenki-
löt korvautuvat uusilla henkilöillä 
ja osaamisilla. Vaikka lähteneiden 
joukossa on valitettavasti myös nii-
tä, jotka eivät syystä tai toisesta tun-
ne Millogia omaksi työpaikakseen, 
ylivoimaisesti suurin osa henkilös-
tövaihtuvuudesta johtuu eläkkeelle 
siirtymisistä. On mielenkiintoista 
seurata, miten siviilimarkkinoilta 
tulleet henkilöt sopeutuvat työyh-
teisöömme ja toimintatapoihimme. 
Vaikuttaisi, että työyhteisömme on 
vastaanottavainen ja helposti lähes-
tyttävä. 
Vaikka vuoden 2016 voidaan tode-
ta olleen vakiinnuttamisen vuosi, 
se ei tarkoita laakereilla lepäämistä. 
Uusien sotavarusteiden käyttöönot-
to on aiheuttanut koulutustarpeita 
ja koko kunnossapitojärjestelmän 
kehittämistä vastaamaan järjestel-
mien haasteisiin. Asiakaspalvelun 
merkitystä on korostettu kuluvana 
vuonna koulutuksella ja se toivot-
tavasti näkyy positiivisena palvelu-
kokemuksena asioitaessa Millogin 
toimipisteissä.  
Lähitulevaisuudessa tavoitteenam-
me on tarkastella toimintaa entistä 
enemmän kehittämisen näkökul-
masta. Aikojen saatossa muodos-
tuneita korjaamo- ja palvelura-
kenteita on kyettävä uudistamaan 
nykyaikaisten sotavarusteiden ja 
niiden käyttäjien vaatimalle tasolle 
siten, että yrityksellemme asetetut 
vaatimuksen toiminnan tehostami-
seksi saavutetaan. Tämä voi esimer-

kiksi tarkoittaa, että samoja tuotteita 
ei kunnossapidetä samoissa paikois-
sa kun aikaisemmin. Myös kun-
nossapito-ohjelmia tulee tarkastella 
kriittisesti, esimerkiksi voiteluaine-
tekniikka on kehittynyt huimasti 
vanhimpien sotavarustuksen käyt-
töönoton jälkeen. 
Yritysjärjestely, jossa Millog Oy 
1.1.2016 perusti modernin sen-
soriteknologian kehittämiseen ja 
vaativaan järjestelmäintegraation 
tuottamiseen keskittyvän Senop 
Oy -nimisen tytäryhtiön, on saatu 
päätökseen. Senop Oy:n tuote- ja 
palveluvalikoima kattaa pimeänä-
kölaitteiden ja lämpökamera- sekä 
hyperspektriteknologiaan perustu-
vien järjestelmien lisäksi taktisten 
mobiili- ja taistelunjohtojärjestel-
mien kehittämisen ja valmistamisen 
sekä modernisointi- ja järjestel-
mäintegrointihankkeiden toteut-
tamisen. Yritysjärjestelyn myötä 
Millog Oy keskittyy täysin kunnos-
sapitoon eikä toimi enää optronik-
katuotteiden toimittajan roolissa. 
Yritysjärjestelyn myötä Oricopa 
Oy on nimenä poistunut maailman-
kartalta ja Orivedellä toimii Senop 
Oy:n lisäksi Millog Oy:n asehuolto 
entisen Oricopan tiloissa. 
Kunnossapidon suunnittelun pit-
kän tähtäimen suunnitelmassa on 
siirtyminen käyttövarmuusperustei-
seen kunnossapitoon. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että loppukäyttäjältä 
– esimerkiksi kouluttavalta jouk-
ko-osastolta – ei enää suunnittelun 
aikana pyydetä kunnossapitotar-
peita vaan materiaalisia tarpeita. 

Logistiikkalaitos asettaa näiden tar-
peiden perusteella kunnossapidon 
vaatimukset Millog Oy:lle, joka 
suunnittelee käytännön toteutuksen. 
Toteutussuunnitelma esitellään Lo-
gistiikkalaitokselle hyväksyttäväksi 
ja toteutetaan hyväksytyn suunni-
telman pohjalta. Lisäksi vuosi-
työsuunnittelua laajennetaan kat-
tamaan kumppanuuden palvelut 
kokonaisuudessaan, siten että myös 
Vuosityösuunnittelun (VTS) ulko-
puoliset palvelut suunnitellaan mah-
dollisuuksien mukaan etukäteen. 
Käytännössä suunnitteluvuodet 
2017 ja 2018 tulevat olemaan väli-
vaiheita, joiden aikana suunnittelua 
kehitetään tähän suuntaan. 
Kuluneena vuonna sotaharjoituksiin 
on osallistuttu totuttuun tapaan ja 
erityisesti KAAKKO16- harjoitus 
oli suurehko ponnistus kaakonkul-
malla. Harjoitus sujui Millog Oy:n 
näkökulmasta hyvin, ja sen aikai-
nen kunnossapidon tuki toteutettiin 
poikkeusolojen toimintamallien 
mukaisesti sovitettuna harjoituksen 
viitekehykseen. Harjoitus toi lisää 
näkemyksiä ja tietotaitoa poikkeus-
olojen tukemiseen liittyen, joita 
päästiinkin soveltamaan käytäntöön 
heti marraskuun loppupuolella, 
jolloin Millog Oy tuki kunnos-
sapitopalveluin samanaikaisesti 
sekä Maavoimien vaikuttamishar-
joitusta Rovajärvellä että Ilmapuo-
lustusharjoitusta Lohtajalla. 
Millog Oy toivottaa Kilpi- lehden 
lukijoille hyvää joulua sekä tulokse-
kasta uutta vuotta 2017!
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Puolustushallinnon rakennuslaitos Vekaranjärven 
kasarmien kunnostuksessa, huollossa ja ylläpidossa

Teksti: Jussi Hautamäki, 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
Kouvolan palveluyksikön johtaja
Kuvat Eija Kylliäinen

Karjalan prikaatin Vekaranjärven kaikki viisi kasarmia ovat nyt 
hyvässä kunnossa. Järjestelmällinen neljän kasarmin peruskorjauk-
sien sarja on saatu päätökseen. 

Viimeisin korjausurakka valmis-
tui elokuun lopussa. Kunnostetut 
kasarmit on rakennettu vuosina 
1968 - 1973. Varuskunnan viides 
ja uusin kasarmirakennus on vuo-
delta 1994. Tämän peruskorjaus 
tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan 
2020-luvulla. Puolustushallinnon 
Rakennuslaitoksen tehtäviä ovat 
muun muassa huoltaa ja ylläpitää 
Puolustusvoimien rakennuskantaa, 
tehdä esityksiä korjaustarpeista, 
vastata hankkeiden suunnittelusta 
ja rakentamisesta valvontoineen.
Kasarmien peruskorjaustarvetta 
arvioidaan käyttäjäpalautteen pe-
rusteella ja viranomaisten kanssa 
tehtävissä toistuvissa tarkastuksis-
sa. Lisäksi kasarmien kuntoarvioita 
on lisätty. Kuntoarvioilla pyritään 
myös tarkentamaan kiinteistöjen 
hoidon suunnitelmia ja toteutusta. 
Vekaranjärven kasarmien peruskor-
jauksissa uusittiin rakennusten ik-
kunat, uudenaikaistettiin LVIS-jär-
jestelmät, julkisivujen muurauksia, 
seinien puu- ja betoniosia kun-
nostettiin sekä lämpöeristystä ko-
hennettiin. Katoille rakennettiin 
uudet ilmanvaihtokonehuoneet ja 
tasakatot muutettiin harjakatoiksi. 
Rakennusten ympärillä sadevesien 
viemäröinti uusittiin. Tilojen toi-
minnallisuutta nostettiin lisäämällä 
kouluttajille työ- ja sosiaalitiloja. 
Telttojen kuivattamisesta kasar-
mirakennuksessa luovuttiin. Kui-
vaustilat rakennettiin korjauksien 
yhteydessä erilliseen piharaken-
nukseen. Tämän kaiken toteutta-
mien Vekaranjärvellä vie aikaa ka-
sarmia kohden 18 kuukautta. Kun 

työt tehdään rappu kerrallaan, voi-
daan rakennusta osin pitää käytössä 
korjauksen aikana.
Rakennuslaitoksella on Vekarajär-
vellä varuskunnan alueella omassa 
palvelupisteessä 24 kiinteistöalan 
ammattilaista toteuttamassa koko 
varuskunnan alueen kiinteistöjen 
korjaukseen, huoltoon ja ylläpitoon 
kuuluvia tehtäviä. Asiakasta lähellä 
toimivat henkilömme ovat päivit-
täin käyttäjien kanssa yhteistyössä. 
Vahvuutenamme onkin välitön ja 
nopea reagointi muuttuviin tarpei-
siin.
Vuoden 2015 keväällä aloitti ra-
kennuslaitoksen ympäri vuorokau-
den toimiva asiakastukikeskus. Sa-
malla siirryimme käyttämään uutta 
kiinteistöhuollon HUTO-tietojär-
jestelmää. Järjestelmään on syötet-
ty ajantasainen tieto rakennusten 
ennakkohuolto-ohjelmista, teh-
dyistä tarkastuksista ja huollon toi-
mista. Olemme lisänneet tiedotusta 
asiakkaillemme palvelupyyntöjen 
kirjaamiseksi suoraan HUTO-lin-
kin avulla tietojärjestelmään. Nyt 
noin 60 % palvelupyynnöistä kir-
jataan asiakkaiden toimesta suo-
raan järjestelmään. Palvelupyynnöt 
ohjataan asiakastukikeskuksesta 
kiinteistöstä vastaavalle huoltohen-
kilölle, joka seuraa ja priorisoi teh-
täviä omasta kännykästään. Myös 
toteutettujen tehtävien kuittaus ta-
pahtuu kännykällä.
Olen aloittanut Puolustushallinnon 
rakennuslaitoksen Kouvolan pal-
veluyksikön johtajana toukokuus-
sa 2016. Siirtymiseni yksityiseltä 
sektorilta valtiolle on ollut mielen-

kiintoista. Rakennuslaitoksen hen-
kilöstön monialainen osaaminen 
on ollut todella vaikuttavaa. Sys-
temaattiset tavat toimia helpottaa 
asioiden hoitoa. Ison organisaation 
resurssit näkyvät mm. tietojärjes-
telmien kehittämisessä.
Rakennuslaitoksen Kouvolan pal-
veluyksikkö huolehtii puolustus-
hallinnon kiinteistöpalveluista 
Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon 
alueella. Palveluyksikön hallinto 
sijaitsee Kouvolassa ja palvelupis-
teet Mikkelissä, Vekaranjärvellä, 
Utissa, Lappeenrannassa ja Ha-
minassa. Henkilöstöä on yhteensä 
noin 90.

Jussi Hautamäki.
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Kymen Viestikilta ry

Kymen Viestikillan 
hallitus 2017
Puheenjohtaja Jukka Puurula p. 0400 833171
jukka.puurula@pp.inet.fi 

Jussi Hakulinen

Maija Jaakkola

Juhani Kunnasto

Juuso Oinasmaa

Kari Syrjänen

Kymen Vies  killan ja

Kouvolan So  lasradiomuseon

perinteinen

SOTILASRADIOPÄIVÄ 2017

22.4.2017 klo 10.00 – 14.00

Kouvolatalolla

Viestiaseman perustaminen.



Vuosi 2017 tulee olemaan Suomi 100 vuotta juhlavuosi. Kiltamme, 
Karjalan Prikaatin Kilta ry täyttää 60 vuotta 25.11.2017. Meidän 
on hyvä tuntea historiamme, jotta voimme rakentaa tulevaisuutta. 
Meidän täytyy elää myös voimakkaasti ”tässä ja nyt”, eikä sitt´ kun, 
sitt´ kun!

Teksti: Karjalan Prikaatin Killan 
puheenjohtaja Matti Mikkonen
Kuvat: Paavo Mikkonen ja 
Kalevi Siren

Karjalan prikaatin 
esikuntapäällikkö, 
eversti Sami-Antti 
Takamaa ja killan 
puheenjohtaja, 
everstiluutnantti 
Matti Mikkonen 
neuvonpidossa. 
Yhteistyö prikaatin 
ja killan välillä on 
aina ollut avointa 
ja kitkatonta.

Rakennamme perinteille - Elämme tätä 
päivää - Tähtäämme tulevaisuuteen

36

Päättymäisillään oleva vuosi 2016 
on kiltamme toiminnassa ollut 
taaskin erittäin aktiivisen toimin-
nan vuosi. Jäsenkehityksemme 
on ollut myönteinen. Meitä on yli 
550 kiltalaista – maanpuolustajaa 
ja, jos oikein toimimme, jäsenmää-
rämme kasvaa edelleen.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmas-
sa lukee kohdassa ́ jäsenhankinta´ ja 
´jäsenhuolto´ muun muassa :”Kil-
lan tavoitteena on nuorten aktivoi-
minen kiltatoimintaan ja nuorten 
kiinnostuksen lisääminen killan 
vastuutehtäviin niin ”pääkillassa” 
kuin osastoissakin. Jäsenhankin-
nan tulee olla esillä jokaisessa kil-
lan tapahtumassa. Tavoitteena on 
myös saada mahdollisimman moni 
kiltalainen mukaan jäsenhankin-
taan. Jäsenhuoltoa ylläpidetään 
killan jäsentiedotteilla ja Maan-
puolustuskiltojen liiton internetsi-
vuilla olevien killan sivujen ja säh-
köpostitiedottamisen avulla”.
Vuoden 2016 tilaisuuksista kannat-
taa mainita ainakin seuraavat tapah-
tumat: Karjalan prikaatin vala- ja 
kotiuttamistilaisuudet varusmiehille. 
Kotiuttamistilaisuuksissa kiltamme 
edustaja on jakanut plaketteja ´Hy-
västä varusmiespalvelusta´ ja kil-
tamme historiikin.
Prikaatin vuosipäivänä 6.5. pi-
dettiin tilaisuus ”Kulmahuone”- 
muistomerkillä ja kahvitilaisuus 
Kouvolan upseerikerholla. Muis-
tomerkin kiltamme hankki Kouvo-
lan kasarmialueelle vuonna 2000.
”Piikkirykmentin”, JR 25:n 75-vuo-
tisjuhlassa 19.6. Kouvolan kaupun-
gintalolla killallemme annettiin 
vaalittavaksi ”Piikin” perinteet ja 

killalle luovutettiin JR 25:n lippu. 
Killassamme tämä kunniatehtävä 
annettiin osasto Pohjois-Kymen 
Piikille.
Kiltamme teki 25.8. retken Lap-
peenrantaan tutustuen muun muassa 
Maasotakouluun, Rakuunamäkeen 
ja Opiston mäkeen (Leirikenttä) 
sekä Lappeenrannan linnoitukseen. 
Laskimme kukkalaitteen Lotta-pat-
saalle.
Kiltamme on järjestänyt useita 
koulutustapahtumia kuluvan vuo-
den aikana. Näistä mainittakoon 
Ampumapäivä naisille ja Reservi-
läisammunnat ”Piikki” ja killan am-
pumamestaruuskilpailut. Kiltamme 
jäsenillä on mahdollisuus ammun-
nan harjoitteluun hyvien kouluttaji-
emme opastamina Tyrrin ampuma-
keskuksessa.
Ensi vuonna kiltamme järjestää ja 
edelleen kehittää omia koulutus- ja 
yhdessäolotapahtumia jäsenilleen. 
Suunnitelmissa on järjestää killan 
´Kiltapäivä´, jonka yhteydessä pi-
detään ”Ukon tie” -ulkoilutapahtu-
ma.
Tyrrin ampumakeskuksessa on 
vuorot kiltalaisille ammunnan har-

joittelua varten. Järjestämme kil-
lan ampumamestaruuskilpailut eri 
aseilla, myös ”perinneaseilla”.  Jär-
jestämme ´Simo Häyhä´- kilpailun.
Suomi 100- juhlavuoden maan-
puolustustapahtumiin liittyen kil-
tamme osallistuu 19.-20.5. kauppa-
keskus Veturin sisä- ja ulkotiloissa 
järjestettävään kokonaisuusturval-
lisuustapahtumaan.
Sotahistoriallinen retki JR 25:n ja-
lanjäljille tehdään 10.6. JR 25 pe-
rustettiin 18.6.1941. Kohteena on 
vuosi 1941 elokuussa: Nuijamaa 
– Viipuri – Porlampi; päivän retki. 
Kiltamme täyttää 60 vuotta 
25.11.2017. Juhlimme merkki-
päivää Kouvolan kaupungintalon 
juhlasalissa ja järjestämme merk-
kipäivään liittyen kaikille avoimen 
maanpuolustusjuhlan. 
Lausun mitä parhaimmat kiitok-
seni työtämme tukeneille eri yh-
teisöille ja henkilöille. Erikoisen 
lämpimät kiitoksen sanat osoitan 
Karjalan prikaatin johdolle menes-
tyksekkäästä yhteistyöstä. 
Toivotan meille kaikille Rauhallis-
ta Joulua ja Onnea Vuodelle 2017!
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Osaston nimi ”Pohjois-Kymen 
Piikki” on johdettu Jatkosodan 
jalkaväkirykmentti 25:n (JR 25) 
nimestä ”Piikkirykmentti”. JR 25 
koottiin Kymenlaakson alueen 
reserviläisistä, kuten Pohjois-Ky-
menlaakson maakuntakomppanian 
henkilöstö nykyään. Osaston nimi 
on osaltaan myös kunnianosoitus 
sotaveteraaneille ja lotille ja hei-
dän ponnisteluilleen sodan aikana. 
Osasto sai virallisesti vaalittavak-
seen JR 25:n perinteet 19.6.2016 
järjestetyssä Piikkirykmentin 
75-vuotisjuhlassa Kouvolassa. 
Tuolloin Pohjois-Kymenlaakson 
Sotilaspoikakillan Perinneyhdistys 
ry luovutti perinteiden vaalimisen 
Pohjois-Kymen Piikille.
Osaston toiminnan tavoitteena 
on kehittää ja ylläpitää reservi-
läisten perustaitoja harrastamalla 
liikuntaa ja ammuntaa sekä kehit-
tää osaamista Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen kursseilla mm. 
johtamis-, ensiapu- sekä yleisissä 

kansalaistaidoissa.
Piikkiläiset ovat osallistuneet vuo-
sittain Utissa järjestettäviin Kau-
kopartiohiihtoon ja –marssiin sekä 
kunnioittaneet perinteitä käyttämäl-
lä perinneasusteita tapahtumissa.
Piikin jäsenet ovat jo nimensä 
mukaisesti innokkaita perinteiden 
vaalijoita järjestäessään perinneki-
vääriammuntoja Tyrrin ampuma-
keskuksessa ja ollen kunniavar-
tiotehtävissä sankarihaudoilla ja 
muistomerkeillä eri juhlatilaisuuk-
sissa.
Piikkiläiset järjestävät myös yh-

Pohjois-Kymen Piikki

dessä Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen kanssa koulutustapah-
tumia. Mm. naiset saavat tutustua 
vuosittaisena naisten ampumahar-
joittelupäivänä aseisiin ja opastet-
tuna ampua kilpaa useilla erityyp-
pisillä aseilla. 
Osasto järjestää myös joka kuu-
kausi ammuntaharjoittelupäivän 
Tyrrissä. Kyseisessä tilaisuudes-
sa ylläpidetään aseen käsittely- ja 
ampumataitoja pistoolilla sekä ki-
väärillä huipentuen jokakeväiseen 
ampumamestaruuskilpailuun.
Eräs vuoden kohokohdista on 
”piikinteroitustapahtuma”, jossa 
toiminnallinen ohjelma koostuu 
aamupäivällä selvitettävistä liikun-
nallisista tehtävärasteista ja illalla 
rentoudutaan saunomalla ja nautti-
malla hyvää ruokaa ja harrastamal-
la vapaata ohjelmaa.
Toiminta on monipuolista. Tässä 
oli vain muutama esimerkki tapah-
tumistamme. Tervetuloa mukaan!

