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Päätoimittajalta

Minun Karjalan prikaati
Tämän Kilpi-lehden teema, Minun Karjalan prikaati, yhdistää
ajankohtaisiin aiheisiin muistoja
menneiltä vuosilta. Yhdistelmä
kuvaa hyvin prikaatin toiminnan
laajaa kokonaisuutta. Artikkeleista näkee, että prikaatiin kuuluu yhteistä kaartilaisuutta, joka
jättää tilaa myös kunkin aselajin,
joukon, yhteisön ja yksilönkin
omille tärkeille asioille.

Viestinnän muutos on vaikuttanut myös
joukko-osastojen lehtiin. Useat joukot ovat
kokonaan lopettaneet oman lehden painamisen, mutta Karjalan prikaatissa olemme
arvioineet, että painetulle lehdelle on edelleen käyttöä. Kilpi-lehteä on kuitenkin uudistettu. Ulkoasua on pyritty keventämään
kasvattamalla kuvien kokoa ja määrää,
tekstisisältöä liikaa vähentämättä. Samalla sisältöä on muokattu joustavasti: joukkoyksiköiden osuudet vaihtelevat kevään
ja syksyn välillä, mutta kullekin killalle on
varattu yksi aukeama jokaiseen numeroon.
Kiitokset kaikille lehden uudistustyöhön ja
toimitukseen osallistuneille isosta urakasta! Toivottavasti lehti kiinnostaa lukijoita, ja
toivottavasti tätäkin lehteä päästään jakamaan myös yleisötilaisuuksissa.

Viestinnän muutos, erityisesti verkkoviestinnän kehittyminen, edellyttää julkaisuja
erilaisissa medioissa. Karjalan prikaatin
sisältöjen julkaisuja niin omilla kuin Maavoimien yhteisillä alustoilla kehitetään.
Viestintämateriaalin kehitystyötä on tehty myös Karjalan prikaatin kiltayhtymässä, ja killoilla on nyt käytössään yhteinen
esittelymateriaali, jota kukin voi edelleen
täydentää omien tarpeidensa mukaan.
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 tiedotuslehti, sekä
prikaatin aliupseerikoulujen ja -kurssien
kurssijulkaisu.
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.