Pohjois-Kymen Piikki on Karjalan Prikaatin Kilta ry:n osasto. 
Osasto on perustettu vuonna 2009. Jäseneksi voi liittyä jokainen, 
joka on sijoitettuna tai on ollut sijoitettuna Pohjois-Kymenlaakson 
maakuntakomppaniaan tai Kouvolan paikallispataljoonaan. 

Teksti ja kuvat: Juha Mäntynen

Osasto Piikin puheenjohtaja Har-
ri Danska on juuri vastaanottanut 
Piikkirykmentin lipun  Pohjois-Ky-
men Sotilaspoikakillan  Perinneyh-
distys ry:n puheenjohtajalta Hannu 
Räikköseltä Kouvolan kaupungin-
talon juhlasalissa järjestetyssä 
Piikkirykmentin 75-vuotisjuhlassa 
19.6.2016.

Piikin veteraaneja: vasemmalta Lauri Turkia 91 v, Pekka Palonen, Onni 
Sarilampi 92 v, Onni Penttilä 92 v, Erkki Tuomala 93 v, Olavi Ukkola, 
Pentti Laakso 92 v.



Karjalan Prikaatin killan Helsingin osasto Papulan aloitteesta toteutettiin kimppakyydein neljän autokunnan voimin 
kiltamatka Immolan varuskuntaan ja lentokentälle. Vierailumme kuluessa Raja-ja Merivartiokoulun johtaja, eversti 
Pasi Tolvanen tarjosi kiltalaisille kattavan esityksen rajojemme suojeluun liittyvästä koulutuksesta sekä Immolan 
Varuskunnan toiminnasta yleisesti siihen liittyvine oheistoimintoineen. Monelle mukana olleelle oli yllätys varus-
kunnan laajuus ja monipuolinen toimintaympäristö.
Aurinkoisessa säässä saimme aistia historian siipien havinaa, kun ihailimme Immolan lentokentän kiitotietä, minne 
muun muassa Adolf Hitler laskeutui koneineen tullessaan vierailemaan marsalkka Mannerheimin 75-vuotisjuhlal-
lisuuksiin.

Immola, rajojemme suojelun koulutuskeskittymä 
Imatran kupeessa

Teksti ja kuvat: Alpo Seppälä

Eversti Tolvanen esitteli Immolan lentokentän aluet-
ta, minne Hitlerin kone laskeutui hänen saapuessaan 
tervehtimään Marskia. Keskellä retkemme järjeste-
lyistä vastannut osasto Papulan varapuheenjohtaja 
Tuomas Hallenberg poikansa Erikin kanssa. Kuvas-
sa lisäksi Matti Sippu ja Heimo Kivistö Kouvolasta.

Tätä eversti Tolvasen taustalla näkyvää hangaaria tu-
hosi jatkosodan aikana neuvostoliittolaisen hävittäjän 
siihen kohdistama rakettihyökkäys. Kenttää tutkailevat 
myös papulalaiset Ilmo ja Alpo Seppälä sekä Erkki Sa-
lakka.
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Varuskunnan kasarmit olivat tsaa-
rinaikaisia ja siitä kuntokin kertoi. 
Keittiön puoleinen pääty niin sano-
tussa pitkässä kasarmissa tuli asuin-
paikakseni. Rappukäytävästä oli 
ovi toimistoon, jossa komppanian 
vääpeli ja kirjuri työskentelivät, 
perähuoneessa työskenteli komppa-
nian päällikkö.
Tuohon isoon saliin majoittui ko-
konainen komppania, joka minun 
alokaserässäni oli vahvuudeltaan 
178 alokasta. Sen aikaisen ilmas-
toinnin olemattomuus takasi sen, 
että hajua riitti. Komppaniani 4. 
Jalkaväkikomppania oli majoittu-
nut kolmanteen kerrokseen. Lattiat 
puhdistettiin levittämällä märkää 

purua lattioille, jotka sitten lakais-
tiin pois. Koulutuksen seuraavassa 
vaiheessa ”putosin” kerrosta alem-
maksi AUK:un ja seuraava vaihe 
oli pitkän kasarmin länsipäässä kol-
mannessa kerroksessa, jossa oli 5. 
Jalkaväkikomppania.
Kun nyt väsyneenä ja sairaana van-
huksena kerään muistoja asevelvol-
lisuusajaltani, on niissä tietty leima. 
Aika on painanut pahimmat muis-
tot unhoon ja samaa se on tehnyt 
myös esimiesten kohdalla. Ne, joita 
jo silloin opin kunnioittamaan esi-
miehinä ja sotilaina, ovat selkeinä 
muistikuvina mielessä. Huutajat ja 
kukkoilijat ovat jääneet kumpujen 
yöhön. Nuo kasvattajat ja huippu-

miehet sitä vastoin ovat jaksaneet 
nousta mieleen lähes puolen vuo-
sisadan päästä. Heidät muistan ta-
pausten valossa, mutta myös ulko-
näöltään ja olemukseltaan. Kunnia 
heille, joille kunnia kuuluu!
Kun kerron asioista, ihmisistä ja ta-
pahtumista, on aika saattanut tehdä 
omat merkkinsä juttuihin, mutta to-
tuus on ollut ohjenuorani.
Kirjoitan omaksi ilokseni ja samalla 
kunnioitukseksi kaikille niille, jotka 
ovat aikojen kuluessa palvelleet JR 
8:ssa, 5. prikaatissa ja Karjalan pri-
kaatissa. Juttuni on suurta palapeliä, 
jonka yhtä palaa minäkin olin osal-
tani piirtämässä.  

Esipuhe armeijamuistoihin
Teksti: Marno Härmä

Lähdin sotaväkeen heti, kun ikä riitti. Kun pääsin koulusta toukokuun viimeisenä 1953, astuin palve-
lukseen kesäkuun 15. päivä vapaaehtoisena. Kouvolassa oleva 5. Prikaati ja sen neljäs jalkaväkikomp-
pania oli oleva alokasaikani oppimiskeskus.
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Varusmiesmuistoja 5. Prikaatista vuosilta 1953-54

Olin riittävän nuori viihtyäkseni armeijassa, jossa opin kurinalaisuuden merkityksen päämäärään pääsemises-
sä. On kuin kohtalon ivaa, kun ajauduin tehtäviin, joissa ihmissuhteiden merkitys oli suuri. Toimin työnjohto-
tehtävissä, joissa minulla oli alaisena, eläkkeelle lähtiessäni kahdeksan työnjohtajaa, kolme konttoristia ja noin 
220 naista ja miestä. Siviiliurani kyllä opetti, että sotilaan osa johtajana ja kouluttajana ei ole helppo. Kunnioi-
tan kantahenkilökunnan työtä ja toivotan kaikkea hyvää teidän urallenne. Lopuksi kiitän Kiltaani työstä, jota 
se tekee yhteyden ylläpitämisessä menneisiin varusmiespolviin ja kantahenkilökuntaan.
Minun aikani alkaa olla ohi, mutta yhä uusia polvia tulee ja ottaa vastuun pienistä ja isoista asioista, niin yh-
teiskunnassa kuin sen puolustusvoimissakin. Isänmaatani ja sen puolustusvoimia kunnioittaen.

Teksti: Marno Härmä

Arvoisa lukija!
Olen kaivellut muististani tapahtumia asevelvollisuusajalta 1953 - 1954 5. Prikaatissa Kouvolassa.
Muistini alkaa jo pettää pitkän sairastelun ja kenties ikänikin puolesta, mutta parhaani olen yrittänyt ja 
luovutan tämän suuren palapelin pienen osasen Killalleni, kunnioittaen JR 8:n, 5. Prikaatin ja Karjalan 
Prikaatin veteraaneja ja heidän työtään.

”Kultavääpeli” Salminen

Vääpeli Salminen oli mustasuk-
kainen komppaniastaan ja sen 
maineesta, kuten kai useimmat 
yksiköiden vääpeleistä. Vaikka 
hän uhkailikin hirmuisesti putkalla, 
niin ei hän sinne ketään lähettänyt. 
Sitä vastoin työtä vuorotta sateli 
kyllä aiheen ilmaannuttua. Epäoi-
keudenmukaiseksi tuskin kukaan 
Salmista kuitenkaan nimitteli.
Tarinani sattui yhdelle saman ryh-
män kaverille, jossa itsekin alok-
kaana olin. Tuolloin elettiin vielä 
sodan jälkeistä puutteen aikaa ja 
monessa osassa Suomea ei juuri 
mahdollisuuksia ollut edes kunnon 
ruokaan.
Oli aika tavanomaista, että kotoa 
lähetettiin ruokatarvikkeita, ikään 
kuin sodan muistona. Jopa näkkilei-
pää saivat pohjalaiset paketeissaan.
Kerran käskynjaolla vääpeli Sal-
minen komentojensa lopuksi käski 
alokas Nurmelan toimistoon.
On ymmärrettävää, että alokkaan 
saama kutsu komppanian toimis-
toon oli kuin komento mestauspöl-

kylle ikään. Kun Nurmela tuli ta-
kaisin tupaan, kokoontui porukkaa 
ympärille utelemaan, mitä vääpeli 
sanoi. Selvisihän sekin ja Salmisen 
pisteet oikeudenmukaisena miehe-
nä lisääntyivät roimasti.
Nurmelalle oli tullut paketti kotoa. 
Sisällykseksi oli päälle merkitty 
leipää ja villasukkia. Mutta paket-
ti oli vuotanut ja oli aivan märkä. 
Nurmela kertoi, että toimistossa oli 
melkoinen kiljun lemu.
Vääpeli Salminen pyysi avaamaan 
paketin ja olihan siellä leipää ja 
kaksi villasukkaakin. Sukissa oli 
molemmissa litran pullo, joista toi-
nen oli matkalla särkynyt. Nurmela 
kuunteli Salmisen ripityksen, ettei 
armeijaan saa viinaa lähettää, mut-
ta kun ei Jumalan viljaakaan raas-
ki pois heittää, niin Salminen nosti 
ehyenä säilyneen pullon kaappiinsa 
ja käski korjata paketin sotkut pois.
Reiluna miehenä Salminen käski 
seuraavaa: alokas tulee illalla har-
joitusten jälkeen toimistoon muki 
mukanaan. Niinpä Nurmela marssi 

iltaisin toimistoon ja Salminen kaa-
toi mukiin kiljua. Nurmela joi kilju-
mukillisen ja pullo pantiin kaappiin. 
Käynnit jatkuivat päivittäin, kunnes 
pullo oli tyhjä.
Tyypillistä Salmiselle oli se, että 
hän ilmoitti käskynjaolla kokelaille 
ja ryhmänjohtajille, että Nurmelalla 
on hänen lupansa iltaisin haista kil-
julle.

Astuttuani varusmiespalvelusta suorittamaan, tapasin sotilaan, joka ei mielestäni unohdu. Olympia-
kultaa Berliinin kisoissa 1936 kympillä juossut Ilmari Salminen oli komppanian vääpelinä. Kokoon-
nuttuamme ensimmäisen kerran käskynjakoon, oli se ikimuistoinen tilaisuus. Vääpeli käytti ahkerasti 
”siis” sanaa ja kiroili armottomasti. Joku väittikin, että Salmisen kiroilu oli taidetta.

Teksti: Marno Härmä



Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
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Teksti: Markku Seppä ja Juha Kytömäki
Kuvat: Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Syksy on saapunut. Ensilumikin on satanut ja muuttolinnut ovat 
lentäneet lämpimämpiin maihin. Kilta on viettänyt 50-vuotisjuh-
lansa, vieraillut Kymen jääkäripataljoonassa Vekaranjärvellä sekä 
pitänyt perinteiset onki- ja ampumamestaruuskisat.

Kymen Jääkäripataljoonan 
Kilta 50 vuotta
Kilta vietti 50-vuotisjuhlaa sun-
nuntaina toukokuun 29. päivänä. 
Jo perjantaina aloitettiin vapaamuo-
toisemmin Varuskuntakerholla viet-
tämällä ”Muistojen iltaa” musiikin 
ja muistelojen kera.
Päiväjuhlassa juhlapuheen piti Ky-
men jääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Jami Virta valot-
taen pataljoonan tämänpäivän toi-
mintaa. Juhlassa jaettiin runsaasti 
huomionosoituksia viimevuosien 
aktiiveille.
Martti Relan kirjoittama killan 
50-vuotishistoriikki julkistettiin ja 
siitä jaettiin ensikappaleet. Martti 
Relan kirjoittamaa, paljon kuvia 
sisältävää historiikkia voi hankkia 
20 euron hintaan - nyt ehtii vielä 
vaikka pukinkonttiin, joulun- ja 
uudenvuodenpyhien lukemiseksi 
tai viemisiksi.  Tiedustelut sih-
teeriltä juha.kytomaki@pp.inet.fi ,     
p. 0405158588.
Tervehdykset juhlivalle killalle 
toivat juhlaan Kymen jääkäripatal-
joona, Reserviupseerikoulu, Maan-
puolustuskiltojen liitto ja Haminan 
kaupunki. Onnitteluja olivat lä-

hettäneet useat yhteisöt sekä yk-
sittäiset henkilöt.  Kiitos kaikille 
juhlaamme osallistuneille, kiltaa 
muistaneille, kirjailija Martti Relal-
le ja kirjan painatuksen tukijoille.

Huomionosoitukset päivä- 
juhlassa 29.5.2016
Killan kunniapuheenjohtajaksi ni-
mitettiin Risto Auvinen.
Killan kunniajäseniksi Mervi Kaup-
pila, Aimo Kiukas, Teuvo Remes, 
Osmo Suhonen, Kalevi Usva.
KymJP:n Killan pienoislippu, 

Markku Seppä .
KymJP:n Killan ansiomitali, Nina 
Janes, Juha Kytömäki, Markku 
Myllynen, Simo Nyberg, Merja 
Pajari, Harri Uusikangas.
Kilta-ansiomitali, Ilpo Ahonen.
Kiltaristi pronssinen, Arto Leino-
nen, Jari Saari, Pekka Suurpää.
Jalkaväen ansioristi soljella, Kari 
Suominen.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
hopeinen ansiomitali, Juha Paavo-
la, Pentti Snygg.
Killan standaari, Vesa-Pekka Paro-

Onkikilpailun järjestelyistä vastasi Harri Uusikangas. Osallistujia oli 13 ja kalaakin tuli. Ampumakilpailun 
järjestelyistä vastasi Simo Nyberg. Ampujia oli 7 ja ampumasuorituksia 18. Keväällä 2017 järjestetään ennen 
jäiden lähtöä ulkoilupäivä pilkki- ja luontokisan merkeissä.
Killan hallitus on omassa keskuudessaan pohtinut, miten toimintaa tulisi kehittää ja järjestää uudella tavalla 
tulevaisuudessa. Tosiasia on se, että toimintaa on uudistettava ja muutettava niin talouden kuin muunkin toi-
minnan osalta keveämpään suuntaan, jottei edessä ole killan lakkauttaminen. 
Killan vuosikokous pidettiin 23.11.2016. Vuosikokous sai pohdittavakseen ja päätettäväkseen hallituksen laa-
timan kolmen vaihtoehdon luonnoksen jatkotoimenpiteistä.
Toivotan kiltalaisille Hyvää Joulua ja toimeliasta Uutta Vuotta! Markku Seppä, puheenjohtaja

Killan puheenjohtaja Markku Seppä ojentaa 50-v historiikin ensimmäi-
sen kappaleen kirjoittaja Martti Relalle. Vuoroaan odottaa kunniapu-
heenjohtajaksi nimitetty Risto Auvinen.
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nen, Salme Rela, Risto Serola.
Killan 50-vuotishistoriikki (kun-
niamaininnalla singneerattuna), 
Risto Auvinen, Altti Muurinen, 
Kari Nopanen, Timo Nopanen, 
Martti Rela, Kari Suominen, Ka-
levi Ahtosalo, Erkki Kyyrö, Juhani 
Leinonen, Olli Natri, Esko Neva-
maa, Erkki Rautamaa, Leena Puk-
ki, Seppo Pukki, Markku K Toik-
ka, Pekka Tschernov.

Kymen jääkäripataljoona 
esitteli toimintaansa Pahka-
järvellä
Kymen jääkäripataljoonan komen-
tajan, everstiluutnantti Jami Virran 
kutsusta saimme taas perehtyä jää-
käreiden toimintaan ja toiminta-
välineisiin Pahkajärvellä kauniina 
syyskuisena päivänä. Pataljoona 
järjesti kuljetuksen Haminasta ja 
Kouvolasta linja-autolla. Vajaa 
kolmekymmentäpäisessä joukos-
sa oli mukana myös KYMJP:n 
evp-henkilöstöä. Tulokahvien yh-
teydessä kuulimme ajankohtais-
ta tietoa pataljoonan tehtävistä ja 
koulutuksesta. 
Loirinkankaalla seurasimme ryh-
män hyökkäysammuntaa. Tutuissa 
maisemissa oli tapahtunut myös 
muutoksia valli- ja tuliasemara-
kenteissa, samoin koko alueen ra-
kennuskannassakin. Onnistuneet 
hyökkääjät ryhmittyivät tavoittee-
seensa, jossa heitä myös jututim-
me.
Meillä oli kunnia päästä Roso-
harjuun seuraamaan lähipanssa-
rintorjuntaohjuksen koeammun-
taa. Ohjukset kohtasivat maalinsa 
suunnitellusti lennokin kuvaillessa 
tapahtumia yläilmoista. Vanha sin-
komieskään ei voinut kuin tode-
ta: ”Kuinka tuon ontelopanoksen 
koukkauksen vaunun kattoon pa-
remmin tekisi!”.
Perinteikkäillä hirsiparakeilla nau-
timme torstailounaan vääpeli Mika 
Karhulan tarjoilemana, edelleen 
ruokalistan perinteitä noudattaen. 
Lounaan jälkeen saimme moni-
puolisen esittelyn jääkärikomppa-
nian toimintavälineistä kapteeni 

Väinö Honkasalon ja reippaiden 
varusmiesten toteuttamilla tehtä-
värasteilla. Tämän herrasmieskil-
pailun voiton vei evp -henkilöstön 
joukkue - ansaitusti.
Vielä nautimme saunomisesta ja 

jutustelusta ennen kotiinpaluu-
ta. Kiitämme maanpuolustuksen 
ytimessä toteutetusta mukavasta, 
mielenkiintoisesta ja maanpuolus-
tushenkeä kohottavasta päivästä 
Komentajaa apulaisineen!

”Muistojen illassa” nautittiin Timo Nopasen kokoamasta ohjelmasta, 
orkesterin musiikista, yhteislaulusta, ”Peipposet”-kuoron esityksistä. 
Tässä menossa Lili Marlen (Nina Janes). Pentti Snygg  esitti elävästi 
kasarmin suurta porttia lyhtyineen ja tunnelmineen.

Lähipanssarintorjuntaohjuksen simulaattoriammuntaan on vuorollaan 
valmistautumassa Markku Laaksonen, tähystäjänään Timo Nopanen. 
Takana seisten seuraa Markku Seppä ja istuen Lasse Lenkkeri sekä Pert-
ti Tepponen. Kouluttajina jääkäri Tommi Väyrynen ja takana jääkäri 
Daniel Behm onnistuivat hyvin, sillä täydellisiäkin osumia maalivau-
nuun saatiin.

Tarkkuuskivääriampujan 
”rölliasuun” pukeutunut 
jääkäri Juuso Kukkonen 
esitteli asettaan ammatti-
taidolla. Seuraamassa  (va-
semmalta) ammuntavirtu-
oosi Kalevi Ahtosalo, Har-
ri Uusikangas, Marketta 
Laine ja Kalevi Tyyskä.
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Karjalan Tykistökilta -
Syyskokous ja Karjalan tykistö-
rykmentin perinnepäivä 28.10.2016

Teksti: Jaakko Janhunen, 
Karjalan Tykistökillan puheenjohtaja
Kuvat: Sini Timonen

Syyskokous pidettiin 28.10. perinteiseen tapaan Vekaranjärvellä 
rykmentin perinnepäivänä. Poikkeuksellista tällä kerralla oli ko-
kouspaikka, Pahkajärven ruokala. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin kiltaveli Matti Tiihonen ja sih-
teeriksi killan sihteeri Sini Timo-
nen. Kokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset syyskokousasiat, muun 
muassa vuoden 2017 toimintasuun-
nitelma sekä talousarvio. Killan jä-
senmaksuksi vahvistettiin 25 euroa. 
Killan hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Jaakko Janhunen. Hallituk-
sen erovuoroiset jäsenet valittiin 
edelleen hallitukseen. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Olli 
Kröger ja Leo Pyöriä sekä varatoi-
minnantarkastajiksi Leo Laurila ja 
Ensio Töttö.
Valtuuskunnan puheenjohtajana 
jatkaa Keijo Kaihoniemi ja vara-
puheenjohtajana Karjalan tykistö-
rykmentin komentaja everstiluut-
nantti Jukka Saarela. 
Rykmentti vietti perinnepäivään-
sä työn merkeissä. Kokouksen 
jälkeen siirryimme juhlimaan pe-
rinnepäivää yhdessä muiden kutsu-
vieraiden ja rykmentin henkilökun-
nan kanssa. Ohjelmassa oli lounas 
ja palkitsemiset, lisäksi kuulimme 
muun muassa tykistön tarkastaja 
eversti Pasi Pasivirran puheenvuo-
ron. Tämän jälkeen siirrymme seu-
raamaan ammuntoja tulenjohtopai-
kalle Rosoharjuun. 
Virallisen ohjelman päätteeksi 
Karjalan tykistörykmentin komen-
taja everstiluutnantti Jukka Saarela 
ja killan puheenjohtaja Jaakko Jan-
hunen laskivat seppeleen KTR 2:n 
muistomerkille. 

Tulevaa ohjelmaa 2017
- Jäsentiedote maaliskuussa.
- Kiltailta Utissa 8.3. tutustumme 
  puolustusvoimain helikopteritoi-
  mintaan. Tarkemmat ohjeet    
  ilmoittautumisista vuoden alussa. 
- Killan kevätkokous järjestetään  
  6.4. Lappeenrannassa. 
- Ammuntojen seuraaminen Pah-
  kajärvellä 25.5. klo 9.30-15.30 
- Talkooretki ja kiltatykin sekä 
  muiden museotykkien kunnos-
  taminen Hämeenlinnassa Museo 
  Militariassa touko- kesäkuussa.
- Syyskuussa retki Helsingin edus-
  talla sijaitsevalle Vallisaarelle.
- Syyskokous pidetään Karjalan 

  tykistörykmentin perinnepäivän 
  yhteydessä 3.11. Vekaranjärvellä. 
- Ammuntojen seuraaminen Pah-
  kajärvellä marraskuussa.

Killan tuki rykmentin varus-
miehille ja henkilökunnalle 
2017
Kilta tukee Karjalan tykistöryk-
mentin varusmiehiä ja henkilö-
kuntaa rykmentin esityksistä killan 
hallituksen päättämällä tavalla. 
Seuraavat palkitsemiset tapahtuvat 
perinteiseen tapaan Karjalan tykis-
törykmentin esityksen mukaisesti:
- Killan pienoistykillä palkitaan 
  rykmentin 165 ja 347 vuorokaut-

Perinnepäivän päät-
teeksi laskettiin seppe-
le KTR 2:n muistomer-
kille.
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  ta palvelleiden kotiuttamisjuhlis-
  sa yksi 165 vuorokautta ja yksi 
  347 vuorokautta palvellut varus-
  mies kaksi kertaa vuodessa.
- ”Karjalan Tykistöä 90 vuotta”-
   juhlakirjalla palkitaan rykmentin 
  165 ja 347 sekä 255 vuorokautta
   palvelleiden kotiuttamisjuhlissa 
   yksi varusmies jokaisesta perusyk-
  siköstä neljä kertaa vuodessa.
- 150 eurolla tuetaan tuotepalkin-
  tojen hankkimista Tykistöaliup-
  seerikoulun linjojen parhaimmil-
  le oppilaille (2 x 75 euroa).
- 300 (3x100) euron ”Heinäsen 
  Haarikka”-palkitsemisrahastosta 
   palkitaan rykmentin henkilökun-
  taa KARTR:n perinnepäivänä
- yksi kappale killan pienoistykke-
   jä jaettavaksi ”kouluttajan tykki-
   nä” Karjalan tykistörykmentin 
   perinnepäivänä 
- yksi kappale killan pienoistykkejä 
   jaettavaksi rykmentin komenta-
  jan erikseen määrittämällä tavalla.
Lisäksi Karjalan tykistörykmentin 
perinnepäivään liittyen kilta tu-
kee hallituksen päättämällä tavalla 
rykmentin ja prikaatin esityksestä 
rykmentin varusmiehiä ja henkilö-
kuntaa.

Hallituksen jäsenet ja 
yhteystiedot
Puheenjohtaja  
Jaakko Janhunen, 
Kumputie 7 A, 45200 Kouvola
puh. 040 592 4445, sähköposti 
pj@karjalantykistokilta.fi  
Varapuheenjohtaja 
Erkki Rika 
puh. 040 5478442
Yleissihteeri  
Sini Timonen, puh. 
040 7550575, 
yleissihteeri@karjalantykisto-
kilta.fi 
Jäsensihteeri 
Maija Leskinen, 
Haukjärventie 96, 
46230 Valkeala, 
jasensihteeri@karjalantykisto-
kilta.fi 
Taloudenhoitaja 
Olli Pasila
Tiedotusvastaava 
Lasse Valjakka
Varastovastaava 
Hilla Puhakka
Hallituksen muut jäsenet:  
Tuomas Kola
Timo Rintanen

Kilta Facebookissa 
Karjalan Tykistökilta löytyy nyt 
myös Facebookista. Käy katso-
massa ja tykkäämässä http://www.
facebook.com/KarjalanTykistokil-
taRy?ref=ts

Tietoa tulevista tapahtumista
Tulevista tapahtumista lisää tie-
toa Karjalan prikaatin KILPI -ja 
Tulikomentoja -lehdissä sekä kil-
lan kotisivuilla osoitteessa www.
karjalantykistokilta.fi . Jäsentiedote 
lähetetään kaikille jäsenille maa-
liskuun aikana.

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja 
osoitteenmuutokset 
Muutokset ilmoitetaan killan koti-
sivuilta tai jäsensihteerille sähkö- 
tai kirjepostia käyttäen.

Kiltatuotteiden myynti
Kiltatuotteiden myynti Lappeen-
rannassa: ERÄSAIMAA osoite 
Kievarinkatu 5, 53100 Lappeen-
ranta. Kiltatuotteita voi tiedustella 
myös hallituksen jäseniltä ja killan 
tilaisuuksista.

ALTAH ITÄ -harjoituksessa keväällä 2016.



Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry

Teksti: Jarmo Saarinen, Salpausselän 
Ilmatorjuntakillan puheenjohtaja
Kuvat: Puolustusvoimat,  Arttu Korhonen
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Tervehdys kaikille kiltalaisille,
tapahtumia oli taas monia kesän ja syksyn mittaan;

- Mikon 100 päivää -tapahtuma 
  Helsingissä 10.6.2016.
- Ilmatorjuntamuseolla 10.9.2016 
  oli esitelmä tutkista ja niiden 
  aiheuttamista televisiohäiriöistä.
- Ilmatorjuntaseminaari 24.9.2016 
  Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.
- Kiltapäivä oli aliupseerikoululla 
  10.10.2016, johon kaikki olivat 
  tervetulleita mukaan.
- Killan syyskokous 29.10.2016.
- Ilmatorjunnan vuosipäivää 
  juhlistettiin 30.11.2016 seppeleen-
  laskulla Kasarminmäen 
  Paraatikentän perinnetykillä 
  klo10.58 alkaen ja sen jälkeen 
  jatkettiin kahvilla ja esitelmällä.
10.06.2016 oli Mikon 100 päivää 
-tapahtuma Helsingissä. Ohjel-
massa oli ensin Suuri vartioparaati 
Senaatintorilla, jonka jälkeen lou-
nastimme The Cockin maistuvassa 
buffee pöydässä. Siellä saimme 
mukavan juttutuokion aikaiseksi, 
jota on kiva muistella vieläkin. 
Sieltä suuntasimme Taivaskalliol-
le Matti Kulmalan opastuksella.  
Suomenlinnan kirkossa kuuntelim-
me Gran Partitan ja Holberg Sui-
ten. Olipas juhlava tapahtuma mu-
kavassa seurassa. Kiitos kaikille 
mukana olleille. Ensi kesäkuussa 
menemme uudelleen Kaartin soit-
tokunnan festivaaleille. Laittakaa-
han merkintä kalenteriin.
Heinäkuussa oli Schmardenin val-
takunnallinen 100-vuotisjuhla Ko-
rialla, jota kävimme joukolla kat-
somassa. 
Elokuussa oli Hamina Tattoo, ris-
teily ja Marssishow. Risteilyn ai-

heena oli Ruotsinsalmen taistelu.
Hamina Tattoon taiteellinen joh-
taja Lassi Ikäheimo otti meidän 
vastaan Raatihuoneella. Päivä oli 
uskomattoman mukava ja totta kai 
aurinko paistoi koko päivän. 

KooKoon kausikortit on hankittu 
ja ne ovat vuoden kiltalaisen hal-
lussa. 
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Uusi hallitus valittiin 29.10.2016:
Jarmo Saarinen pj.
Jari Mäkelä vpj
Jaakko Ollikainen jäsensihteeri
Johannes Hakkarainen
Teuvo Märkälä
Janne Kallela
salpitkilta.fi 
salpitkilta@gmail.com
ht tps : / /www. facebook .com/
groups/1542886519347634/ 
0400338448

NÄHDÄÄN TAPAHTUMISSA !
Killan vuosikokous on 24.3.2017 
kello 12.00 Vekaranjärvellä.

Mikko Mustonen pitämässä ”pu-
hetta”.  Aki Hotti odottaa vuoroaan.

AUK:n kiltapäivä 10.10.2016. Vekara-Verla-KymiRing-Kouvolatalo-Kiertoajelu-Kulttuuria-Tietoa-Perinteitä.

Ensi vuoden AUK:n  kuvauspaikka taisi löytyä. Kouvolan Paraatikenttä, 
Perinnetykki ja Pitkäkasarmi.
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Korian Pioneerikilta - 

Schmardenin taistelun 100-vuotistapahtumat; Kansallinen pioneeri-
aselajin vuosipäiväjuhla Korialla, Pioneeri- ja suojelujotos Schmar-
den 100, pioneerijääkärien taistelun 100 v. muistomerkin paljastus 
Schmardenissa, pitivät Korian Pioneerikillan aktiivisena koko vuo-
den 2016.

Teksti: Esa Simpanen
Kuvat: Ilkka Jaakkola

Pioneeriaselajin kansallinen Schmar-
denin 100. vuosipäivän juhla vie-
tettiin suurella joukolla ja aurinkoi-
sen sään vallitessa Korian entisen 
varuskunnan alueella 23.7.2016. 
Tilaisuus alkoi lipunnostolla ja 
seppeleenlaskulla Pioneerimuisto-
merkille. Seppeleen laskivat Ky-
men pioneeripataljoonan komenta-
ja, everstiluutnantti Vesa Valtonen, 
pioneeritarkastaja eversti Jouko 
Rauhala ja raivaajakomppanian 
pioneeri Roope Happonen.
Perinteisen Pioneeripaukun jäl-
keen klo 9.00 tapahtumat alkoivat 
entisellä, monelle pioneerisuku-
polvelle tutulla Korian kasarmi-
alueella, paraatikentällä, pioneeri-
puistossa ja Kymijoen ylittävällä 
ponttoonisillalla.
Pioneeripataljoonien soutujouk-
kueet kilvoittelivat ruuhisoudussa 
ponttoonirannan tuntumassa, pio-
neeri- ja suojelujotoksen joukkueet 
saapuivat maaliin Kymijoen yli 
rakennettua ponttoonisiltaa pitkin. 
Katsottavaa oli koko juhla-alueel-
la niin isille ja äideille kuin per-
heen nuoremmille jäsenillekin. 
Yleisöä, kutsuvieraita, pioneereja 
ja paikallisia vierailijoita oli sa-
tamäärin. Kaksi sotilaskotitelttaa 
palveli yleisöä perinteisillä her-
kuilla; munkit, kahvit, hernekeit-
toannokset ja pannukakut hillolla 
tekivät kauppansa. Karjalan pri-
kaatin Kymen pioneeripataljoonan 
raivaus- ja muuta raskasta kalustoa 
oli hyvin esillä ja kiinnostuksen 
kohteina.
Paraatikatselmukseen ja ohimars-

siin osallistuivat osastot kaikista 
pioneerikoulutusta antavista jouk-
ko-osastoista, mukana olivat myös 
pioneeri- ja suojelujotoksen osal-
listujat ja toimihenkilöt, ponttooni-
joukkue ja pioneerikiltojen ja -jär-
jestöjen edustajat. Jalanmarssivien 
joukkojen jälkeen tulivat motoroi-
dut osastot Kymen pioneeripatal-
joonan raivaus-, silta- sekä pont-
toonikalustoa. Ohimarssin vas-
taanottivat eversti Jouko Rauhala, 
kenraalimajuri Ahti Vartiainen ja 
Pioneeriaselajin Liiton puheen-
johtaja Aimo Hattula. Marssiva 
osasto oli vahvuudeltaan noin 450 
pioneeria ja moottoroitu osasto 20 
ajoneuvoa.
Juhlaesitelmän kutsuvieraille piti 
entisessä sotilaskodissa professo-
ri Martti Häikiö. Esitelmä kertoi 
jääkäripioneerien osuudesta itse-
näisen Suomen puolustusvoimien 
perustamisessa. Jääkäripioneerien 

osuus on ollut huomattava pio-
neeriaselajin kehityksessä ja koko 
Puolustusvoimissa. Pioneerijääkä-
reiden joukosta kohosi kenraalin 
arvoon kahdeksan JP 27:n pionee-
rikomppanissa palvellutta jääkäriä.
Pioneeri- ja suojelujotos Schmar-
den 100 järjestettiin 17. kerran. 
Jotos oli osana Schmardenin 
100-vuotisjuhlallisuuksia. Jotok-
sen järjestelyvastuussa oli Korian 
Pioneerikilta. Kilta tukeutui jär-
jestelyjen osalta Karjalan prikaatin 
apuun. Kymen pioneeripataljoona 
vastaa räjähde- ja miinanraivaus-
koulutuksesta varusmiehille ja si-
viiliviranomaisille muun pionee-
ritoiminnan lisäksi. Tämän takia 
painotettiin jotoksen rastitehtävis-
sä raivauksen osuutta. Jotoksen 
haastavuutta lisäsi siirtyminen 
polkupyörin Vekaranjärveltä Ko-
rian entiselle varuskunta-alueelle. 
Matkaa kertyi lähes 50 km, mutta 