Päätoimittaja
everstiluutnantti Juhana Skyttä
Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö
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Komentajalta - Yhdessä voima
Hyvät Kilpi -lehden lukijat
Kulunut talvi ja kevät ovat olleet täällä Vekaranjärvellä poikkeukselliset. Itse odottelin vuoden alussa
innolla hiihtokelien alkamista ja Ahvenlammen ladun avautumista, mutta talven edetessä oli pakko
todeta hiihtolenkkien siirtyvän seuraavaan talveen.
Poikkeuksellinen alkuvuosi ei päättynyt vain lumettomaan talveen, vaan maaliskuussa olimme uudessa koulutusrytmissä ja hajautettuna, torjumassa koronaviruksen leviämistä yhdessä muun yhteiskunnan kanssa.
Vuoden alussa katsoimme eteenpäin vuodelle asetetut tavoitteet kirkkaana mielessä. Tavoitteet sinällään eivät ole muuttuneet, niiden toteutusta on vain olosuhteiden pakosta jouduttu tarkentamaan.
Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, miten olemme yhdessä pystyneet nopeasti ja tehokkaasti vastaamaan tämän poikkeuksellisen ajan meille asettamaan haasteeseen. Korona-viruksen estämistoimenpiteet ovat vaatineet meiltä kaikilta jatkuvaa sopeutumista ja muutosketteryyttä. Se ei ole aina
ollut helppoa ja jokainen meistä on joutunut venymään ja välillä toimimaan myös oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Voimme kaikki todeta yhteen ääneen, että tämä jos mikä, osoittaa prikaatin
olevan valmiusorganisaatio jolla on hyvä toimeenpanokyky, on kyseessä minkälainen uhka tahansa.
Varusmiehille ja vapaaehtoisille naisille koronaviruksen aiheuttama epävarma tilanne kotona ja kaveripiirissä, sekä uudet järjestelyt varusmiespalvelussa ovat olleet varmasti normaalia palvelusta raskaampia. On ollut kuitenkin hyvä nähdä miten varusmiehillä ja vapaaehtoisilla naisilla on ollut ilme
ja asenne kohdallaan välillä haastavissakin olosuhteissa. Tästä kiitos kouluttajille, jotka luovat heille
koulutuksen puitteet ja sisällöt. Tällaisena ajankohtana korostuu esimiesten esimerkki ja johtajuus.
Vallitseva tilanne on ollut testi meille kaikille, miten reagoida, sopeutua ja toimia nopeasti muuttuvassa ja epävarmassakin tilanteessa. Uskon että tästä kriisistä saatavat kokemukset kehittävät
edelleen Karjalan prikaatin kykyjä omien perustehtäviemme toteuttamiseen ja muun yhteiskunnan
tukemiseen.
Kesän saapumiserän palveluksen aloittamisen suunnittelu on käynnissä. Uuden saapumiserän koulutus alkaa tilanteen edellyttämillä järjestelyillä, mutta nyt meillä on paremmin aikaa asetella askelmerkit kohdalleen ja hyödyntää kaikkia niitä kokemuksia ja hyviä käytänteitä joita olemme keväällä
keränneet. Jatkamme ”Koulutus 2020” jalkauttamista osaksi varusmiesten ja vapaaehtoisten naisten koulututusta. Lisäksi aloitamme kesän saapumiserällä yhteismajoituskokeilun.
Työ jatkuu… Kun yhteiskunnan huomio keskittyy koronaviruksen leviämisen estämiseen, on meidän
täällä, poikkeuksellisistakin olosuhteista huolimatta pidettävä mielessämme tärkein tehtävämme,
Suomen sotilaallinen puolustaminen. Varautumalla koronaviruksen vaikutuksiin, pyrimme varmistamaan laadukkaan
koulutuksen ja jatkuvan kyvyn ylläpitää riittävää valmiutta ja
siten huolehtia maanpuolustustehtävästämme.
Tämän lehden teemana on ”minun Karjalan prikaati”. Vajaan
vuoden jälkeen minulle Karjalan prikaati on joukko, joka muodostuu erilaisista persoonista, omine luonteenpiirteineen ja
vahvuuksineen. Se on joukko, jossa vallitsee vahva yhteishenki ja ylpeys kaartilaisuudesta. Se on joukko, jossa on valtava määrä osaamista ja ammattitaitoa. Minun Karjalan prikaatissani kaartilaiset ylläpitävät ja rakentavat maavoimien
iskukykyisintä joukkoa.
Hyvät lukijat, toivotan teille kaikille jaksamista ja aurinkoista
Prikaatikenraali
kesää niin loman kuin palveluksenkin merkeissä.
Jukka Jokinen
KAARTI PÄÄLLE - YHDESSÄ VOIMA
Karjalan prikaatin komentaja
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Apulaiskomentajalta - Käytännön yhteistoimintaa
Koronakevät on muuttanut useita toimintamalleja koko Puolustusvoimissa ja täten myös prikaatissamme. Nopeasti kehittynyt pandemiatilanne aiheutti lukuisia nopeita päätöksiä. Päätöksillä ensisijaisesti turvattiin terveystilannetta, mutta myös mahdollistettiin prikaatin toiminnan ja tehtävien
jatkaminen. Prikaati on ylläpitänyt sille asetetut valmius- ja koulutustehtävät haastavasta tilanteesta
huolimatta. Organisaatiomme osoitti kykynsä nopeaan reagointiin ja tilanteeseen sopeutumiseen.
Tilanne koskettaa edelleen koko suomalaista yhteiskuntaa. Heti pandemian alkuvaiheessa, maaliskuussa, käynnistyi eri viranomaisten välillä tiivistetty yhteistoiminta. Prikaatimme vastuualueen
kolmen maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueelliset turvallisuusfoorumit
käynnistivät tehostetun tilannekuvan muodostamisen. Foorumeissa ovat edustettuna eri viranomaistoimijat, kuten rajavartiolaitos, poliisi, pelastuslaitos sekä nykyisissä poikkeusoloissa etulinjassa toimivat alueelliset sosiaali- ja terveyspiirit. Myös aluehallintovirastojen johdolla toimeenpannut Eteläja Itä-Suomen valmiustoimikunnat ovat kokoontuneet tehostetusti maaliskuusta alkaen.
Viranomaisten välisissä turvallisuusfoorumeiden verkkokokouksissa on kuultu tilannetta erityisesti alueellisena kokonaisuutena. Aluetoimistomme ovat osallistuneet kokouksiin tiiviisti. Kokousten
perusteella on pystytty tarvittaessa käynnistämään varautuminen eri tilannekehityksiin. Puolustusvoimille tämä on keskeisesti tarkoittanut varautumista virka-aputehtäviin muiden viranomaisten tukemiseksi. Kevään näkyvin toimenpide oli Uudenmaan eristäminen, joka toteutettiin poliisille virka-aputehtävänä. Prikaatimme kykeni asettamaan pyydetyn tuen tehtävään, vaikka eristämisen
toimeenpanoon liittyi nopeaa päätöksentekoa. Samalla muut valmius- ja koulutustehtävät toteutettiin suunnitellusti.
Tilanne on edellyttänyt osalta palkatulta henkilökunnalta enemmän hajautettua työskentelyä, etätöitä. Tämä on merkinnyt verkkokokouksia ja eri tietoteknisten sovellusten hyödyntämistä. Valmius- ja
toimintamallit etätyöskentelyyn ovat syntyneet eri esikuntaharjoituksissa, joten työn tekeminen jatkui helpohkosti. Silti parannettavaa ja opeteltavaa varmasti löytyy tehokkaiden verkkosuunnittelutilaisuuksien ja -kokousten toteuttamisessa. Uskon hyviksi havaittujen toimintamallien säilyvän myös
poikkeusolojen jälkeen normaalissa työskentelyssä.
Varusmiesten jako kohortteihin ja niiden rotatointi on vaikuttanut suuresti koulutustehtävän toteuttamiseen. Reservin kertausharjoitukset ovat peruttu heinäkuun loppuun asti. Päätökset jatkosta
tehdään tilanteen mukaisesti. Reservin koulutuksen osalta pyrkimyksenä on palata päivärytmiin
syksyllä. Syksyn Etelä-Savo 20 -paikallispuolustusharjoituksen suunnittelu- ja valmistelu on käynnissä. Etelä-Savon viranomaisten ja yhteistoimintaosapuolten kiinnostus yhteisharjoitteluun on säilynyt vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukset ovat antaneet mahdollisuuden juuri viranomaisten yhteisharjoitteluun,
vaikkakin niiden tilannekehyksissä ei aiemmin ole pandemian
kaltaisia tilanteita ollut.
Toivotan Kilpi-lehden lukijoille terveyttä ja hyvää kesää!

Eversti
Petri Olli
Karjalan prikaatin apulaiskomentaja
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Strateginen, operatiivinen ja taktinen
Sotaan valmistautuminen ja sen johtaminen jaetaan strategiseen, operatiiviseen
ja taktiseen tasoon. Kullakin tasolla käsiteltävien asioiden yksityiskohtaisuus,
aikajänne ja monimutkaisuus eroavat toisistaan. Tasojen välillä on kuitenkin
yhteys. Strateginen ohjaa operatiivista ja taktista. Toisaalta taktisella voi olla
strategisia vaikutuksia. Tässä kirjoituksessa pohdimme operatiivisen tason
tehtävää strategisen ja taktisen tason yhteensovittajana.
Sodankäynnin tasoista
Tarkasteltaessa johtamisen tasoja sodankäynnin näkökulmasta, voidaan pelkistetysti sanoa
strategisen tason keskittyvän koko sotaan, operatiivisen tason johonkin alueelliseen taisteluiden kokonaisuuteen ja taktisen tason yksittäisen
taistelun voittamiseen.

Strateginen taso asettaa toiminnalle tavoitteet,
pelille säännöt ja pelikentälle rajat. Tavoitteet,
säännöt ja rajat eivät kuitenkaan yleensä riitä
vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin työntekijä tai joukko tarvitsee vastauksen kyetäkseen
hoitamaan tehtävänsä. Jonkun täytyy muotoilla
niistä taktisia tehtäviä, jotka toteuttamalla voi-

Kuvassa on hahmoteltu eri sodankäynnin tasoja. Kuvan lähde: Vego, Milan; Introduction to operational art, https://www.slideserve.com/KeelyKia/introduction-to-operational-art, viitattu 5.5.2020
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teutettavissa. Operatiivinen osasto ei tee yksin,
vaan työhön osallistuvat muut esikunnan osastot toimialansa mukaisesti, olipa kyse sitten normaali- tai poikkeusoloista. Pari esimerkkiä on
paikallaan.
Vuonna 2017 puolustusselonteossa painotettiin valmiuden merkitystä. Strateginen vaatimus
valmiuden kehittämisestä edellyttää eri johtamistasoilla tulkintaa siitä, mitä valmius tarkoittaa
ja mitä sen saavuttaminen edellyttää. Ei vielä riitä, että on olemassa joukko ihmisiä, jotka ovat
valmiina tekemään jotakin. Heidän lisäkseen on
oltava valmiit suunnitelmat ja valmius suunnitella. Tarvitaan valmiina oleva kalusto, kyky huoltaa joukko ja kaiken muun lisäksi valmiutta tukeva koulutus. Lisäksi on oltava järjestelmä, joka
kykenee kertomaan koska valmius on pantava
toimeen. Jos joku osa-alue ei ole valmis, voi se
romuttaa myös varsinaisen joukon valmiuden.
Yleisten vaatimusten muuntaminen konkreettiseksi joukon tekemäksi toiminnaksi on operatiivisen tason tehtävä. Varsinainen toiminta on
joukkojen vastuulla.

daan saavuttaa laajemmat tavoitteet. Tätä varten on olemassa operatiivinen taso. Operatiivinen taso tulkitsee strategisia tavoitteita taktiselle
tasolle niin, että tehtävien toteutumisen voidaan
olettaa johtavan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Karjalan prikaatin operatiivinen osasto yhteensovittajana
Karjalan prikaatin operatiivisen osaston tehtäviin kuuluvat poikkeusoloihin liittyvä suunnittelu,
valmiudesta ja turvallisuusasioista vastaaminen, sekä tiedon hankinta ja johtamisjärjestelmät. Operatiivisen osaston tuotteita ovat käskyt,
suunnitelmat, ohjeet ja harjoitukset. Operatiivinen osasto saa tehtävänsä Maavoimien esikunnasta, joka sekin on operatiivisen tason toimija.
Prikaatitasolla operatiivisen osaston on kyettävä muuntamaan saamansa tehtävät taktiselle
tasolle sopiviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että laajemmat tehtäväkokonaisuudet paloitellaan sellaisiin osiin, että ne ovat joukkojen to-
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joitusjärjestelmän ja harjoitusten sisältöjen on
tuettava varsinaista suunniteltua käyttöä. Lopputuloksena tavoitellaan joukkoa, joka käyttää
sotavarustustaan tehokkaimmalla kuviteltavalla
tavalla ja kykenee täyttämään sille suunnitellut
tehtävät.

Puolustusvoimat hankkii jatkuvasti uutta kalustoa. Suuret kalustohankinnat, kuten taistelupanssarivaunut, telahaupitsit tai viestijärjestelmät ovat luonteeltaan strategisia, koska niihin
sijoitetaan paljon rahaa ja ne ovat käytössä vuosikymmeniä.
Kalusto ei kuitenkaan tee mitään vaan joukot,
jotka kalustoa käyttävät. Strateginen hankinta
on sijoitettava operatiivisella tasolla jonkun joukon käyttöön, joukolle on laadittava käyttöperiaatteet, suunniteltava kunnossapito ja koulutus.
Tämä tehdään operatiivisella tasolla. Joukkojen
toiminta on lisäksi sovitettava yhteen. Jokaisella
aselajilla ja joukolla on oltava oma osansa kokonaisuudessa. Nämä operatiiviset vaatimukset
ohjaavat koulutusta.
Karjalan prikaatin päätuote ovat mekanisoidut
joukot. Aikojen saatossa niille on hankittu Leopardeja, CV:tä, liikkeenedistämiskalustoa, ilmatorjuntaohjuksia ja tykkejä. Kalusto mahdollistaa
liikkuvan hyökkäyssodankäynnin. Operatiivisen
tason tehtävänä on suunnitella taktisen tason
toimijoille sellaiset tehtävät, että niiden kalustoon tehdyt sijoitukset kyetään mahdollisimman
täysimääräisesti ulosmittaamaan. Lisäksi har-

Lopuksi
Tämän lehden teemana on Minun Karjalan prikaati, siis yksilö ja hänen näkökulmansa. Teema
ei ole sotaväelle tyypillinen. Olemme tottuneet
tarkastelemaan asioita joukkojen näkökulmasta, johon meitä luonnollisella tavalla ohjaa asevoimien tapa järjestää ihmisiä joukoiksi - partioiksi, ryhmiksi, joukkueiksi ja komppanioiksi.
Näin siitäkin huolimatta, että joukot eivät saa
mitään aikaan, vaan asiat tapahtuvat tai jäävät
tapahtumatta yksittäisten ihmisten tekemisen
seurauksena. Puolustusvoimien perustehtävän
näkökulmasta yksilö on kuitenkin tärkeä, sillä
hänelle perustuslaissa määritettyjen perusoikeuksien turvaaminen on Puolustusvoimien tehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen keskittyy
myös Karjalan prikaatin operatiivinen osasto.

Teksti: everstiluutnantti Janne Viitasalo,
operaatiopäällikkö
majuri Pekka Jokinen,
operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö
Kuvat: Puolustusvoimat

Rynnäkköpanssarivaunu CV 9030 ajossa.
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Vuoden Kaartilainen henkilöstösihteeri Pirkko Kola
Karjalan prikaatin vuosipäivään liittyy
kiinteästi henkilökunnan huomioiminen ja yksi tunnustus on vuoden kaartilaiseksi nimeäminen. Tänä vuonna
vuoden kaartilaiseksi on valittu henkilöstösihteeri Pirkko Kola, hän on palvellut Karjalan prikaatissa ansiokkaasti
pian 19 vuoden ajan. Prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Jokinen
kuvaili pitämässään puheessa Kolaa
seuraavasti: ”Hänet tunnetaan tarkkana ja ahkera työntekijä, jolle esimiehet
voivat tehtäviä antaessaan varmuudella luottaa, että työt tulevat hoidetuksi
ensiluokkaisesti ja vaivoja säästämättä. Vielä kerran onnittelut Pirkolle!”