Ohimarssin vastaanottajina keskellä pioneeritarkastaja eversti Jouko 
Rauhala, hänen vasemmalla puolella kenraalimajuri Ahti Vartiainen ja 
oikealla puolella Aimo Hattula. Ohimarssilla vuorossa KYMPIONP:n 
joukot, johtajanaan KYMPIONP:n komentaja everstiluutnantti Vesa 
Valtonen.
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Korian Pioneerikilta ry
Puheenjohtaja
Esa Simpanenp. 040 5080 215
esa.simpanen@phnet.fi 
Varapuheenjohtaja
Juha Varanka
puh.  040 761 7576
juha.varanka@kymenatkpalvelu.fi 
Sihteeri
Päivi Kasurinen
puh.  040 564 0108
paivi.kasurinen@posti.in
www.korianpioneerikilta.fi 
sihteeri@korianpioneerikilta.fi 

Korian Pioneerikilta r.y.
www.korianpioneerikilta.fi

mitään ongelmaa ei kireästä aika-
taulusta huolimatta syntynyt. Kol-
metoista 3-5 henkilön partiota suo-
riutui monipuolisista yleissotilaal-
lisista ja pioneeritaitoja vaativista 
tehtävistä hyvin ja aikataulu piti.
Ensimmäistä kertaa käytettiin 
puolustusvoimien verkko-oppi-
misympäristöä apuna tehtävien 
ennakko-opiskeluun ja muun in-
formaation jakamiseen kilpaili-
joille ja toimitsijoille. PVmoodle 
-verkkoympäristöä tullaan jatkos-
sa hyödyntämään jotoksen tiedot-
tamisessa ja saamme enemmän ja 
päivitettyä asiatietoa suojatussa 
verkossa kilpailijoiden ja toimitsi-
joiden käyttöön.
Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 
vuotta siitä, kun Jääkäripataljoo-
na 27:n pioneerikomppania otti 
menestyksekkäästi osaa Schmar-
denin taisteluun. Puolustusvoimat 
kunnioitti jääkäripioneerien taiste-
lun 100-vuotispäivää järjestämäl-
lä alkuperäiselle taistelupaikalle 
Schmardenin kylään Latviaan pys-
tytettävän muistomerkin paljas-

tustilaisuuden 25.7.2016. Schmar-
denin taistelulla on suuri merkitys 
pioneerien historiassa. Taisteluun 
osallistuneet jääkäripioneerit oli-
vat keskeisessä roolissa itsenäisen 
Suomen pioneeriaselajin perusta-
misessa. 
Muistomerkin paljastamistilai-
suutta kunnioitti Suomen ja Lat-
vian puolustusministerit Jussi 

Niinistö ja Raimonds Bergmanis, 
Suomen Latvian suurlähettiläs 
Olli Kantanen, Maavoimien ko-
mentaja kenraaliluutnantti Seppo 
Toivonen, muistomerkkitoimikun-
nan puheenjohtaja kenraalimajuri 
Juhani Kääriäinen, Jääkäriperin-
nesäätiön puheenjohtaja kenraali-
majuri Jukka Pennanen, Enguren 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Gundars Vaza. Lisäksi mukana oli 
Puolustusvoimien 50 hengen osas-
to johtajanaan pioneeritarkastaja 
eversti Jouko Rauhala, yli 200 pio-
neerikiltojen jäsentä ja muita jää-
käriliikkeen edustajia. Tilaisuus oli 
mieleenpainuva ja tekee kunniaa 
Schmardenin pioneerien työlle ja 
uhrauksille.
Lisätietoa Schmardenin taistelusta 
ja taustoista www.pioneeriaselajin-
liitto.net

Paljastustilaisuudessa muistomerkin edessä kenraalimajuri Jukka Pen-
nanen, kenraalimajuri Sami Sihvo, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen, 
Latvian puolustusministeri  Raimonds Bergmanis, Suomen Latvian 
suurlähettiläs Olli Kantanen, Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö, 
kenraalimajuri Juhani Kääriäinen, prikaatikenraali Pertti Laatikainen, 
kenraalimajuri Pertti Puonti ja prikaatikenraali Jukka Sonninen.
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Teksti: Timo Pohjola, Autojoukkojen 
Kymenlaakson Killan puheenjohtaja
Kuva: Heimo Kivistö

Autojoukkojen
Kymenlaakson Kilta ry

Aktiivinen kiltamme jäsen, entinen 
puheenjohtaja, everstiluutnantti evp 
Päivö Itkonen näytti nuoremmilleen 
pistooliampujan taitonsa sijoittuen 
killan pistoolikilpailussa toiseksi 
runsaslukuisen osanottajakaartin 
läsnä ollessa Tyrrin ampumaradal-
la. Onnittelut hänelle vielä upeasta 
suorituksesta.
Autojoukkojen Kymenlaakson kilta 
oli tällä kertaa parempi rynnäkköki-
vääriammunnan haasteottelussa 1. 
Logistiikkarykmentin kanssa tasai-
sessa ja kovatasoisessa koitoksessa, 
mutta ensi vuonna on kuuleman 
mukaan toinen voittaja. Tämä va-

paaehtoisen ja aktiivisen maanpuo-
lustustyön kohtaaminen vahvistaa 
ja ylläpitää lujaa ja saumatonta 
yhteistyötä maanpuolustuksen hy-
väksi. Kiitämme 1. Logistiikkaryk-
menttiä rehdistä kilpailusta.
Lopuksi haluan lausua kiitokseni 
Karjalan huoltopataljoonan komen-
tajalle, everstiluutnantti Matti Hei-
niselle yhteistyöstä ja mukanaolos-
ta sekä toivotan uuden komentajan, 
everstiluutnantti Juho Ponton terve-
tulleeksi kiltamme toimintaan.
Hyvää loppuvuotta kaikille lukijoil-
le,
puheenjohtaja Timo Pohjola

Kymenlaakson Autojoukkojen killan käynnissä oleva 51. toiminta-
vuosi on ollut tapahtumarikas kuten aukeaman jutuista käy selville. 
Kiitos kaikille tapahtumista vastanneille. Ammuntaharrastus on edel-
leen yksi killan suosikkilajeista ja siksi haluan mainita kaksi merkit-
tävää saavutusta lajin tiimoilta.

Killan toukokuun  
kevätretkeläisiä     
Rankin entisen so- 
tilaskodin pihalla.
Kuva: 
Heimo Kivistö.
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Ampumatoiminta
Ammunnan harrastajat ovat harjoi-
telleet entiseen tapaan lauantaisin 
Utin Tyrrissä. Paikalla on ollut pa-
risenkymmentä ampujaa.
Jatkosodan muistoksi ammuttiin 
3x5 ls:n kisa 3.9.2016. Ampujia oli 
13 kiltaveljeä.
1.  Jani Niemelä        133 pist
2.  Juhani Koste        129  ”
3.  Jukka Niemelä     121  ”
4.  Ahti Hyppänen     119  ”
5.  Tapani Kuisma     115  ”
6.  Nooa Hovilainen   113  ”
Pistoolikisa (20 ls) ammuttiin 
8.10.2016. Ampujia oli 21 kiltaveljeä.
1.  Matti Ahtiainen   178 pist.

2.  Veli-Pekka Muona   178   ”
3.  Tuomo Pykälä         165   ”
4.  Päivö Itkonen          165   ”
5.  Nooa Hovilainen     165   ”
6.  Ilkka Repo               158   ”
7.  Juhani Koste            155   ”
8.  Ahti Hyppänen       149   ”
9.  Kimmo Hovilainen  147   ”
10. Rainer Silander       146   ”

Haasteottelu  AJK – 1LOGR
Tyrrissä ammuttiin 14.10. 2016 15 
ls:n Rk-ammunta 10 ls:n tarkkuus-
osa plus 5 ls:n pikasarja kuusimie-
hisin joukkuein. Tuloksissa lasket-
tiin viiden parhaan tulos.
Autokilta sai 614 pistettä ja 1LOGR 

558  pistettä. Kiertopalkinto jäi vuo-
deksi killan haltuun.
Autokillan joukkueessa ampuivat 
Veli-Pekka Muona 135, Matti Ahti-
ainen 127, Timo Pohjola 120, Hei-
mo Kivistö 119 ja Juhani Koste 113 
pistettä.
Rykmentin joukkueen paras oli ev 
Eero Pakarinen 125, Mika Ylitalo 
124, Uula Kari 114, Jukka Karkimo 
110 ja Markku Kuusela 85 pistettä.
Veli- Pekka Muona sai 1LOGR:n 
mitalin parhaana ampujana.
 Kiitos rykmentille hyvistä järjeste-
lyistä ja rehdistä kilpailusta. Odo-
tamme syksyä 2017 ja jälleennäke-
mistä.

Killan toiminnasta
Kiltamme moottoripyöräjaoston 
Heimo Kivistö, Kimmo Hovilai-
nen ja Jukka Hauhio suorittivat 
11. toukokuuta kunniakäynnin Ii-
tin hautausmaalla sankarivainaja  
Esko Vahvelaisen haudalla. Vii-
purissa 9.9.1924 syntynyt Vahve-
lainen oli 1.7.1944 Ihantalan pom-
mitukseen osallistuneen Junkers 
JK 254 pommikoneen 19-vuotias 
sähköttäjä. Kone sai osuman ja 
joutui syöksykierteeseen pudoten 
järveen Liperissä. Kone nostettiin 
nelisenkymmentä vuotta myöhem-
min järvestä.
Sunnuntaina 15.5. kaatuneiden 
muistopäivän tilaisuudessa Val-

kealan sankarihaudalla ja  seura-
kuntakeskuksessa killan edustajina 
olivat Heimo ja Kaija Kivistö sekä 
Kalervo Seppälä.
Sunnuntaina 22.5. tekivät kilta-
laiset kevätretken entisen Kotkan 
rannikkopatteriston linnakesaareen 
Rankkiin. Keväinen päivä sujui 
nopeasti asiantuntevan oppaamme 
luutnantti evp Juha Warjuksen joh-
dolla. Rannikkotykistötietouteen 
ja linnake-elämään tutustumisen 
lisäksi tuli vielä parin-kolmen ki-
lometrin kävely sekä merimatka 
Kotka-Rankki-Kotka. Osanottajia 
oli 41 aikuista ja kaksi lasta. Kiitos 
osallistujille mukanaolosta ja kilta-
hengen vahvistamisesta.

Killan ansiolevykkeellä 
palkittuja
Karjalan huoltopataljoonan ko-
tiuttamisjuhlassa 14.6. alikersantti 
Ira Silvennoinen, korpraalit Niklas 
Lindholm, Joona Juhani Toivonen  
ja Nicky Christian Vihmalo.
Utin jääkärirykmentin kotiuttamis-
juhlassa 15.6. korpraali Antti Puu-
ri.
Karjalan huoltopataljoonan aliup-
seerikurssin päätöstilaisuudessa 
16.6, alikersantit Niko Pehkonen 
ja Patrick Juuso Pihkanen.
Karjalan huoltopataljoonan komen- 
tajan vaihtotilaisuudessa 27.10. 
everstiluutnantti Matti Heininen.

Kiltaveljet Pasanen (vas.), Niemelä, 
Hovilainen,  Maatiala,  Koste, Metso 
ja Hauhio. Hauhio oli hankkinut eni-
ten suorituspisteitä kesän 2016 moot-
toripyöräilyistä voittaen jälleen kier-
topalkinnon haltuunsa. Kuva: Heimo 
Kivistö.

Ammunnan harras-
tajiamme jatkosodan 
muistokisan jälkeen 
Tyrrissä 3.9.2016. 
Kuva: Heimo Kivistö.
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Karjalan prikaatin komentaja 1.1.2017 alkaen,  
prikaatikenraali Pasi Välimäki

Takaisin kaartilaiseksi!
Kun luovutin Itä-Suomen Viestipataljoonan talvella 2009, en uskaltanut 
edes toivoa paluuta takaisin prikaatiin uran myöhäisemmässä vaiheessa. 
Nyt tunnen suurta iloa siitä, että pääsen takaisin kaartilaiseksi ja prikaa-
timme komentajaksi. Olen aloittanut perehtymisen edessämme oleviin 
haasteisiin. Yksin ei niistä selvitä mutta yhdessä positiivisella kaarti-
lais-asenteella täytämme meille annetut tehtävät ja velvoitteet! 
Prikaatista lähdön jälkeen olen palvellut kehittämisen, operatiivisen ja 
strategisen suunnittelun tehtävissä Pääesikunnan operatiivisella osastol-
la ja suunnitteluosastolla vuosina 2009-2015. Pääosan vuodesta 2012 
palvelin Afganistanissa Regional Command Northin esikunnassa apu-
laisoperaatiopäällikkönä. Esikuntavuosien jälkeen paluu Vekaranjärvel-
le tuntuu todella hyvältä. Uudessa tehtävässä pääsen myös tutustumaan 
Kaakkois-Suomeen ja yhteistyökumppaneihimme aivan uudella tavalla. 
Minulle lukeminen, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen on tärkeää. 
Operatiivisella osastolla palveluksen aikana suoritin työn ohessa Executive Master of Business Administra-
tion tutkinnon Helsingin Kauppakorkeakoulussa, Aalto-yliopistossa. Lukuvuonna 2015-16, strategisen suun-
nittelun sektorin johtajan tehtävän jälkeen, sain mahdollisuuden maisteriopintoihin National War Collegessa 
(Washington D.C.). Sotahistorian, sotataidon ja strategian alan kirjallisuuden lukeminen on ollut harrastukseni 
jo pitkään. Kuntoliikuntaa harrastan siten, että pysyn aina palvelustehtäväni edellyttämässä fyysisessä kunnossa.
Perheeseeni Vantaan Kartanonkoskella kuuluu vaimoni Eija ja tyttäreni Laura.

Everstiluutnantti Saku Muona aloittaa Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
päällikkönä 1.2.2017. Hän on syntynyt Haminassa 14.1.1966. Haminas-
sa asuvan Muonan perheeseen kuuluu luokanopettajana työskentelevä 
vaimo, 18-vuotias ratsastusta harrastava tytär ja 16-vuotias KooKoon 
B-junioreissa pelaava poika.
Muona valmistui kadettikurssilta 73 vuonna 1989. Valmistumisen jälkeen 
hän palveli Reserviupseerikoulussa Kärkikomppaniassa opetusupseerina 
ja varapäällikkönä, esikunnassa toimstoupseerina ja Reserviupseerikurs-
sin toimistossa kurssiupseerina. Valmistuttuaan yleisesikuntaupseeri-
kurssilta vuonna 2000 Muona toimi Reserviupseerikoulun operatiivisella 
osastolla osastoesiupseerina ja osastopäällikkönä sekä Reserviupseeri-
koulun esikuntapäällikkönä vuoden 2003 loppupuolelle asti. Itäisen 
maanpuolustusalueen esikunnassa, Kymen sotilasläänin esikunnassa ja

Kaakkois-Suomen aluetoimiston uusi päällikkö 1.2.2017 alkaen

Itä-Suomen sotilasläänin esikunnassa Muona työskenteli vuosina 2003 - 2009. Maanpuolustuskorkeakoululla 
Muona toimi yleisesikuntaupseerikurssin tiedusteluopettajan 2009 - 2010. Reserviupseerikoulun Reserviup-
seerikurssin johtajana Muona toimi viiden kurssin ajan vuosina 2010 - 2013, minkä jälkeen hän toimi Maa-
sotakoulun koulutuspäällikkönä vuoden 2014 loppuun asti. Karjalan prikaatiin Muona siirtyy Maasotakoulun 
koulutuskeskuksen johtajan tehtävästä.



Karjalan huoltopataljoonan uusi komentaja 1.11.2016 alkaen
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Everstiluutnantti Juha Ponto aloitti Karjalan huoltopataljoonan komenta-
jana 1.11.2016. Hän on syntynyt 28.6.1970 Muhoksella. Ponton perhee-
seen kuuluu vaimo, 19-vuotias tytär sekä 17- ja 13-vuotiaat pojat.
Ponto suoritti varusmiespalveluksen Laskuvarjojääkärikoulussa vuosina 
1990-1991 jossa hän palveli myös kesävänrikkinä ennen kadettikurssin 
aloittamista. Hän valmistui panssariupseeriksi Maanpuolustuskorkea-
koulun kadettikurssilta 78 vuonna 1995. Valmistumisen jälkeen hän pal-
veli perusyksikön eri tehtävissä Panssariprikaatissa vuoteen 2003 saak-
ka. Valmistuttuaan 52. yleisesikuntaupseerikurssilta vuonna 2005 Ponto 
on toiminut suunnittelusektorin johtajana  Läntisen maanpuolustusalu-
een esikunnan huolto-osastolla, Länsi-Suomen huoltorykmentin esikun-
nan huolto-osaston suunnittelusektorin johtajana sekä  huolto-osaston 
apulaisosastopäällikkönä. Maanpuolustuskorkeakoulun huoltotaktiikan 
vanhimpana opettajana hän oli vuosina 2010-2013. Vuosina 2013-2015 
hän palveli Pääesikunnan logistiikkaosastolla. Karjalan prikaatiin 

Itä-Suomen viestipataljoonan uusi komentaja 1.1.2017 alkaen
Everstiluutnantti Jari Seppälä aloittaa Itä-Suomen viestipataljoonan ko-
mentajana 1.1.2017. Hän on syntynyt 28.10.1969 Riihimäellä. Seppälän 
perheeseen kuuluu vaimo sekä 14 ja 21-vuotiaat tyttäret.
Seppälä valmistui Maanpuolustuskorkeakoulusta kadettikurssilta 76 
vuonna 1992. Valmistumisen jälkeen hän palveli opetusupseerina 
Pohjois-Suomen viestipataljoonassa ja kadettikurssin johtajana Viesti-
koululla vuoteen 1999 saakka. Valmistuttuaan 48. yleisesikuntaupseeri-
kurssilta vuonna 2001 Seppälä palveli Viestikoululla, Puolustusvoimien 
teknillisellä tutkimuslaitoksella ja Pääesikunnassa useissa eri tehtävissä. 
Hän palveli monikansallisia puolustusmateriaalihankkeita hallinnoivas-
sa OCCAR-EA:ssa Saksassa vuosina 2008-2013. Karjalan prikaatiin 
Seppälä siirtyy Järjestelmäkeskuksen Tiedustelu-, valvonta- ja johta-
misjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä.

 Everstiluutnantti Tatu Mikkola aloitti Kymen pioneeripataljoonan ko-
mentajana 1.9.2016. Hän on syntynyt 27.1.1971 Joensuussa. Mikkolan 
perheeseen kuuluu vaimo ja 9-vuotias tytär.
Mikkola valmistui Maanpuolustuskorkeakoulusta kadettikurssilta 78 
vuonna 1995. Valmistumisen jälkeen hän palveli perusyksikön eri teh-
tävissä Porin prikaatissa ja Panssariprikaatissa vuoteen 2003 saakka. 
Hän palveli kriisinhallintatehtävissä pioneeriupseerina Bosnia-Hert-
segovinassa SFOR-joukoissa vuonna 2000. Valmistuttuaan 52. yleise-
sikuntaupseerikurssilta vuonna 2005 Mikkola on toiminut Pioneeri- ja 
suojelukoululla korkeakouluosaston johtajana ja Maanpuolustuskorkea-
koululla esiupseerikurssien pioneeriopettajana. Valtakunnallisten maan-
puolustuskurssien apulaisjohtajana hän oli vuosina 2012-2014. Karjalan 
prikaatiin Mikkola siirtyi puolustusministeriön yhteydessä toimivan Tur-
vallisuuskomitean yleissihteerin tehtävästä.

Kymen pioneeripataljoonan uusi komentaja 1.9.2016 alkaen

Ponto siirtyi Pääesikunnan suunnitteluosaston strategisen suunnittelun sektorilta. Ponto on suorittanut Mas-
ter of Science in Logistics Management-tutkinnon Yhdysvalloissa US Army Logistics Universityssä vuosina 
2009-2010.
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In memoriam
Yliluutnantti Arto Kinnunen 

Noin vuosi sitten saimme kuulla Arton vakavasta sairaudesta. Arton sota-
tieteiden maisterikurssin keskeytyksen piti olla väliaikainen ja suunnitel-
missa oli palata takaisin kurssille viimeistelemään opinnot loppuun sairau-
desta paranemisen jälkeen. Hoidosta huolimatta Arto menehtyi vakavaan 
sairauteen kotonaan 11.6.2016.
Arto valmistui 94. kadettikurssilta syksyllä 2010 ja palveli koko uransa 
Karjalan huoltopataljoonassa Vekaranjärvellä. Arto oli Karjalan huoltopa-
taljoonassa osaava ja pidetty kouluttaja. Arto oli työkaverina erittäin läm-
minhenkinen, helposti lähestyttävä ja erityisesti huumori oli yksi hänen 
vahvoista luonteenpiirteistään. Arton jutuilla oli aina jokin viihdearvo ja 
hänen seurassaan sai kyllä viihtyä. Arton suhtautuminen asioihin oli aina 
positiivista. Tästä kertoo hänen viimeisten viikkojensa aikana häneltä saa-
mani tekstiviesti, missä hän lupasi vielä palata töihin, kun olo kohenee. 
Hän uskoi aina, että asiat jollain tavalla selviää. 
Yhteistyötä Arton tehneet tietävät, että hän otti työnsä vakavasti, mutta teki sitä hymy kasvoillaan, rennolla 
asenteella mutta samalla erittäin ammattimaisesti. Arto näki vaivaa tehdäkseen koulutuksen alaisilleen mah-
dollisimman mielenkiintoisiksi ja parasta oli innovatiivisuus, mikä koulutuksissa näkyi. Hän oli ehdottomasti 
enemmän ”tekijämies” kuin tietokoneen syövereihin uppoutunut näpyttelijä. Hänellä oli aina jokin pieni puu-
hastelu tai projekti meneillään. Arton sotilasuransa alkuvaiheessa johtamat lääkintämieskurssit tekivät hänestä 
myös tunnetun ja pidetyn sotilaan yli joukkoyksikkörajojen. 
Arto siunattiin haudan lepoon Vihdin kirkossa sotilaallisin kunnianosoituksin 15.7.2016. Artoa jäivät kaipaa-
maan avopuoliso sekä hänen rinnallaan muut omaiset, sukulaiset ja lukuisat ystävät, työ- ja palvelustoverit 
sekä kadettiveljet ja kurssitoverit.

Kirjoittaja on kapteeni Matti Niemeläinen, Arton perusyksikön päällikkö ja työtoveri.
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Komentajakapteeni Petteri Liitola
Karjalan prikaatin esikunnassa operatiivisella osastolla palvellut komen-
tajakapteeni (palvelusarvo majuri) Petteri Mikael Liitola kuoli 22.6.2016 
työmatkallaan liikenneonnettomuudessa. 
Varusmiespalveluksensa Petteri suoritti Turun rannikkorykmentissä Gyl-
tön linnakkeella. Hän oli Rannikkotykistökoulun reserviupseerikurssin 
nro 201 priimus. Varusmiespalveluksen jälkeen hän palveli väliaikaisena 
nk. kesävänrikkinä Suomenlinnan rannikkorykmentissä Upinniemessä. 
Upseerin opinnot Petteri aloitti syksyllä 1994 maavoimien kadettikurs-
silla nro 81. Kadetti Liitola valmistui upseeriksi rannikkotykistölinjalta 
kesäkuussa 1998. 
Esiupseerikurssin jälkeen Petteri sai siirron Itä-Suomen sotilasläänin esi-
kuntaan, jossa hän aloitti työnsä kesällä 2009 sotilasläänin turvallisuus-
päällikön tehtävässä. 
Hän siirtyi myöhemmin tiedustelutoimialalle, jolla palveli Itä-Suomen
sotilasläänin esikunnassa sotilasläänin lakkauttamiseen saakka ja sen jälkeen Karjalan prikaatissa vuoden 2015 
alusta lukien. 
Upseerin tehtävien lisäksi Petteri on hoitanut lukuisia varuskunnallisia-, ammattiyhdistys- sekä aatteellisia 
maanpuolustukseen liittyviä luottamustoimia. 
Petteri siunattiin haudan lepoon Valkealan kirkossa sotilaallisin kunnianosoituksin 14.7.2016. Petteriä jäivät 
kaipaamaan vaimo ja kolme lasta sekä heidän rinnallaan muut omaiset, sukulaiset ja lukuisat ystävät, työ- ja 
palvelustoverit sekä kadettiveljet ja kurssitoverit.

Kirjoittaja on majuri evp Jyri Korhonen, joka oli Petterin esimies, työtoveri ja hyvä ystävä.

 Luutnantti Antti Silmäri 18.2.1966 - 24.10.2016
Saimme Etelä-Savon aluetoimistoon 24.10.2016 suruviestin Pieksä-
mäeltä. Pidetty työtoverimme luutnantti Antti Silmäri oli menehtynyt. 
Hän toimi urallaan useissa eri tehtävissä, aselajitaustaltaan Antti oli 
panssarimies.
Antti aloitti uransa Puolustusvoimien palveluksessa Uudenmaan rakuu-
napataljoonassa vuonna 1987. Hän siirtyi Savon prikaatin palvelukseen 
vuonna 1989, jossa palveli aina prikaatin lakkauttamiseen saakka vuo-
teen 2007. Sen jälkeen Antti siirtyi Lievestuoreen varikolle, jossa palveli 
vuoden 2009 loppuun. Vuoden 2010 alusta Antti siirtyi palvelemaan Toiva-
kan varastolle, jonka jälkeen 1.4.2014 alkaen Etelä-Savon aluetoimistoon.
Uransa aikana Antti palveli kriisinhallintatehtävissä Kosovossa 2014-
2015 ja Afganistanissa 2008.
Ansioistaan Antti on palkittu Suomen leijonan ansioristillä ja maanpuo-
lustusmitalilla.
Antti oli työyhteisössä pidetty työtoveri ja aina valmis auttamaan toisia niin työssä kuin vapaa-aikana. Anttia 
jäivät kaipaamaan puoliso ja lapset sekä runsas joukko ystäviä ja työtovereita.

Kirjoittaja on Etelä-Savon aluetoimiston toimistopäällikkö, everstiluutnantti Jyrki Niukkanen.

In memoriam

In memoriam
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Ylennykset ja kunniamerkit

Henkilöstötapahtumia
Karjalan prikaatista siirtyneet:
1.10.2016
ylivääpeli Reijo Järvenpää, eläke
henkilöstösihteeri Arja Syrjänen, 
1.LOGR

1.11.2016
kapteeni Mikko Kotanen, MAASK
ylikersantti Paula Pesonen, PSPR
1.1.2017
yliluutnantti Sami Hahl, MAAVE
kapteeni Jari Härkin, eläke
prikaatikenraali Jari Kallio, 
MAAVE
everstiluutnantti Juhapekka 
Lötjönen, MAAVE
kapteeni Antti Metsälä, eläke
ylikersantti Niko Raja, MAAVE
majuri Juha Tuhkalainen, UTJR
1.2.2017
everstiluutnantti Esa Hyytiäinen, 

6.6.2016
Jirko Kunttu, määräaikaisen aliup-
seerin virkaan
1.7.2016
Jesse Henriksson, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan
Marita Poikala, siviilivirkaan
25.8.2016
100.kadettikurssi (kts. ylennykset)
1.1.2017
ylikersantti Antti Hirvonen, 
MAAVE
Asko Kujala, siviilivirkaan
everstiluutnantti Jari Seppälä, 
JÄRJK
kersantti Arto Vesamo, MAASK
prikaatikenraali Pasi Välimäki, PE
1.2.2017
everstiluutnantti Saku Muona, 
MAASK

Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimissa 
25.8.2016
luutnantiksi (100.kadettikurssi):
kadalik Jan Pentti Samuel 
Alkiomaa
kad Ville Samuli Asp
kad Jyrki Tapio Eerola
kad Emil August Ekblad
kad Tahvo Arto Valtteri Hirvonen
kad Ville Valtteri Huokko
kad Tommi Henrik Leirimaa
kad Jussi-Pekka Lemettinen
kad Jonne Juhani Lintunen
kadalik Riku Henrik Manelius
kad Matti Jorma Kullervo 
Mänttäri
kad Sasha Jan-Patrick Palomäki
kad Nax Fabian Skog
kadalik Jyrki Ensio Tahvanainen
kadalik Joni Mikael Toikkanen
kad Timi Pauli Mikael Viljakainen
Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimissa 
1.9.2016
kapteeniksi (SM5):
yliluutnantti Janne Juhani Kallela

yliluutnantti Jarkko Petteri 
Kinnunen
yliluutnantti Henrikki Pentti 
Johannes Koivulanaho
yliluutnantti Joni Tapani 
Lehtiranta
yliluutnantti Tomi Antti Petteri 
Lehtoaro
yliluutnantti Timo Tapani 
Leppänen
yliluutnantti Tuomas Ville 
Hermanni Niemelä
yliluutnantti Perttu Juhani Pellinen
yliluutnantti Timi Tinonpoika 
Puhakka
yliluutnantti Jari Olavi Pulkkinen
yliluutnantti Tomi Antti Henrikki 
Tykkyläinen
yliluutnantiksi (SM7):
luutnantti John Artur Alexander 
Grandin
luutnantti Sampo Tapio Hutri
luutnantti Joonas Antti Severi 
Kouvo
luutnantti Antti Markku Laamanen
luutnantti Timo Olavi Lajunen
luutnantti Toni Henrik Montonen

luutnantti Ville Leonard Nokipii
luutnantti Antti Juhani Pajuranta
luutnantti Juho Antero Siikilä
luutnantti Pasi Petteri Tuomela
Karjalan prikaatin komenta-
ja on antanut palvelusarvon 
6.12.2016
vääpeli:
ylikersantti Anssi Ilmari Hänninen
Karjalan prikaatin komentaja 
on ylentänyt reservissä ja anta-
nut palvelusarvon 6.12.2016
vääpeli:
ylikersantti Toni Heikki Piiroinen
ylikersantti:
kersantti Niko Tapani Hillas
kersantti Iiro Henry Mikael 
Nurmilaukas

Tasavallan Presidentin 6.12.2016 
ylennykset eivät ehtineet tähän 
lehteen

Ilmatorjunnan ansioristit 
(2. lka) 30.11.2016
Eversti Pertti Kuokkanen
Everstiluutnantti Mikko Mustonen

MAASK
ylivääpeli Markku Kesiö, 
MAAVE
kersantti Mikael Kuhlberg, 
ILMASK
majuri Juha Olli, PORPR
1.3.2017
teknikkokapteeni Antti Moisio, 
eläke
1.4.2017
kapteeni Timo Kautto, sotilaseläke
yliluutnantti Arto Laakso, eläke
1.6.2017
kapteeni Kimmo Frilander, PVJJK
ylikersantti Sami Koskiniemi, 
MAAVE

Karjalan prikaatiin siirtyneet:
1.6.2016
Sami Takanen, erikoisupseerin 
virkaan
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Rakennuspiirustusten mukaan tässä 
meidän kasarmi 2:ssa oli vuodepaik-
koja 612. Viestikomppania tuli en-
simmäiseksi toukokuussa ja majoit-
tui vasemman puoleiseen portaa-
seen, kun katsotaan kasarmia niin, 
että lämpökeskus on vasemmalla 
puolella. Viestikomppania otti hal-
tuunsa keskikerroksen, jossa heillä 
oli kahdeksan 12 hengen tupaa. Yk-
sikön toimisto oli samassa kerrok-
sessa ja siinä oli myös päällikön ja 
kouluttajien huone. Kirja- sekä kart-
tavarasto ja arkisto olivat toimiston 
yhteydessä.
Kesäkuun puolella siirtyi silloinen 1. 
Pataljoona uudelle alueelle. Panssa-
ritorjuntakomppania sai majoitusti-
lat ensimmäisen rapun yläkerrasta, 
jossa oli kymmenen 12 hengen tu-
paa. Yksikön vääpelin toimisto oli 
yhteinen Viestikomppanian kanssa. 
PSTK:n arkisto, kirja- ja karttava-
rasto olivat käytävän puolella. Pääl-
liköllä oli oma toimisto, mutta kou-
luttajilla oli yhteinen huone Vies-
tikomppanian kanssa. Oli ahdasta, 
mutta toimeen tultiin.  
Kasarmin alakerrasta, vasemman 
puolen tykkihallista oli kulku luok-
kahuoneisiin. Pikkuluokan siivouk-
sen hoitivat viestimiehet ja ison luo-
kan panssarintorjujat. Televisioita oli 
yksi kummassakin luokassa. Oikean 
puoleisessa tykkihallissa oli molem-
pien yksiköiden asevarastot ja vää-
peleiden varastot. 
Keskimmäiseen rappuun muutti 2. 
Komppania. Toimistotilat ja varastot 
olivat kokonaan heidän käytössään. 
Keskirapussa oli 18 kappaletta 12 
hengen tupia majoitukseen. Alaker-
ran luokat, varastot ja tykkihallit oli-
vat samanlaisia joka rapussa.
Oikean puoleiseen rappuun majoit-
tui 1. Komppania. Toimistotilat ja 
varastot olivat samanlaiset. Tämän 

rapun keskikerroksessa olivat pa-
taljoonan esikunnan tilat. Siellä oli 
varasto, neuvottelutila ja neljä pientä 
toimistohuonetta. Pataljoonan tilat 
vähensivät majoitustiloja kahdella 
tuvalla verrattuna 2. Komppanian 
tiloihin.
Ensimmäisen komppanian tiloja vä-
hensi ja rajoitti myös silloisen ruo-
kalan vaatimat tilat. Koska nykyinen 
ruokala ei vielä ollut käytössä, ruoka 
tehtiin ulkona 1. Komppanian ulko-
varaston päädyssä. Päädyssä oli ka-
tos, jossa oli pari kenttäkeittiötä, pari 
alfa-keitintä ja tietysti paistinlevyt. 
Ruokalalla oli 1. Komppanian ti-
loissa varastotilat. Molemmat tykki-
hallit oli kalustettu ruokailua varten. 
Varusmiehillä oli muki, veitsi, haa-
rukka ja lautanen ja ne pestiin itse 
yksikössä ruokailun jälkeen. 
Maastoruokailuihin eväät tuotiin 
hevosilla, joiden tallit olivat Pah-
kajärvellä. Rakennustyömaalla oli 
ennestään sairaalarakennus ja oma 
sairaanhoito. Parakkisairaala sijaitsi 
Kääpälästä tullessa vesitornin tien ja 
nykyisen Senaattikiinteistön välissä. 
Sairaalalla hoidettiin pienet vaivat 
ja siellä oli muutama vuodepaikka. 
Lääkäri kävi pari kertaa viikossa 
Kouvolasta. ”Viidakkosairaalassa” 
hoidettiin sekä sotilaat että raken-
nustyömaalaiset.
Kasarmien peseytymistilat olivat hy-
vät. Ahvenlammen rannalla oli sau-

na. Sauna lämmitettiin puilla, joten 
lämmintä vettä ei aina ollut tarpeek-
si. Rakennustyömaalaisten sauna oli 
vasemmanpuoleinen ja sotilaiden 
sauna oikeanpuoleinen. Saunalla 
vaihdettiin myös varusmiesten pyy-
kit. Varusvarasto oli kasarmi yhden 
rappu C:n alakerrassa, josta se siirtyi 
autohalliin sen valmistuttua.
Ministeriön rakennustyömaalla ei 
ollut varsinaista vartiointia, joten 
siellä pystyi kulkemaan vapaasti. 
Sotilaiden asetuttua kasarmeille, tiet 
suljettiin yöksi. Teiden vartiomiehet 
majoittuivat omissa yksiköissään, 
joista vaihdonjohtaja vei vartijat 
puomitetulle autohallin tielle. Toi-
nen vartiomies oli asuntoalueen tien-
haarassa ennen risteystä. Pahkajär-
ven tieltä erottuva Ahvenlammentie 
oli suljettu yöaikana puomilla. Alue-
varasto ja asuntoalueelta johtava tie 
kasarmimäelle ei ollut vielä valmis.
Vartiomiesten aseina olivat Suo-
mi-konepistoolit. Tämä joukko sai 
rynnäkkökiväärit vasta syksyllä -68.
Varuskunnan puhelinkeskus toimi 
keskimmäisen rapun alakerrassa 
ensimmäisen ison varaston tiloissa. 
Keskusta hoitivat päiväsaikaan sivii-
lihenkilökunta ja öisin varusmiehet. 
Keskus oli niin sanotusti käsivälittei-
nen ja yksityisen puhelun valmistu-
minen kestikin pitkään. 
Jotenkin näin se meni vuonna 1968.