tiimellyksessä olemme pohtineet ongelmia ja
pelin kulkua, sekä erätauolla jutelleet muustakin kuin itse pelistä. Yhdessä työparien, lähempien työkavereiden sekä kahvikerhon kanssa
kokemiamme iloisia hetkiä muistelee hymyssä suin - mikäpä se suurempi energianantaja, kuin sydämen pohjasta kumpuava nauru.
Pidän itseäni onnekkaana, että minulla on koko
uran ajalla ollut mukavat esimiehet, joiden kanssa on ollut helppo hoitaa työasioita, saada apua
ja oppia perustelemaan omia mielipiteitäni. Uskon myös, että esimiehet ovat oppineet minulta
jotain, ainakin toistuvasti käyttämäni Tuohikotin
murresanasto on heillä auttavasti hallussa.
Työyhteisössä on helppo samaistua lentopallojoukkueeseen, sieltä jokainen löytää oman tärkeän roolinsa tai soveltuu useampaankin rooliin. Vaikka kaikki eivät pelaa samanlaisissa
peliasuissa, pitäisi jokaisen päämääränä olla
joukkueena saavutettu mahdollisimman hyvä
tulos. Pallo pelivälineenä ei aina ole ollut paras
mahdollinen. Välillä ottelut on täytynyt viedä läpi
lähes ilmattomalla pallolla; tärkeään peliin on
otettu pallo käyttöön liian vähäisellä testauksella ja vasta pelissä on huomattu mitä ongelmia
peliväline aiheuttaa.
Toivotaan, etten tämän tittelin myötä ylpisty ja
luulenpa ettei niin pääse käymään; viimeistään
läheiseni pudottavat minut maan pinnalle. Kun
kuulin valinnasta, ajattelin että onko minun yli
viisikymppisen vielä opeteltava käyttäytymään,
mutta eipä minusta taida olla siihen. Jatkan siis
samalla tiukkapipo- ja hörhölinjalla, millä olen
porskuttanut tähänkin asti.”
Kiitos vielä kaikille ja porskutetaan porukalla!

Annetaan Pirkko Kolan kertoa omin sanoin ajatuksistaan vuoden kaartilaiseksi nimeämisestä.
”Kukaan ei loista ilman hyvää tiimiä ja käytän
nyt esimerkkinä sydäntäni lähellä olevaa lentopallojoukkuetta. Yksi pelaaja ei pärjää itsekseen, eikä tee vielä joukkuetta. Jokaisella on
oma roolinsa; yleispelaajat osaavat vähän kaikkea, mutta taidot eivät ole syvällisiä. Passari
pyörittää kuvioita ja tekee omiakin päätöksiä,
hakkuri pääasiallisesti tekee ratkaisuja. Joukkue tarvitsee myös niitä erikoisalaansa syventyneitä kuten libero, joka tuuraa keskipelaajaa,
johtaa takakentän peliä ja on taidoltaan oman
alansa osaaja. Vaihtopenkin tärkein tehtävä on
luoda hyvää peliﬁilistä, sekä olla valmiina tulemaan joukkueen avuksi. Myös huoltojoukot ovat
todella tärkeässä roolissa. Valmentajien tehtävänä on pitää joukkue kunnossa, tehdä ratkaisuja millä kokoonpanolla ja taktiikalla joukkue
saadaan pelaamaan mahdollisimman hyvin.
Vastustajalla ja katsojilla on iso ja tärkeä rooli
pelaajan henkisen vahvuuden kehittäjänä.
Erityisen iso osa 19 vuoden ”lentopallourallani”
tiedon ja taidon kehittäjänä ovat olleet työaikakirjanpitäjät, sekä läheiset työparit, jotka uusina
pelikavereina ovat saaneet minutkin kertaamaan ja pysymään sääntökirjan mukaisessa
pelitavassa. Perehdyttäessäni uusia pelaajia
lajin pariin, olen myös itse oppinut lisää. Pelin
9

Minun Karjalan prikaatini
Sosiaalikuraattorin perustehtävä on
tukea Karjalan prikaatin varusmiehiä, henkilökuntaa, reserviläisiä sekä
heidän omaisiaan sosiaalis-taloudellisissa sekä henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Suuressa
joukko-osastossa työ painottuu varusmiestyöhön. Tehtäväni on tukea
perusyksiköiden työtä siten, että varusmiesten palvelus etenisi siviiliasioiden ja palveluksessa jaksamisen
osalta sujuvasti alusta loppuun.
Karjalan prikaati on ollut minun prikaatini pian
kaksikymmentäkaksi vuotta. Heinäkuussa 1998
aloitin työni prikaatin sosiaalikuraattorina. Suuren toimintaympäristön hahmottaminen ja sotilaallisten toimintatapojen ymmärtäminen, puhumattakaan sotilaskielen lyhenteistä, vei aikansa.
Perustyö, ihmisten kohtaaminen, oli kuitenkin
tuttua aikaisemmista työtehtävistä. Siitä se lähti.
Ensimmäinen sosiaalikuraattori palkattiin puolustusvoimiin vuonna 1976. Kuraattoritoiminnan
vakiinnuttaminen puolustusvoimissa oli kuitenkin kesken vielä vuonna 1998. Luottamuksen
rakentaminen vei aikansa. Alkuvuosina sain
ajoittain vähätteleviäkin kommentteja kuraattorin työstä. Nykyään yhteistoiminta perusyksiköiden ja joukkoyksiköiden esikuntien kanssa on
luontevaa ja vuorovaikutteista. Varusmiehelle
kynnys asioida sosiaalikuraattorin kanssa pidetään puolin ja toisin matalana. Sujuva yhteistyö
terveysaseman henkilöstön kanssa on myös
merkityksellinen osa päivittäistä työtä.
Varusmiesikäisen, parikymppisen miehen tai
naisen, elämä on taitekohdassa. Ollaan uuden
äärellä, kunhan palvelusvelvollisuus on suoritettu. Toisen asteen opinnot ovat pääosin takana. Jatko-opinnot tai työelämään hakeutuminen ovat ajankohtaisia. Kotoa omaan asuntoon
muuttaminen ja itsenäisen elämän aloittaminen
aiheuttavat epävarmuutta ja toisaalta innokasta
odotusta. Lapsuuden ja nuoruuden ajan kokemukset seuraavat palvelukseen asti, parisuhdeasiat mietityttävät tai oman paikan löytäminen voi huolettaa. Suurelle osalle varusmiehistä