Matti Nummiaron 
Ensimmäinen kesä Kääpälän Vekaranjärvellä

Teksti: Matti Nummiaro
Kuva: Reijo Laurila

Muutos majoitustiloihin oli merkittävä. Kouvolan vanhat punatiili-
rakennukset vaihtuivat kahitiilisiin ja betonisiin kasarmeihin. Ka-
sarmi 1 oli vielä rakennustyömaan käytössä pois lukien joitakin tilo-
ja, jotka olivat meidän ensimmäisten käytössä. 
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Onnittelut aliupseerikurssin suorit-
tamisesta ja ylennyksestä! Ensim-
mäiset askeleet ryhmänjohtajan 
taipaleella ovat nyt takana. Aliup-
seerikurssin läpäisy ei vielä tuota 
valmista ryhmänjohtajaa, mutta 
antaa perusvalmiudet ja toimii 
vankkana ponnahduslautana soti-
lasjohtajana kehittymisessä.
Aliupseerikurssilla johtamistaidon 
koulutuksen yhteydessä on poh-
dittu hyvän sotilasjohtajan ominai-
suuksia. Pienelläkin otannalla tar-
kasteltuna esiin tulevat samat, ylei-
sesti hyviksi tunnustetut ominai-
suudet, joihin on helppo samaistua. 
Käytännössä näiden ominaisuuk-
sien yhdistäminen juuri Teidän toi-
minnassanne, nuoret alikersantit, 
onkin vaativampi prosessi! Johta-
jana kehittymisen pohja on valmis-

teltu. Kehittymisen seuraava vaihe 
on kiinni siitä, kuinka hyvin toisen 
puolikkaan palvelusajastanne pys-
tytte suorittamaan.
Tuleva saapumiserä tuo tullessaan 
uudet alokkaat. Peruskoulutuskau-
della saatte ensimmäistä kertaa 
oman ryhmänne johdettavaksenne. 
Pitäkää omista alaisistanne hyvää 
huolta, tukekaa muita varusmies-
johtajia kykynne mukaan, kom-
munikoikaa avoimesti, hakekaa 
kouluttajiltanne tukea tarvittaessa 
ja varmistakaa, että perusasiat ovat 
kunnossa. 
Erikois- ja joukkokoulutuskaudel-
la käsissänne on oma sodanajan 
ryhmänne, jolloin tiedot ja taidot 
hiotaan aselajikohtaisesti kuntoon. 
Toivottavasti saatte rakennettua 
hyvän ryhmähengen ja korkean 

suoritusmotivaation ryhmäänne 
- unohtamatta huumoria. Olkaa 
aktiivisia palveluksenne loppuun 
saakka ja pitäkää tavoitteet kor-
kealla.
Reserviin siirtyessänne hakeutu-
kaa ylläpitämään sotilastaitoja, 
joihin useilla paikkakunnilla on 
loistavat mahdollisuudet. Pohti-
kaa myös mahdollisuutta osallistua 
kansainvälisiin tehtäviin. Eri rau-
hanturvatehtävissä on useita ryh-
mäjohtajatasoisia tehtäviä tarjolla. 
Kokemusten perusteella suomalai-
sen ryhmänjohtajan koulutustaso 
kestää vertailun ammattiarmeijoi-
den sotilaiden keskuudessa useilla 
osa-alueilla.
Lopuksi kiitokset linjojen johtajil-
le ja kouluttajille hyvin ja ansiok-
kaasti tehdystä työstä!

Teksti: 1.Pioneerikomppanian aliupseeri-
kurssin johtaja, kapteeni Timo Leppänen

Onnittelen teitä aliupseerikurssin 
menestyksekkäästä suorittamisesta!
Takananne on puoli vuotta sotilas-
koulutusta. Sinä aikana teidät on 
perehdytetty oman aselajinne tais-
telutekniikkaan ja sodan ajan ryh-
mänjohtajan tehtäviin. Olette myös 
saaneet kouluttajakoulutusta sekä 
johtamistaidollista valmennusta 
rauhan ajan tehtäviin.  Saamanne 
koulutus antaa teille hyvät edel-
lytykset aloittaa ryhmänjohtajana 
ja jatkaa johtajana kasvamistanne 
sekä soveltaa opittua käytännössä.
Kohta saatte johdettavaksenne 
alokkaita. Opetelkaa heti tunte-
maan oma ryhmänne ja kohdel-
kaa kaikkia oikeudenmukaisesti ja 
tasavertaisesti. Armeijan toimin-

taympäristö on heille outo. Uu-
det asiat on opetettava vaiheittain 
rauhallisesti opastaen. Muistakaa, 
että olette osa ryhmäänne, luokaa 
siihen heti hyvä yhteishenki. Kou-
lutuksen tulee olla aina asiallista, 
vaativaa ja siihen kuuluu rehti so-
tilaallinen kurinalainen toiminta. 
Olkaa itse esimerkkejä kaikessa 
toiminnassa.
Suomalainen arvostaa asiansa 
osaavaa esimiestä. Opetelkaa aina 
asiat niin, että osaatte ja kyke-
nette itse näyttämään miten asiat 
tehdään. Ryhmänjohtajan on aina 
kyettävä johtamaan joukkoaan sen 
kärkitaistelijana! 
Nuorille johtajille on erityisen 
tärkeää valmistautua huolella yk-

sittäisiin johtamis- ja kouluttamis-
tehtäviin.  Kouluttajanne ohjaavat 
ja tukevat teitä. Kun eteenne tulee 
tilanne, jossa tarvitsette tukea, tur-
vautukaa oma-aloitteisesti esimie-
hiinne. 
Johtakaa ryhmäänne rohkeasti ja 
kehittäkää johtajuuttanne oman 
itsenne varaan. Muistakaa, että 
todellinen arvovalta ja alaisten 
kunnioitus hankitaan osaamisella 
ja omalla esimerkillisellä toimin-
nalla. 
Toivotan teille kaikille menestyk-
sekästä ja mielenkiintoista johtaja-
kautta.

Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali Jari Kallio
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Koulutus Kymen pioneeripataljoonan pioneeri- ja raivaajalinjoilla 
- Räväkkää räjäyttämistä ja jouhevaa johtamista

Teksti: oppilas Karlsson DW, 1.PIONK
Kuva: Puolustusvoimat

Pioneeri- ja raivaajalinjojen yhtei-
nen aliupseerikurssi on sisällöltään 
moniosainen ja rikas. Koulutus 
vaihtelee linjojen yhtenäisistä ai-
heista, kuten panostamisesta ja joh-
tamisen perusteista, linjojen omiin 
pätevyyksiin. Esimerkiksi raivaa-
jalinjalla näitä ovat EOD2-kurssi 
ja pioneerilinjalla miinaesteen ra-
kentaminen tai ylikulun varmen-
taminen. Kurssin vahvuus oli 74 
oppilasta, joista kahdeksan komen-
nusmiehiä muista joukko-osastois-
ta. Linjat jaettiin omiin joukkuei-
siin, mutta yhtenäiset aiheet tehtiin 
koko kurssin voimin. Erottelun 
ansiosta eri linjat pystyivät tehok-
kaasti keskittymään omiin aihe-
piireihinsä, mutta yhtenäisen kou-
lutuksen ja rinnakkaiselon avulla 
saadaan aikaiseksi hyvä yhteishen-
ki ja veljellinen kilpailuvietti. 

Kurssin ensimmäisen puoliskon 
AUK1:n keskipiste oli perusteiden 
oppiminen ja hallitseminen. Pio-
neerilinja keskittyi suluttamiseen, 
tienpitoon ja ylikulun varmentami-
seen, kun taas raivaajalinja raivaa-
misen perusteisiin. Molemmilla 
kursseilla tulivat myös pioneeritoi-
minnan perusteet ja organisaatiot 
tutuksi, unohtamatta tietenkään 
perustaistelijan ja johtajan taitoja. 
Kurssin monipuolisuus kuvastuu 
varsinkin taisteluharjoituksissa, 
missä opitut tiedot ja taidot laitet-
tiin koetukselle. Harjoituksia oli 
ampuharjoitus ATAHA2:sta ja sen 
räikeistä pimeäammunnoista tais-
teluharjoitus ETH 2A:n tukikoh-
dan perustamiseen ja puolustuk-
seen. 
Pioneeritoiminnassa johtajan omi-
naisuuksia ja taitoja tuo esille 

erinomaisesti miinaesteiden toi-
meenpano ja sirotemiinojen raivaa-
minen. Miinaesteen rakentaminen 
vaatii johtajalta tilannetajua ja ym-
märrystä, hänen pitää osata käskeä 
alaisilleen tilanteen vaativat työ-
tehtävät oikeassa järjestyksessä, 
jotta toiminta olisi järjestelmällistä 
ja hallittua. Sirotemiinojen raivaa-
minen vaatii suunnittelua ja ripeää 
toimintaa. Raivaamisessa tehtävän 
teema on nopeus, sillä miinoitettu 
alue pitää saada mahdollisimman 
nopeasti kulkukelpoiseksi.
Kurssilla opittiinkin odottamaan jo 
innolla seuraavaa taisteluharjoitus-
ta. Kurssilaiset tietävät, että vain 
harjoituttamalla opittuja aiheita he 
voivat omaksua kantapään kautta 
pioneeri - ja raivaajalinjojen laajaa 
ammattiosaamista, jota heiltä tul-
laan tulevaisuudessa vaatimaan.

 IT aliupseerikurssin ITO15 asejärjestelmälinja oppilaat harjoittelemassa.
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Kymen jääkäripataljoona
Jääkärilinja

Takarivi: oppilaat Nakari Tomi, Camille Lauri, Rantanen Vesa, Savolainen Arttu, Ora Johannes, Kortelainen 
Valtter, Lehtonen Petteri, Rahikainen Aatu, Arstila Joel, Pirinen Anton, Kulikoff Klaus.
Kolmas  rivi: oppilaat Ainasjärvi Lauri, Felgueroso Luis, Lasanen Tuomas, Särkiö Lauri, Keinänen Aleksi, 
Holopainen Joona, Kaakinen Ville, Vilén Vertti, Suosaari Alex, Raippalinna Simo.
Toinen rivi: oppilaat Puhakainen Atte, Alatalo Tommi, Viitikko Daniel, Sihvonen Anton, Martikainen Jyri, 
Muhonen Elmeri, Aarrelampi Oliver, Arppo Antti, Tattari Sami, Haapala Jesse.
Eturivi: kok Pussinen Ville, alik Lehtinen Eetu.
Kuvasta puuttuu: Hakkarainen Juho.

Jääkärilinjalla koulutetaan suurin osa hajautettujen jääkärijoukkueiden johtajistosta. Linjan oppilaat valmistu-
vat ryhmänjohtajiksi ja Reserviupseerikouluun komennetut joukkueenjohtajiksi, yhteen vaativimmista sodan 
ajan tehtävistä Karjalan prikaatissa. Hajautettu jääkärijoukko pyrkii ensisijaisesti välttämään sitoutumista tais-
teluun vihollisen kanssa. Sen sijaan joukko tuottaa viholliselle tappioita väijytyksillä, tuliylläköillä ja iskuilla 
ennen kuin katoaa metsiin suunnittelemaan seuraavaa siirtoaan. Valmistuvilta jääkärijoukkojen ryhmänjohta-
jilta, sekä joukkueenjohtajilta edellytetään rautaista taistelutahtoa, hyvää fyysistä kuntoa ja aukotonta ammat-
titaitoa voidakseen johtaa joukkonsa esitaistelijana, kärjessä!                                                                                
Jääkärilinja tunnetaan Kymen jääkäripataljoonan timanttisena kärkenä, joka on hioutunut rautaisten koulutta-
jien, sekä järkkymättömän yhteishengen avulla. Jääkärilinjalta valmistuvat taistelukenttien todelliset viikate-
miehet, taistelijat, jotka joutuvat kasvotusten vihollisen kanssa! 
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Kymen jääkäripataljoona
Rynnäkkövaunulinja

Takarivi: oppilaat Solamäki Sasu, Björklöf Kim
Eturivi: opp Hämäläinen Risto, opp Lahtinen Akseli, ylil Mononen Jyri, opp Sivula Olli, opp Kalatie Santtu, opp 
Murto Lasse

Rynnäkkövaunulinjalla koulutetaan CV9030 -miehistöjä vaativiin sodanajan tehtäviin panssarijääkärikomp-
panioissa. Kalustokurssin 3. viikon jälkeen koulutus eriytyy johtaja-, ampuja- ja ajajatehtäviin. Johtajista 
koulutetaan aliupseereita ja osa komennetaan PSRUK:uun reservinupseereiksi koulutettaviksi. Rynnäkkö-
vaunulinja jatkaa taistelukoulutusvaihetta aina seuraavan Peruskoulutuskauden loppuun asti, jonka jälkeen 
peruskoulutetut vaunumiehet jatkavat harjaantumista osana panssarijääkärijoukkuetta. CV-linja tarjoaa ainut-
laatuisen ja mielenkiintoisen sotilaskoulutuksen. Harjoitukset ovat mielekkäitä ja mukaansatempaavia. Kou-
lutuksen alkupuolen painotus teoriaan ja simulaattoriin tukevat myöhempiä käytännön harjoituksia. Loistava 
yhteishenki ja ammattitaitoiset kouluttajat takaavat viihtyisän työympäristön, jossa viettää mielellään lähes 
vuoden mittaisen varusmiespalveluksen.
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Kymen jääkäripataljoona
Panssarintorjuntalinjalinja

Takarivi: oppilaat Mikkonen Juho, Ahlsten Tomi, Jordan Hannu, Helenius Mikko, Rikkinen Aleksi, Himanen 
Aleksi, Pahkala Joni, Romo Eero, Kaljunen Riku
Toinen rivi: oppilaat Perkiö Tomi, Suvanto Jere, Sihvola Tommi, Jääskeläinen Patrik, Jeskanen Samuli, Saas-
tamoinen Petri, Piikki Esa, Grön Niko, Perttilä Jani
Eturivi: ylil Kananen Jukka, ylil Viinamäki Tuomas, alik Kaartinen Jesse
Kuvasta puuttuu: Teräsvuori Lauri

Tuntuuko rynnäkkökivääri liian kevyeltä? Haluaisitko miehisemmän varustuksen? Panssarintorjuntalinjan 
oppilaat ovat vastanneet kyllä. PST-linjalla koulutetaan leveäharteisia ja sisukkaita aliupseereja. Osa oppi-
laista valikoituu Reserviupseerikouluun ja sitä kautta joukkueenjohtajan tehtäviin. Erämme panssarintorjujat 
taistelevat hajautetulla taistelutavalla, joka vaatii johtamiselta oma-aloitteisuutta ja juonikkuutta. Panssarin-
torjuntamiesten käytössä on modernit NLAW- ja PSTOHJ2000 -aseistukset, joilla kyetään tuhoamaan kaikki 
vihollisen panssarivaunut, jopa yön pimeydessä. Vihollista vastaan isketään laajalla toiminta-alueella yllättäen 
ja nopeasti tuottaen mahdollisimman suuri tuho, jonka jälkeen joukko väistää alueelta vastustajan yrittäessä 
toipua iskusta.
Raskaan fyysisen koulutuksen ohessa kaluston hallitseminen vaatii opiskelua, mutta mitään rakettitiedettä se ei 
ole - vaikka ohjuksista kyse onkin. Panssarintorjuntalinjan oppilaat saavat nauttia Karjalan prikaatin parhaasta 
koulutuksesta ja ohjuksia kantaessaan arvostusta myös vertaisilta.
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Kymen jääkäripataljoona
Tiedustelulinja

Takarivi: oppilaat Ollonen Mikko, Tammelin Jesse, Henri Hagelberg, Nora Jesse, Kaskinen Noa, Lehtonen 
Henri, Ahola Kalle, Sarala Aki, Korkiakoski Tuomas
Toinen rivi: oppilaat Anttila Juho, Lobski Jegor, Majaniemi Henry, Malinen Matias, Huotari Santeri, Lähde 
Joonas, Liimatainen Ville, Nikolov Sebastian, Pohjola Eero
Eturivi: kok Vahvelainen Leevi, ltn Lintunen Jonne
Kuvasta puuttuu: Laukkarinen Aapo