Sosiaalikuraattori Anna Kuusela.
koulutus- ja uravalinnat ovat hyvin hallinnassa,
osa kuitenkin tarvitsee apua ja lisätietoa päätösten tekemiseen.
Usein minulta kysytään, kuinka varusmiehet
ovat vuosien aikana muuttuneet? En sanoisi,
että varusmiehet ovat muuttuneet. Varusmiesten kanssa käymissäni keskusteluissa aihepiirit toistuvat, mutta yhteiskunta muuttuu. Käsillä
olevat asiat heijastuvat kulloistakin yhteiskunnan tilaa vasten. Suurin osa varusmiehistä suorittaa palveluksen ongelmitta ja motivoituneena.
Sosiaalikuraattorina voin olla tukemassa arjen
sujumista ja tulevaisuuden suunnittelua.
Toisinaan minulta kysytään myös, eikö ole turhauttavaa jos, varsinkin varusmiehillä, on vuodesta toiseen samanoloisia asioita puhuttavana
ja hoidettavana – ei ole. Mielekkäintä työarkea
itselleni ovat kohtaamiset ja keskustelut, niin
varusmiesten kuin henkilökunnan kanssa. Tilanteet ovat henkilöille uusia ja merkityksellisiä.
Tämän kevään aikana olen iloisesti yllättynyt siitä, kuinka kohtaamiset ovat etätyössä sujuneet
hienosti myös puhelimen ja somen välityksellä.
Työ on muuttanut muotoaan vuodesta 1998.
Aloittaessani kuraattorin työkaluja olivat tietokone ilman verkkoyhteyksiä, lankapuhelin, kynä ja
paperia. Hyllyt notkuivat opinto-oppaita ja muuta materiaalia. Yhteydenpito puolustusvoimien
ulkopuolelle oli kokonaisuutena jäsentymätöntä
10

vassa muutoksessa eläminen ja uuteen muutokseen valmistautuminen tuntuvat vievän voimavaroja ja työniloa. Puolustusvoimien ollessa
edellisessä isossa myllerryksessä, muistan silloisen komentajan sanoneen meille henkilöstölle, että nyt tehdään töitä seiskan arvoisesti, se
riittää, ei tarvitse pyrkiä kiitettävään. Sen aika
on myöhemmin – tykkäsin.
Arjen sujuvuus, riittävä tyytyväisyys, taito löytää arkeen kohokohtia ja halu nähdä elämässä
eteenpäin. Siinä sosiaalikuraattorin ilosanoma,
jota haluan viedä eteenpäin.

ja toteutettu kuraattorikohtaisesti.
Ajan mittaan tietotekniikka on poistanut kirjallisen materiaalin ja sujuvoittanut asioiden hoitoa
siirtämällä toimintaa verkkoon. Hyvänä työkaluna varusmiesten syrjäytymisen ehkäisyssä on
Nuorisolain antama mahdollisuus ohjata palveluksensa keskeyttäviä ja päättäviä varusmiehiä
kotikuntien Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamoiden
palvelujen pariin. Prikaatin työhyvinvointitoimikunta puolestaan etsii keinoja hyvän työyhteisön rakentamiseen ja jaksamiseen työssä. Itse
tuen henkilökunnan jaksamista kahdenkeskisin
keskusteluin, tarvittaessa myös työnohjaajana
ja kriisityöntekijänä.
Kaksikymmentäkaksi vuotta prikaatissa. Sanapari ”muutoksen tuulet” kuvaa hyvin näitä vuosia, eikä aina niin positiivisesti. Kuraattorina
kuulen usein henkilökunnalta, että kunpa saisi
keskittyä omaan työhönsä, rauhassa. Jatku-

Teksti: Anna Kuusela, sosiaalikuraattori
KARPRE, Koulutusosasto
Kuvat: Anna Kuusela ja Puolustusvoimat
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Kymen jääkäripataljoona

Panssarijääkärit iskussa!

Kymen jääkäripataljoona (KYMJP)
kouluttaa varusmiehiä jalkaväen
eri tehtäviin, kuten panssarijääkäreiksi, jääkäreiksi, tiedustelijoiksi,
tulenjohtomiehiksi, panssarintorjuntaohjusmiehiksi ja sissiradisteiksi.

Kymen jääkäripataljoonan tehtävänä on
kouluttaa etulinjan taistelijoita Maavoimien iskukykyisimpiin joukkoihin. Tavanomaisesta koulutusmäärästä poiketen
KYMJP:ssä on alkuvuoden ajan ollut koulutuksessa yhtä aikaa kaksi mekanisoitua
yksikköä vahvennettuna kaikilla aselajijoukoilla. Tämä on mahdollistanut poikkeusoloista huolimatta laadukkaan koulutuksen pataljoonan omin toimenpitein.
2. Panssarijääkärikomppanian tehtävänä saapumiserällä 1/2020 oli tuottaa maavoimien iskukykyisimpiin joukkoihin kuuluva panssarijääkärikomppania.
Koulutus aloitettiin tammikuussa uusien varusmiesten astuessa palvelukseen ja tämän saapumiserän
alokkaat aloittivat K2020 koulutusjärjestelmän mukaisesti alokasjakson koulutuksen. Alokasjakson
jälkeen toteutettiin koulutushaaravalinnat, jonka jälkeen aloitettiin varsinainen panssarijääkärikoulutus.
K2020 havaintoja hyödynnetään koulutuksen kehittämiseksi edelleen.
Panssarijääkärikoulutus vaatii yleensäkin varusmiehiltä ja henkilökunnalta suurta sitoutumista ja motivaatiota koulutukseen liittyen. Koulutuksen tahti ja
rytmi ovat alusta alkaen kovia ja päivät ovat usein
pitkiä sekä raskaita. Koulutus aloitetaan yksittäisistä
miehistä ja tehtävistä, mutta hyvin nopeasti siirrytään ryhmä- ja joukkuetason harjoitteluun. Panssarijääkäreiden koulutus tapahtuu pääosin maastossa,
jossa harjoitellaan liikeratoja eli perustaistelumenetelmiä. Näiden sisäistäminen ja oppiminen vaativat
erittäin paljon suorituksia taistelukentän olosuhteissa ja niinpä panssarijääkäreille maastossa oleminen
usein onkin kodikkaampaa kuin kasarmiolosuhteet.
Osa Kymen jääkäripataljoonan henkilökunnasta on
vielä nuorta ja kokematonta. Varusmieskoulutuksen
ohessa, kevään tavoitteena on ollut myös henkilökunnan kouluttaminen ja valmentaminen tulevaisuutta silmällä pitäen. Henkilökunnalta on tämän kevään aikana vaadittu erittäin paljon omistautumista
työhönsä ja henkilökunnan kehittymistä on voinut
seurata koulutuksen ja saavutettujen tulosten kautta. Henkilökunnan koulutuksella on luotu hyvät edellytykset koulutuksen kehittämiselle seuraavia saapumiseriä ajatellen.
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Tiedonvaihto jalkautumisen yhteydessä.