Haluatko haastaa itsesi niin fyysisesti kuin henkisestikin? Jos haluat, niin tiedustelulinja on juuri sinulle sopi-
va vaihtoehto.  Marssit ovat usein pitkiä ja uuvuttavia sekä rinkka tuntuu välillä erittäin painavalta. Koulutus 
on kovaa, mutta niin sen täytyykin olla. Tiedustelulinjalta kuitenkin valmistuu aliupseereita, joilta vaaditaan 
valmiutta toimia vihollisen selustassa pitkiäkin aikoja. Se vaatii luonnetta! Tiedustelulinjalta jää käteen paljon 
muitakin mielekkäitä asioita kuten erätaitojen kehittyminen, erilaisten apuvälineiden käyttäminen ja partio-
tiedusteleminen. On todella haastavaa, mutta innostavaa tiedustella öisessä metsässä aivan vihollisen ryh-
mitysten vieressä!  Toiminta harjoituksissa on usein myös suhteellisen itsenäistä. Tällä pyritään siihen, että 
tuleva johtaja myös pystyy soveltamaan oppimiaan asioita. Ennen kaikkea yhteishenki on aivan uskomaton 
tiedustelulinjalla. 
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Kymen jääkäripataljoona
Tulenjohtolinja

Takarivi: oppilaat Mustonen Jarno, Toppinen Emil, Koskinen Karri, Vakkuri Riku, Syyrilä Tuomas, Rask 
Lauri, Hemmilä Lauri, Virtanen Sampo
Kolmas rivi: oppilaat Hernesniemi Nuutti, Rikka Antti, Kurvinen Roni, Saikkonen Totti, Väisänen Otto, Kiri 
Valtteri, Toivanen Aleksi
Toinen rivi: oppilaat Pietikäinen Justus, Salo Eelis, Kauvosaari Leo, Sarén Jere, Pietikäinen Valtteri, Näveri 
Juha, Lahdenpää Benjam
Eturivi: alik Vainikainen Einari, ltn Hilck Lasse, ylil Vaara Janne, alik Hirvonen Jussa, kok Saarikoski Tee-
mu

Haluatko saada vuoden palveluksesta mahdollisimman paljon irti? Haluatko kokea epäsuorantulen vaikutta-
van voiman ja päästä itse johtamaan sitä? Haluatko kokea olevasi arvostettu varusmies ainutlaatuisella linjal-
la? Tulenjohtolinjalla kouluttaudutaan suojaamaan ja tukemaan kaikkien aselajien toimintaa taistelukentällä. 
Tulenjohtolinja antaa myös erinomaiset mahdollisuudet reserviupseerikurssille pyrkiville, sillä tulenjohtajia 
tarvitaan yhtä paljon kuin tulenjohtoaliupseereita. Tulenjohtajana saat syvällisen käsityksen sodankäynnistä ja 
opit niin etulinjan taistelijan taidot, kuin myös vaikuttamisaselajin osaamista. Tule siis tulenjohtoon!
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Kymen jääkäripataljoona
Sissiradistilinja

Takarivi: oppilaat Långström Onni, Tamas Juho, Ripatti Andreas, Saxberg Joonatan, Lampinen Jermu, Palo-
heimo Onni, Rantaniemi Antti, Hentunen Markus, Erkkilä Viljami
Toinen rivi: oppilaat Kärkkäinen Lassi, Marttala Joel, Lahtinen Hermanni, Huovila Juuso, Kosunen Jarkko, 
Suortti Juho, Paaso Pyry, Karonen Miro, Cammarano Jorge
Eturivi: vääp Miettinen John, alik Kallioinen Aleksi

Sissiradistilinjalla koulutetaan tiedusteluryhmiin radistialiupseerit sekä tiedustelujoukkueen johtamispaikan 
radiotukiaseman radistialiupseerit. Siradit toimivat siis tiedusteluryhmissä ns. erikoismiestehtävissä, saaden 
niin tiedustelukoulutuksen kuin oman radistikoulutuksensa. Radistin arkeen kuuluu vähäinen uni, ryhmän 
painavin rinkka sekä viestivälineiden manaaminen kun yhteydet eivät normaaliin tapaansa toimi kuten niiden 
pitäisi. Koulutustamme voisi kuvata parhaiten eläimelliseksi menoksi metsissä, jossa yksittäinen radisti ei pidä 
unesta mutta nauttii painavasta rinkasta. Koulutus on kuitenkin erittäin monipuolista ja mielekästä, ja koska 
koulutus on raskasta mutta yhdessä tekemistä on myös linjan yhteishenki äärimmäisen kova! Tiedustelun ta-
paan henki hyvä, kunto kova, radisti ei nuku.



Kymen jääkäripataljoona
Kunnossapitolinja

Takarivi: jääk Huhtiainen Leo, jääk Rannanjärvi Antti
Eturivi: opp Hämäläinen Aleksi, opp Hara Roni, jääk Lappalainen Mika, ylik Toivanen Asko, jääk Häkkinen 
Eemeli, jääk Parviainen Jesse
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Kunnossapitolinjalle on kurssin aikana tullut tutuksi niin huoltohaalareiden sinerrys, kuin maastopuvun vih-
reä. Linjalla koulutetaan panssarihuollon salat, joiden avulla toimintakunnottomat vaunut on saatettava takai-
sin taisteluun. Kunnossapidon hallitseminen vaatii ymmärrystä tekniikasta, niin panssareiden kuin taistelun. 
Kunnossapito ei ainoastaan korjaa hallilla helpoissa olosuhteissa, vaan sen kykenee siihen tiukimmassakin 
tulitaistelussa. Itse kurssin painopiste on kuitenkin kunnossapidon perusteiden oppimisessa, jonka jälkeen 
taisteluelementtiin tarkempi tutustuminen on mahdollista tulevalla erikoistumiskaudella. Kunnossapito tarjoaa 
siis monipuolisen ja teknisen koulutusympäristön, jossa riittää mielekästä haastetta.
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Itä-Suomen viestipataljoona
Viestiasemalinja - 3.Viestiasemajoukkue

Takarivi: oppilaat Laine Semi, Karttiala Teemu, Hailikari Niki, Metiäien Tony, Mainguy Axel, Hirvonen 
Antti, Harju Axel, Adelheim Henrik, Haimilahti Pauli, Kettunen Okko, Järvinen Otto
Toinen rivi: oppilaat Laitinen Joona, Homanen Joose, Kugler Otto, Heija Aleksi, Mattsson Joonas, Maarve 
Mikko, Kiikeri Kiira, Kanniainen Jaakko, Hovatov Leevi, Koskinen Cilla
Eturivi: alik Konttinen Eetu, ylik Metsäketo Aleksi, kok Heikkilä Elias, alik Salminen Markus 

Viestialiupseerikurssilla koulutetaan sodan ajan ryhmänjohtajia M12 A- ja E-viestiasemille. Viestiasemat 
muodostavat pataljoonan viestiverkon rungon, sekä tarjoavat tukiasemapalveluita alueellaan. Viestiasemien 
muodostama kenttäviestiverkko voidaan mieltää pataljoonan keskushermostona, joka yhdistää iskevät osat 
tuki- ja suunnitteluosiin. Ilman tätä selkärankaa pataljoonan toiminta vaikeutuisi huomattavasti. Kurssin vah-
vuus I-jaksolla on noin 80 oppilasta joista noin 20 valitaan koulutettavaksi reservin upseeriksi, lääkintä-, huol-
topalvelu-, aseseppä- ja moottorialiupseeriksi. I-jaksolla koulutus keskittyy taistelu- ja johtajakoulutukseen. 
Lisäksi opitaan aselajin perustaitoja, kuten päätelaitteiden käyttö.
Viestiasemalinjalle koulutetaan viestiryhmänjohtajalle tarvittavat tiedot ja taidot, joten koulutuksen painopiste 
on aselajikoulutuksessa. Pääosa koulutuksesta tapahtuu maasto-olosuhteissa. Viestiasemalinja perehtyy M12 
A-tyypin viestiasemaan ja harjaantuu sen perustamisessa. Koulutus sisältää myös huomattavan määrän laite-
koulutusta.
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Itä-Suomen viestipataljoona
Viestiasemalinja - 4.Viestiasemajoukkue

Takarivi: oppilaat Rasimus Pasi, Takamaa Antti-Juhani, Tähtinen Janne, Tirronen Kasperi, Räinä Henrik, 
Suuronen Jare, Peltola Eero, Roos Alex
Kolmas rivi: oppilaat Puumala Joona, Rosenblad Pyry, Siitonen Sami, Niskanen Artturi, Sääskilahti Joonas, 
Tuomela Matti, Mononen Outi
Toinen rivi: oppilaat Tallberg Henrik, Pöljö Jasu, Renko Topias, Orasan Jaturapit, Tiainen Pasi, Peltonen 
Rene, Niemi Julius, Pentikäinen Jesse
Eturivi: alik Lahtinen Eetu, vänr Eero Pukkila, kok Valkonen Tomi, alik Häkkinen Petri

Viestialiupseerikurssilla koulutetaan sodan ajan ryhmänjohtajia M12 A- ja E-viestiasemille. Viestiasemat 
muodostavat pataljoonan viestiverkon rungon, sekä tarjoavat tukiasemapalveluita alueellaan. Viestiasemien 
muodostama kenttäviestiverkko voidaan mieltää pataljoonan keskushermostona, joka yhdistää iskevät osat 
tuki- ja suunnitteluosiin. Ilman tätä selkärankaa pataljoonan toiminta vaikeutuisi huomattavasti. Kurssin vah-
vuus I-jaksolla on noin 80 oppilasta joista noin 20 valitaan koulutettavaksi reservin upseeriksi, lääkintä-, huol-
topalvelu-, aseseppä- ja moottorialiupseeriksi. I-jaksolla koulutus keskittyy taistelu- ja johtajakoulutukseen. 
Lisäksi opitaan aselajin perustaitoja, kuten päätelaitteiden käyttö.
Viestiasemalinjalle koulutetaan viestiryhmänjohtajalle tarvittavat tiedot ja taidot, joten koulutuksen painopiste 
on aselajikoulutuksessa. Pääosa koulutuksesta tapahtuu maasto-olosuhteissa. Viestiasemalinja perehtyy M12 
A-tyypin viestiasemaan ja harjaantuu sen perustamisessa. Koulutus sisältää myös huomattavan määrän laite-
koulutusta.
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Takarivi: oppilaat Rantanen Semi, Lumiala Tuure, Puustinen Eerik, Hertzberg , Melanen Aaron, Winter Ivan, 
Niska Juho
Toinen rivi: oppilaat Hakkarainen Joni, Feng Kevin, Rantonen Rasmus, Seppi Niko, Lintunen Joel, Jaakkola 
Mikko
Eturivi: alik Juurio Janne, ltn Oinasmaa Juuso, alik Ruuth Anton

Itä-Suomen viestipataljoona
Komppanian viestilinja
Viestialiupseerikurssilla koulutetaan sodan ajan ryhmänjohtajia M12 A- ja E-viestiasemille. Viestiasemat 
muodostavat pataljoonan viestiverkon rungon, sekä tarjoavat tukiasemapalveluita alueellaan. Viestiasemien 
muodostama kenttäviestiverkko voidaan mieltää pataljoonan keskushermostona, joka yhdistää iskevät osat 
tuki- ja suunnitteluosiin. Ilman tätä selkärankaa pataljoonan toiminta vaikeutuisi huomattavasti. Kurssin vah-
vuus I-jaksolla on noin 80 oppilasta joista noin 20 valitaan koulutettavaksi reservin upseeriksi, lääkintä-, huol-
topalvelu-, aseseppä- ja moottorialiupseeriksi. I-jaksolla koulutus keskittyy taistelu- ja johtajakoulutukseen. 
Lisäksi opitaan aselajin perustaitoja, kuten päätelaitteiden käyttö.
Komppanian viestilinjalle koulutetaan viestiryhmänjohtajalle tarvittavat tiedot ja taidot, joten koulutuksen 
painopiste on aselajikoulutuksessa. Komppanian viestilinjan oppilaat harjaantuvat toimimaan E-tyypin vies-
tiaseman kanssa. Harjaantuminen tapahtuu pääosin maasto-olosuhteissa. Viestilinjan taistelijat koulutetaan 
liittämään palveltavien joukkojen johtamispaikat viestiverkkoon.
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Kymen pioneeripataljoona
Pioneeri- ja raivaajalinja

Takarivi: oppilaat Vähäkangas Jaani, Krohn Oliver, Kauppinen Jussi, Härmälä Eemeli, Räsänen Antti, Jump-
panen Urho, Ylä-käpölä Topi, Söderholm Patrik, Söderholm Markus, Lehtinen Eemil, Runeberg Walter, Laita-
la Leevi, Lyijynen Ville, Laurila Juho.
Viides rivi: oppilaat Pajari Tatu, Mettovaara Onni, Roivas Veikka, Hyvönen Kai, Karhunen Olli, Puronhaara 
Kari, Virtanen Arno, Kyhyräinen Joona, Söderlund Akseli, Hulkkonen Mikko, Leinonen Niklas, Närvänen 
Iiro, Pigg Santeri, Välikivi Ville. 
Neljäs rivi: oppilaat Minkkinen Tomi, Vaittinen Jirko, Vienola Nuutti, Heikkonen Markus, Ulmanen Niklas, 
Mottershead Joonatan, Poutanen Justus, Grönlund Jani, Auerkari Jyrki, Ahvenjärvi Oskari, Paavola Joonas, 
Luomala Atso, Vilokkinen Esko, Laiho Perttu, Tolkkila Teemu. 
Kolmas rivi: oppilaat Pietilä Juuso, Korpi-Tassi Matti, Vartti Santeri, Klemola Roni, Karlsson Dennis, Rajala 
Matti, Pollari Markus, Helaniemi Heikki, Lavikainen Lauri, Kaarlela Benjamin, Pennanen Tuukka, Kyllönen 
Pyry-Matias, Tarvaala Tuomas, Hirvonen Andreas.
Toinen rivi: alikersantti Vu Thanh, Oppilaat Hämäläinen Joonas, Mustikka Jerry, Kuosa Toni, Laivamaa 
Konsta, Koso Kalle, Huhtiainen Otto, Lukkarinen Jerri, Telov Timofei, Hulkkonen Mariette, Hellgren Tino, 
Alikersantti Räty Pyry.
Eturivi: opp Auer Sebastian, kok Ritvanen Jeremias, kok Lepistö Aslak, kok Juusela Otto, ylik Soinvirta, kapt 
Mannonen, kapt Mustonen, yliltn Leppänen, ltn Sutinen, ltn Tuohimäki, ylik Roitto, kok Siponen Janne, kok 
Björklund Mikael. 
Kuvasta puuttuvat: ltn Takala, oppilaat Elfving Vikke, Hirvonen Johannes, Hämäläinen Pekka, Järvi Antti, 
Lehto Kim, Puranen Visa. 

Pioneeri- ja raivaajalinjojen yhteisellä aliupseerikurssilla koulutuksensa aloitti lokakuussa 74 aliupseeriop-
pilasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat olleet johtajan vastuu, nopea päätöksentekokyky sekä ripeä toimeen-
panokyky. Nämä teemat ovatkin sitoneet koulutuksen nousujohtoiseksi kokonaisuudeksi läpi opintojaksojen. 
Tulevien johtajien vastuuta on opeteltu ennen kaikkea käytännön vertaisjohtamisen kautta. Tämä mahdollistaa 
johtamiskokemusten saamisen ennen varsinaisten alaisten, alokkaiden saapumista taloon. Käytännön johtami-
sesta muistiin ovat varmasti jääneet erityisesti monet toiminnalliset harjoitukset, kuten ammunta- ja yhteistoi-
mintaharjoitukset, mielenkiintoisia räjäytysharjoituksia unohtamatta. Uskon, että koulutus on ollut tältä osin 
tarpeeksi haastavaa ja monipuolista.
Kurssin tavoite, joukko ammattitaitoisia sekä vastuuntuntoisia ja ajattelevia sotilaita luo vaatimuksia paitsi 
yksilön, myös ryhmän tai joukon toiminalle yksin ja yhdessä. Asetettu tavoite on kuitenkin ollut realistinen. 
Päämäärät saavutetaan jatkossakin kunkin hoitaessa työnsä yhteisen tavoitteen eteen.  
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Asejärjestelmälinja

Takarivi: oppilaat Laaksonen Samuel, Sund Oskari, Reinikainen Miika, Autio Arttu, Lamberg Arttu, Laitila 
Eetu, Martikainen Juha, Lukin Patrik, Aro Joel 
Neljäs rivi: oppilaat Ikäheimonen Marcus, Hannula Jukka-Pekka, Danskanen Eric, Raatikainen Leo, Kajavo 
Jan, Hakonen Urho, Horppu Samu, Kääriä Teemu, Juutilainen Jani
Kolmas rivi: oppilaat Ovaskainen Joona, Lampila Joni, Nousiainen Tero, Hentilä Hemmo, Rönnberg Mikko, 
Metteri Emerik, Raijas Rasmus, Wallin Markus, Hänninen Ville, Ahtola Aleksi
Toinen rivi: oppilaat Österlund Anna, Kuusto Walter, Raskila Anniina, Yrjölä Iivo, Karhu Jani, Nummelin 
Juho, Pettinen Arttu, Janhunen Iina, Lipiäinen Pinja
Eturivi: alik Pennanen Markus, kok Rossi Tuomas, kapt Kallela Janne, vääp Porkka Matti, alik Luhtanen Jere
Kuvasta puuttuu: kok Kokkala Taru, opp Degerman Kalevi