voitteiden saavuttamisen näkökulmasta eivät
ole olleet kohtuuttoman suuret. Palveluksen lähestyessä loppua olemme voineet positiivisella
ilmeellä seurata koulutuksen etenemistä ja olla
tyytyväinen lopputulokseen. Varusmiehet ovat
olleet erittäin positiivisella ilmeellä koko koulutuksen läpi ja yleinen suorittamisen halu on
ollut korkealla kaikista muutoksista huolimatta.
Henkilökunnalla on jäänyt kesällä kotiutuvasta
saapumiserästä todella positiivinen kuva. Saapumiserä 220 tervetuloa palvelukseen!

Tämän saapumiserän koulutusta on varjostanut
vallitseva COVID-19 tilanne ja sen aikaansaamat muutokset koulutuksen järjestelyissä. Korona-viruksen aiheuttamat muutokset ovat olleet
haasteelliset erityisesti koulutuksen suunnittelun kannalta, mutta toisaalta mukautettu koulutusrytmi on myös mahdollistanut koulutuksen
tehostamisen. Koulutuksessa on pyritty käyttämään hyödyksi kaikki päivät, viikonloput mukaan lukien, kun varusmiehet ovat kasarmilla
olleet. Tämä on vaatinut myös henkilökunnalta
paljon sitoutumista sekä mukautumista vallitseviin olosuhteisiin ja työmäärä koulutusviikkoina
on ollut aikaisempaan verrattuna huomattavasti
suurempi.
Loppujen lopuksi Korona-viruksen aiheuttamat
muutokset ja vaikutukset koulutukseen ja ta-

Teksti: kapteeni Anton Tuomola
2.Panssarijääkärikomppanian päällikkö
Kuvat: KYMJP
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Karjalan tykistörykmentti

”Uuden vuosikymmenen
alku Karjalan
tykistörykmentissä”
Karjalan tykistörykmentti (KARTR)
kouluttaa varusmiehiä tykistön eri
tehtäviin, kuten kenttätykkimiehiksi, kranaatinheitinmiehiksi ja viestimiehiksi.

Karjalan tykistörykmentissä uuden vuosikymmenen alkua voisi kuvailla monellakin
tavalla poikkeukselliseksi. Vuoden alusta
aloitettu Koulutus2020 -mallin mukainen
varusmieskoulutus sai maaliskuussa lisämausteen, kun koko yhteiskuntaa koetteleva koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat muutokset koulutuksen järjestelyihin
tulivat osaksi jokaista palveluspäivää.
Rykmentin sisällä on myös käynnissä
vuosi, jota voisi kuvailla kranaatinheittimistön ja tulenjohdon vuodeksi.
Saapumiserän 2/2019 - mukana palvelukseen astui
noin sadan nuoren joukko, joista rykmentillä oli tehtävänä kouluttaa AMOS -kranaatinheitinkomppania
osaksi Porin prikaatin kansainvälistä valmiusjoukkoa. Jokainen sotilas oli hakeutunut ja hyväksytty
koulutukseen valintakokeiden perusteella. Tämä näkyi selvästi niin jokaisen yksilön kuin koko yksikön
motivaatiossa läpi koulutusvaiheen. Koulutusvaihe
Karjalan prikaatin osalta päättyi joukon suorituskyvyn testanneeseen ampumaharjoitukseen tammikuun lopussa, jonka jälkeen yksikkö luovutettiin
Porin prikaatille varsinaiseen valmiusjoukko -koulutukseen. Saamamme palautteen perusteella joukon
koulutustaso on täyttänyt asetetut tavoitteet. Kokonaisuus antoi samalla hyvän mahdollisuuden rykmentin oman henkilökunnan jatkokoulutukseen ja
näin olemme paremmin valmiina aloittamaan oman
joukon kouluttamisen ensi kesästä alkaen.
Muutaman vuoden tauon jälkeen, on tänä keväänä
koulutuksessa muiden joukkojen lisäksi myös tulenjohtopatteri. Koulutuksessa tapahtuneista muutoksista huolimatta, on tulenjohtajien, tulijoukkueen,
komento- ja huolto-osien nuorten sotilaiden koulutus
edennyt hyvin. Vuoden ensimmäinen tulenkäyttöharjoitus osoitti hyvin myös sen, että uuden koulutusjärjestelmän mukainen koulutushaarajakso on
paikkansa ansainnut. Eri koulutusryhmien tieto- ja
taitotasot olivat jo palveluksen tässä vaiheessa hyvällä tasolla.
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Tulenjohdon koulutus saa jatkoa rykmentissä
myös tulevaisuudessa. Tulenjohdon koulutus
keskitetään jatkossa rykmenttiin, reservin aliupseerikoulutus mukaan luettuna. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kymen jääkäripataljoonan kanssa siten, että tulenjohtopartioiden
integroituminen heidän omaan sodan ajan joukkoonsa varmistetaan. Tulenjohdon tiimoilta tiivis
yhteistyö myös Kaakkois-Suomen Rajavartioston ja Utin jääkärirykmentin kanssa jatkuu tulevaisuudessakin.

Myös tykkijoukkojen osalta kevät on ollut tiukkaa koulutusaikaa. Patteriston eri ryhmien taitotason kehitys on ollut erinomaista ja ammunnat
jo ensimmäisessä ampumaharjoituksessa onnistuivat hyvin. Ampumaharjoituksen rakennetta
muokattiin tänä keväänä hieman siten, että se
mahdollisti aiempaa paremmin nousujohteisen
taitojen kehittymisen ryhmistä, aina yksikkökokonaisuuteen asti. Järjestely koettiin hyväksi ja
sitä tullaan jatkamaan myös ensi syksyn ensimmäisissä ammunnoissa.

Suora-ammuntaa 122H63 tykillä.

Lopuksi
Koronan aiheuttamista muutoksista huolimatta varusmiesten osaaminen on kehittynyt erinomaisesti. Kevään sujuva läpivienti ja koulutuksen hyvä taso eivät olisi olleet mahdollisia ilman
ammattitaitoista ja työhönsä motivoitunutta henkilökuntaa. Karjalan tykistörykmentin henkilöstö
onkin tarttunut kevään haasteisiin hyvällä asenteella ja hoitanut tehtävänsä ammattimaisesti. Henkilöstön työmotivaatio ja yhteishenki eri
yksiköissä ja esikunnassa ovat korkealla. Tästä
on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin!

Karjalan tykistörykmentin koulutuksen ovat tarkastaneet tänä keväänä Karjalan prikaatin komentaja ja Maavoimien komentaja. Tarkastuksien palautteen perusteella kevään koulutus
on toistaiseksi edennyt hyvin. Erityisesti varusmiesten asenne ja osaaminen saivat positiivista
palautetta. Tätä kirjoitettaessa on saapumiserällä vielä edessä alueellinen taisteluampumaharjoitus ja REPO -harjoitus. Molemmissa on
koulutuksellisesti tavoitteena varmistaa sodanajan joukolta vaadittava osaaminen. Aiemmista vuosista poiketen tämän kevään viimeiset
harjoitukset toteutetaan yhteistyössä Kymen
pioneeripataljoonan kanssa. Järjestely mahdollistaa mitä parhaimmalla tavalla tykistön ja pioneerien yhteistoiminnan harjoittelun.

KAARTI PÄÄLLE - TYKISTÖ TUKEE!

Teksti: everstiluutnantti Jari Hyvönen
Karjalan tykistörykmentin komentaja
Kuvat: Puolustusvoimat
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

Komentajuus
”Herra kenraali, Salpausselän ilmatorjuntapatteriston henkilökunta ja varusmiehet.” Näillä sanoilla aloitin puheeni
18.5.2020 Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajavaihtotilaisuudessa.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo (SALPITPSTO) kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan eri tehtäviin,
kuten tykkimiehiksi, ohjusmiehiksi,
viestimiehiksi ja maalilennokkimiehiksi.

Matkustaessani lokakuussa 1991 kohti Haminaa
astuakseni palvelukseen Kymen ilmatorjuntarykmenttiin Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 1. Patteriin en voinut kuvitella, että jonain päivänä olisin
kyseisen joukkoyksikön komentaja. Kipinä sotilasuralle syttyi tuleen ja aloitin kadettikurssilla 79 syksyllä 1992. Neljän vuoden opiskelun jälkeen aloitin
vuonna 96 nuorena yliluutnanttina jälleen 1. Patterilla Haminassa. Ilmatorjunnan tehtävät jatkuivat
sitten RUK:n IT-patterissa, Maasotakoulun aselajiopettajana, ilmatorjuntapäällikkönä Suomenlahden
meripuolustusalueella ja Maavoimien esikunnassa
suunnitteluosastolla. Kaikki tehtävät tähän asti olleet
minulle mieluisia ja joskus haastaviakin mutta täytyy
tunnustaa, että Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
komentajan tehtävän koen tähän asti kaikkein tärkeimpänä minulle henkilökohtaisesti.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristossa vallitsee
”Salpiksen henki”, aselajiosaamisesta ollaan ylpeitä
ja olemme kolmen ohjusjärjestelmän pääkoulutuspaikka sekä suurin kouluttaja myös JOKE06-järjestelmälle. Sitoutuneet ja ammattitaitoiset kouluttajat
ovat päälliköille ja komentajalle tuloksen tekijöitä. On
ollut helppo olla komentajana, kun meillä on patteristossa ollut yhteinen näkemys mitä tarkoittaa suorituskykyiset ja motivoituneet sodanajan joukot.
Kaartin henki
Ilmatorjuntatehtävien lisäksi olen palvellut muissa
operatiivisissa tehtävissä ja tämä oli jo toinen kerta
palvelusta Karjalan prikaatissa, ensimmäinen kerta
oli 2014-2015 operatiivisella osastolla osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä. Tuolloin pääsin
ensimmäistä kertaa tutustumaan prikaatissa vallitsevaan tekemisen meininkiin ja valmiudesta ponnistavaan kulttuuriin. Tänne oli helppo palata.
Erityistä täällä Karjalan prikaatissa on kunnioitus
perinteisiin ja niitä vaalitaan. Prikaatissamme on
koulutuksessa kaikki aselajit ja mikä tärkeintä harjoittelemme yhdessä. Sitä ei voi korvata millään si16

vyistään vastata meille asetettuihin haasteisiin.
Lähes kaksi ja puoli vuotta meni nopeasti täällä Vekaranjärvellä hyvähenkisessä joukossa.
Täällä vallitsee tekemisen meininki ja työtä tehdään valmius edellä, niin kuuluukin olla. Siirryn
1.6. uuteen tehtävään puolustusministeriöön ja
vien sinne mukanani myös täällä saatua osaamista.
Toivotan uudelle patteriston komentajalle everstiluutnantti Tommi Lappalaiselle onnea vaativassa ja mielekkäässä tehtävässä. Sinulla on
osaava ja hyvähenkinen joukko johdettavana
ja tiedän että tulet omalla osaamisellasi ja persoonalla luotsaamaan patteristoa hyvin tulevina
vuosina.
Nyt koronan takia juhlistimme komentajanvaihtoa hieman pienemmällä joukolla, mutta ilman
muiden tukea ei mikään joukko pysty toimimaan. Haluan kiittää prikaatin komentajaa, prikaatin esikuntaa, muita joukkoyksiköitä sekä
sotilaskotia ja Vekaranjärven terveysasemaa
kaikesta patteriston saamasta tuesta.
Patteriston henkilökunnalle ja varusmiehille haluan toivottaa kaikkea hyvää elämässä.
Kaarti päälle, yhdessä voima.