Ilmatorjunnan asejärjestelmiä jaotellaan niiden kantaman ja toimintaperiaatteen mukaisesti. Karjalan prikaatin 
koulutusvastuulla on pääosin lyhyen ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä sekä ammusilma-
torjuntajärjestelmiä. Tällä kurssilla oli kolmatta kertaa järjestelmän hankinnan jälkeen koulutuksessa puolustus-
voimien uusin ohjusjärjestelmä, ilmatorjuntaohjus (15) STINGER. Ilmatorjuntaohjus (15) on olalta laukaistava, 
ammu ja unohda-tyyppinen järjestelmä, jonka hakeutuu lämpö- ja uv-säteilyyn. Aikaisempiin ilmatorjunta-aliup-
seerikursseilla koulutettuihin järjestelmiin verrattuna ITO15-ryhmät ovat liikkuvampia, itsenäisempiä sekä aktiivi-
sempaan toimintaan kykenevämpiä. ITO15-ryhmät ovat itsenäisiä tuliyksiköitä, jotka yksikön päällikkö hajauttaa 
toiminta-alueelle pyrkien yllätyksellisen tulenkäytön ja oman toiminnan suojaamisen keinoin tuottamaan viholli-
sen taisteluhelikoptereille ja rynnäkkökoneille maksimaaliset tappiot. 
Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana perehdytään sekä jalkaväki- että ilmatorjuntaohjusryhmän taistelun 
johtamisen perusteisiin. Kurssin toisella jaksolla hankitaan erikoisajoluvat maastoskoottereille, kouluttaudutaan 
ilmatorjuntaohjusryhmän erikoiskaluston käyttäjiksi sekä harjaannutaan johtamaan ohjusryhmän taistelua ja tulen-
käyttöä ilmatorjunnan johtoportaan tuottaman ennakkovaroituksen avulla annetun tehtävän mukaan. Ohjusryhmät 
taistelevat levittäytyen useiden kilometrien etäisyydelle toisistaan, mikä edellyttää asejärjestelmälinjalta valmistu-
vilta johtajilta itsenäisyyttä, laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä erityistä henkistä ja fyysistä kestävyyttä. 
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Johtamisjärjestelmälinja

Takarivi: oppilaat Häkli Riku, Moilanen Pauli, Jurvanen Matti, Kuusisalo Oskari, Ala-Jääski Tomi, Hinkka 
Joonas, Taponen Mikko, Bergholm Joonatan, Ulander Henri
Kolmas rivi: oppilaat Kallinen Riku, Lappalainen Markus, Oksman Niklas, Anttila Juhana, Anttila Joonas, 
Seppänen Alvari, Raassina Jani, Vauhkonen Väinö
Toinen rivi: oppilaat Helander Antti, Alho Aaro, Penttilä Riku, Heino Taavi, Liimatta Jesse, Jokelainen Antto, 
Ristimäki Rita, Puurtinen Pietu
Eturivi: alik Lehto Simo, kok Ihonen Alex, vääp Uusitalo Aapo, ylil Rinne Pekka, ltn Alanko Sakari, alik Kor-
honen Leevi, alik Toivonen Juho, kok Saarikoski Ville 
Kuvasta puuttuu: opp Ambos Rauol, opp Hinkka Joonas, opp Kautto Patrik, opp Ström Alex, opp Suni Tuomas

Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien tarkoitus varsinaisten johtamisyhteyksien tuottamisen lisäksi on muodostaa 
paikallisesti vallitsevasta ilmatoiminnasta radioteitse tulenjohtodatan muodossa ampuville tuliyksiköille välitettä-
vää tietoa, sekä täydentää valtakunnallista ilmatilannetietoutta omilla tutkillaan. Johtamisjärjestelmälinjalla kou-
lutetaan mm. tulenjohtodatan lähetyspiste- ja viestiryhmien johtajia, taistelunjohtoryhmien valvontajohtajia, sekä 
johtokeskuksen tutkaryhmiin valvonta-aliupseereita teknisesti haastaviin laitteisiin. Aliupseerikurssin ensimmäi-
sessä vaiheessa kaikki oppilaat saavat perusteet lähetyspistelaite- ja viestiryhmien kalustosta sekä johtamisesta. 
AUK 2-vaiheessa linja eriytyy kolmeen opintosuuntaan: lähetyspiste- ja viestiryhmä-, johtamisajoneuvo- (ITJO-
NE) sekä maalinosoitustutka-opintosuuntaan. Näissä koulutusryhmissä annetaan tärkeät perusteet lähetyspisteryh-
män, viestiryhmän tai maalinosoitustutkaryhmän johtamiselle sekä toimimiseen osana ilmatorjunnan taistelunjoh-
topaikan kokoonpanoa.
Johtamisjärjestelmälinjan AUK 1 - vaiheessa koulutettiin organisaation mukaisessa ryhmäkokonaisuudessa jal-
kaväkitaistelun ja sen johtamisen perusteet hyökkäyksessä sekä puolustuksessa. Jalkaväkiopintojakso huipentui 
aliupseerikurssien nelipäiväiseen taisteluampumaharjoitukseen jossa opitut taidot testattiin oikeassa ympäristössä. 
Jalkaväen perusopintojen jälkeen syvennyttiin oman koulutushaaran opintoihin, eli radio- ja viestikaluston kou-
lutukseen. Tutuksi tulivat kenttäradiot, erilaiset mastot ja antennit sekä lähetyspistelaitteisto tuliasemapäätteineen. 
AUK 1 - vaihe huipentui kolmepäiväiseen sotaharjoitukseen, jossa osa oppilaista pääsi näyttämään osaamistaan 
viesti- ja lähetyspisteryhmien johtajana. 
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Karjalan tykistörykmentti
Kranaatinheitinlinja

Takarivi: oppilaat Elfving Kalle, Kouki Rami, Oinonen Niko, Törnblom Ludwig, Mohamed Mohamed, Myl-
lärinen Eetu, Levo Leevi, Vähäpassi Otso, Kuukka Joona, Asamo Mikko
Neljäs rivi: oppilaat Lindfors Jere, Härkönen Hermanni, Westerberg Alexander, Junkkari Lauri, Mäenpää 
Juho, Reenkola Jesse, Kinnunen Otto-Petteri, Tulkki Aimo, Rytkönen Juho, Turtia Rasmus
Kolmas rivi: oppilaat Mero Aleksi, Kaukiainen Aku, Hotti Niko, Tiilikainen Leevi, Mattila Mauri, Aho And-
reas, Lehtikuja Niilo, Asikanius Mika, Matilainen Lauri, Hämäläinen Werner
Toinen rivi: oppilaat Kujala Anh, Vuorinen Mikko, Kuolimo Jere, Toiviainen Aukusti, Ihalainen Jani, Iik Mik-
ko, Heinonen Jaakko, Adjadjihoue Sedami, Alho Eero, Arola Vili
Eturivi: alik Salminen Tomi, kok Vuori Valtter, ylik Hyyryläinen Henri, kapt Puhakka Timi, Kok Savolainen 
Janne, alik Sintonen Jani ja 81KRH71 

Kranaatinheitinlinjan aliupseerikurssi koulii kiveäkin kovemmista heitinmiehistä vielä timanttiakin tiiviimpiä 
heittimenjohtajia. Nämä epäsuoran (epäreilun) tulen ylisotajumalat käyttävät tällä saapumiserällä kätevästi 
erityisesti kevyttä kranaatinheitintä, jonka tuhovoimaa taitavan miehistön käsissä ei yksikään vihollinen tah-
do kokea. Heitinryhmä hoitaa pelkän tulitoiminnan lisäksi myös erinäiset viesti- ja mittamiesten työt, joten 
monenlainen osaaminen ja välineistön tuntemus on välttämätöntä. Lisäksi kurssilta valittiin 12 eliittisoturia 
toimimaan AMOS FIN -vaunumiehistön tehtävissä.
Kurssi 2/16 ottaa KRH-aliupseerikurssin haasteellisen, mutta kunniakaan taakan ilolla ja ylpeydellä vastaan. 
Joukossa vallitsee aito heitinmieshenki, joka tarkoittaa kovaa yhteishenkeä, sitkeyttä ja periksiantamattomuut-
ta. Tämä kurssi tetsaa mieluummin kuin lomailee, kohtelee heittimiä hellästi kuin perheenjäseniä ja juoksee 
aina ruokailemaan mennessään vähintään kerran uudelleen tupien kautta - ihan vaan urheilun vuoksi.
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Karjalan tykistörykmentti
Tuliasemalinja

Takarivi: oppilaat Puhakka Oliver, Kuusimäki Jacob, Ylikarjula Eeli,  Sirviö Ville,  Vaaramaa,  Hurmekoski,  
Weurlander Anttu
Kolmas rivi: oppilaat Kilpeläinen Joel,  Tarvainen Aaro,  Taavitsainen Janne,  Kangas Reni,  Ruotsi Saku,  
Salo Lauri,  Lehtomaa Jaakko,  Moilanen Jussi,  Sarmala Ossi,  Kinnunen Kalle,  Nurmi Pyry,  Nummela Ni-
kolas,  Alatalo Vesa
Toinen rivi: oppilaat Kodisto Miro,  Honkanen Niko,  Hannonen Otso,  Airikka Otto,  Mäntytörmä Atso,  Vä-
limäki Aleksi,  Askola Leevi,  Ikonen Ilkka,  Nakari Jimi,  Dalgamoni Kalle,  Nevalainen Markus,  Nordman 
Sebastian,  Lauha Markus 
Eturivi: opp Kallio Tuomas, alik Heikkilä Valtteri, alik Puttonen Jerry-Petteri, upskok Katava Erkki, kapt 
Tykkyläinen Tomi, upskok Jalonen Esko, alik Gauffi n Tino, alik Paananen Henri, opp Rauhala Niko,  opp 
Lepistö Joonas
Kuvasta puuttuu: opp Eronen Ville, opp Valkama Michaela

Tuliasemalinjalla koulutetaan tykistön tarvitsemat tykinjohtajat, tuliasema-, mittaus, sekä tulitoiminta-aliup-
seerit. Tuliasemalinjan AUK-1 jaksolla on keskitytty niihin toimenpiteisiin, millä kaikki patterin tykit saadaan 
ampumaan juuri samaan kohtaan: jaksolla on opeteltu tykin käsittelyä, erilaisia mittauksia, viestijärjestelmien 
käyttöä, sekä tykin ampuma-arvojen laskemista. AUK-1 onkin ollut rauhallinen teoriapainotteinen kokonai-
suus, lukuun ottamatta parin viimeisen viikon taistelu- ja ampumaharjoituksia.
2/16 tuliasemalinjan ominaispiirteenä ovat kivenkovat taistelijat, jotka viljelevät vähintäänkin mielenkiintois-
ta huumoria. Kurssilaisten keskuudessa vallitseva yhteishenki onkin vertaansa vailla, mikä näkyy erityisesti 
suoriutumismotivaatiossa: kaikesta palveluksesta on selvitty, eikä kaveria ole jätetty missään tilanteessa. Kurs-
sin aikana oppilaat ovat laittaneet 122H63:a ampuma- ja kytkemiskuntoon useammankin kerran, pähkäilleet 
toughVOIP:in kanssa, sekä tehneet käsisuuntakehämittausta ja sen tasotyötä.



Karjalan tykistörykmentti
Viestilinja

Takarivi: oppilaat Heikkinen Olli, Valsta Ilmari, Kattus Kadri, Suokas Niko, Lahdentausta Miika, Ertimo 
Jasper, Porras Hans, Porkka Mattias, Piispa Aleksi, Berka Roman
Toinen rivi: oppilaat Oesch Hanna, Nokelainen Joel, Sinivuori Henrik, Vanninen Veikko, Arola Matias, 
Mäntysaari Jiri, Linna Matias, Vainikka Niko, Kuosmanen Jeremias, Laukkanen Annamari
Eturivi: alik Rainio Isak, kers Tuovinen Joonas, ylil Mäkinen Janne, ltn Peltonen Veijo, alik Kaski Timi, alik  
Kotilainen Tiia

1. Kenttätykistöpatterin viestilinjalla koulutetaan tulevia viestialiupseereita ja viestiupseereita. Tehtäviimme 
kuuluvat niin yhteyksien rakentaminen komentopaikan ja tuliasemien välille kuin näistä yhteyksistä huoleh-
timinenkin. Lisäksi kurssilla on syvennytty AHJO:n ja EETI:n ihmeelliseen maailmaan. Oppilailta vaaditaan 
suorituksissa nopeutta ja täsmällisyyttä, sillä ilman kunnollisia viestiyhteyksiä eivät tykit tai heittimet saa 
ampumakäskyjä.
Saapumiserän 2/16 joukko on hyvällä yhteishengellä ja muutamalla huuliveikoilla varustettu porukka. Tästä 
ryhmästä ei todellakaan puutu energiaa tai tekemisen meininkiä. Kaikissa tehtävissä puhallamme yhteen hii-
leen ja tarvittaessa eksyneetkin taistelijat johdatetaan takaisin oikealle parikaapelille. Tulevat alokkaat voivat 
siis huoletta astua palvelukseen, sillä linjallamme koulutetaan kivenkovien ammattilaisten opastamina osaa-
via, särmiä ja hyviä johtajia!
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Karjalan huoltopataljoona
Huollon aliupseerilinja

Takarivi: oppilaat Aalto Aki, Hartikainen Matvei, Laasonen Akseli, Laivamaa Elias, Jokinen Niko, Kekki Petrus, 
Lindbolm Robert, Katila Jesperi, Laine Sampo, Määttä Patrik, Raijas Konsta, Purtonen Kevin, Rauteva Karu
Neljäs rivi: oppilaat Pekkola Mikael, Mahmud Ahmad Hunar, Hauvala Tuomas, Kammonen Jaakko, Raitamaa 
Sami, Loukoila Leo, Torikka Juuso, Kojo Jesse, Nuur Abdishakuur, Järvinen Esa, Nykänen Santeri, Immonen 
Miska
Kolmas rivi: oppilaat Nykänen Jere, Nurmi Topi, Ylä-Kotola Markus, Laine Harri, Runtti Juho, Sander Maksim, 
Huittinen Antti, Makkonen Heikki, Salminen Eetu, Saukkonen Sakari, Kuokkanen Eetu, Särkinen Joni, Järvinen 
Aleksi
Toinen rivi:  oppilaat Telemachou Andreas, Rämö Topi, Helander Santtu, Heinonen Johannes, Heinola Joni, 
Hiltunen Teemu, Ojala Artturi, Tuominen Vili, Monola Hanna, Lahtinen Markus, Huovinen Saku, Pykälä Matias
Eturivi: alik Suikkanen Lassi, alik  Suokas Marko, alik  Murto Juuso, upskok Keski-Kastari Rasmus, ylil Tanttu 
Teemu, upskok Kähärä Peetu, alik  Manninen Samu, alik  Palén Petri

Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikurssin ensimmäisellä jaksolla opetuksen painopiste on jääkäriryhmän toimin-
nassa, johtamisen ja kouluttamisen perusteita unohtamatta. Opetus huipentuu simulaattoriavusteiseen taisteluharjoi-
tukseen, jossa harjoitellaan jääkäriryhmän johtamista hyökkäyksessä ja puolustuksessa. Oppilasharjoituksissa oppilaat 
pääsevät suunnittelemaan ja pitämään toisilleen harjoituksia. Johtamisen harjoittelu liittyy olennaisena osana kaikkeen 
toimintaamme. Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson päättyessä osa oppilaista valitaan jatkamaan opintojaan reser-
viupseerikurssille, muiden jatkaessa aliupseerikurssin toiselle jaksolle. Toisella jaksolla opetuksen painopiste siirtyy 
koulutushaarakoulutukseen. Kurssin tavoitteena on tuottaa huollon erikoisjääkäriryhmien johtajia, jotka osaavat taiste-
lun jalkaväen tapaan kuin myös huollon oman toimialan erikoisosaamisen.    
Kurssi alkoi oppituntipainotteisella ”Johtamis- ja kouluttamistaidon” viikonlopulla, mikä yllätti oppilaat täysin.  Kurs-
sin lähtiessä kunnolla käyntiin ohjelmistoon lisättiin sitä kuuluisaa rymyämistä. Keskityimme monta päivää ryhmän 
hyökkäykseen ja puolustukseen tehden intensiivisesti lukemattomia toistoja. Koulutuksen tavoitteena oli oppia ryh-
mänjohtajan toimenpiteet sateessa, sumussa ja seitsemän pullon simassa. Tavoitteet saavutettiin. Kurssilaisille opetet-
tiin taitoja muistakin aselajeista mm. tulenjohto-, viesti- ja pioneerikoulutuksen muodossa. Ensimmäisen viikonlopun 
anti ymmärrettiin ja ehken jopa koettiin koulutuksen edetessä hyödylliseksi, ajatellen omaa esimiesasemaa ja vertais-
johtamista. Kurssin muistettavimpiin hetkiin lukeutui ATAH-harjoitus. Olimme kolme päivää taisteluharjoituksessa, 
minkä aikana harjoittelimme jääkäriryhmän hyökkäystä ja puolustusta taistellen toisiamme vastaan KASI-simulaattori 
avusteisesti. Tilanteesta tuli heti paljon todentuntuisempi, kun omassa asemassa tähtäiltiinkin valonvahvistimin avori-
vissä etenevää taistelijajoukkoa valmiina laukaisemaan laserlähettimen säde kohti vihollista.
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Karjalan prikaati
toivottaa Kilpi-lehden lukijakunnalle 

Rauhallista Joulua
ja Menestyksekästä vuotta 2017



Karjalan prikaatissa tapahtuu 2017

Joulukuu 2016

Prikaatin komentajan vaihto 29.12.2016

Tammikuu

Saapumiserän 1/17 palvelukseen astuminen 2.1.2017

Helmikuu

Sotilasvala- ja -vakuutuspäivä 3.2.2017

Maavoimien ja Kaakkois-Suomen aluetoimiston Vuosipäivä Kotkassa 23.2.2017

Maavoimien ja Etelä-Savon aluetoimiston Vuosipäivä Mikkelissä 24.2.2017

Maaliskuu

Kymen jääkäripataljoonan perinnepäivä Vekaranjärvellä 10.3.2017

Kotiutuminen 255 vrk 15.3.2017

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston perinnepäivä Vekaranjärvellä 30.3.2017

Huhtikuu

Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet Mikkelissä ja Kouvolassa 27.4.2017

Toukokuu

Karjalan prikaatin vuosipäivä Vekaranjärvellä 5.5.2017

Kokonaisturvallisuustapahtuma / Suomi 100 vuotta Kouvolassa 19.-20.5.2017

Kesäkuu

Rosvopaistitapahtuma 8.6.2017

CICOR-sotilasmoniottelu 26.-30.6.2017

Kesäasukastapaaminen 28.6.2017

Karjalan prikaati netissä
maavoimat.fi /joukko-osastot/karjalanprikaati