mulaattorilla tai kertausharjoituksella. Yhdessä
harjoittelemalla opimme toisiltamme ja rakennamme luottamuksen joka kestää myös tiukassa paikassa, näin uskon.
Nyt ja tulevaisuudessa
Suorituskyky luo valmiutta. Varusmiehet ovat
tälläkin saapumiserällä oppineet ilmatorjunnan
perusteita ja tietävät oman tehtävänsä. Aselajissamme tarvitsemme kaikkia ketjun lenkkejä.
Johtamisjärjestelmän täytyy toimia, viestien pitää liikkua, tutkan pitää mitata, ruokaa täytyy
tehdä jotta sitten kun on se lyhyt hetki jolloin ilmassa nopeasti lentävää konetta pitää ampua,
olemme kaikki valmiina.
Suorituskyky joka meiltä vaaditaan tarkoittaa
myös, että materiaalin pitää olla kunnossa tietyiltä osin joka päivä, jatketaan edelleen omalta
osaltamme hyvää ja huolellista materiaalin käsittelyä ja kunnossapitoa.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristoa on kehitetty määrätietoisesti vastaamaan olemassa olevaan turvallisuusympäristöön ja sen asettamiin
haasteisiin ja vaatimuksiin. Olen varma, että
jatkossakin Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
tunnetaan korkeasta osaamisen tasostaan ja ky-

05M ohjusryhmä.
Teksti: everstiluutnantti Tero Koljonen,
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja
1.1.2018 - 31.5.2020
Kuvat: Puolustusvoimat
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Etelä-Savon aluetoimisto

Etelä-Savon aluetoimisto on
asevelvollisen asiointipaikka.
Palvelee seuraavissa asioissa:
- vastaa asevelvollisten kysymyksiin
- neuvoo asevelvollisia ennen
ja jälkeen varusmiespalveluksen
- järjestää kutsunnat
- hoitaa virallisen asioinnin asevelvollisen ja puolustusvoimien
välillä, kuten palveluspaikan
vaihdon tai ajan muuttamisen
- käsittelee hakemukset naisten
vapaaehtoiseen palvelukseen
- hoitaa reserviläisten asioita ja
pitää yhteyttä reserviin
Alue:
ETELÄ-SAVO: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen,
Juva, Kangasniemi, Mikkeli,
Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi,
Savonlinna, Sulkava
Sähköpostiosoite
etela-savonaluetoimisto@mil.fi
Asiakaspalvelu
+358 299 436 190
Käyntiosoite
Tyrjäntie 9
50150 MIKKELI
Rakennus 3, Karkialampi
Postiosoite
PL 57
50101 MIKKELI

Etelä-Savon aluetoimiston vuosi aloitettiin
innokkaasti kevätkauden harjoitustoiminnan suunnittelulla, mutta koronaviruspandemian vastaisten toimenpiteiden osana
harjoitukset peruttiin ja katseet siirrettiin
syksyn harjoitussuunnitteluun. Muutenkin
aluetoimiston toiminta meni uusiksi, sillä
myös kevään ja alkukesän yleisötilaisuudet jouduttiin perumaan. Etelä-Savon viranomaisyhteistyö tiivistyi pandemiaan
varautumisen ja tilannekuvan seurannan
vuoksi. Syksylle suunnitellussa Etelä-Savo 20 -paikallispuolustusharjoituksessa
on tarkoitus edelleen syventää yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä.
Vuoden vaihteessa tuli kuluneeksi viisi vuotta siitä,
kun aluetoimistot siirtyivät puolustusvoimauudistuksen myötä Karjalan prikaatin komentajan alaisuuteen. Yhteistoimintaa on kehitetty vuosien aikana
maantie-teellisestä etäisyydestä huolimatta tehokkaasti, ja tänä päivänä koemme Etelä-Savon aluetoimistona olevamme kiinteä osa Karjalan prikaatia.
Korona-aika on asettanut runsain mitoin haasteita joukko-osastomme toimintaan. Samalla on ollut
tar-peen kehittää uusia yhteydenpito- ja kokouskäytänteitä tehtävien hoitamiseksi etäyhteyksin. Prikaatimme laajan alueen pohjoislaidalta katsoen on tilanteessa ollut positiivistakin. Olemme huomanneet,
että fyysi-nen etäisyys Mikkelin ja Vekaranjärven
välillä on osaltaan menettänyt merkityksensä, kun
etäyhteyksien käyttö on tullut rutiininomaiseksi. Matkustusaikaa vähentävä työskentelymalli kannattaa
pitää mielessä jatkossakin.
Etelä-Savon aluetoimiston henkilöstössä on tapahtunut muutoksia alkuvuodesta. Majuri Janne Tapiala aloitti operatiivisen sektorin johtajan tehtävässä
maaliskuun alussa. Hän siirtyi tehtävään läheltä,
Maavoi-mien esikunnasta, jossa hän ennätti työskennellä yli kymmenen vuotta operatiivisen alan eri
tehtävissä. Vuoden alussa perustettuun uuteen vapaaehtoisen maanpuolustuksen suunnittelu-upseerin tehtävään saatiin upseeri niin ikään maaliskuun
alussa; kapteeni Tomi Tykkyläinen siirtyi Mikkelin
varuskuntaan Karjalan Tykistörykmentistä Vekaranjärveltä. Uuden VMP-upseerin tehtävänä on koordinoida yhteistoimintaa Maanpuolustuskoulutuksen
(MPK) kanssa ja suunnitella erityisesti paikallispataljoonamme koulutusta.
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Yhdessä MPK:n kanssa suunniteltu koulutuskokonaisuus tarjoaa reserviläisille laajat mahdollisuudet kouluttautua vaativampiin tehtäviin
ja näin edetä reserviläisen urapolulla. Olemme
suunnitelleet koulutustarjontaa paikallispuolustuksen joukkojen osaamistarpeen näkökulmasta, ja näin MPK:n kursseista, puolus-tusvoimien
vapaaehtoisista harjoituksista ja kertausharjoituksista on tehty toisiaan tukeva kokonaisuus.
MPK:n koulutuksessa hankittu osaaminen ja
osoitettu aktiivisuus voivat johtaa reserviläisen
sodan ajan sijoitusmuutokseen joukkoon, jota
meillä on mahdollisuus kouluttaa myös kertausharjoituksissa. Sijoitamme mielellämme aktiivisia reserviläisiä joukkoihimme, joten MPK:n
koulutus tarjoaa reserviläisille hyvän mahdollisuuden urapolulla etenemisessä.
Etelä-Savon aluetoimisto suunnittelee loppuvuoden tapahtumia toiveikkain mielin yhteistoimintaosapuolien kanssa. Maakunnan maanpuolustusväkikin odottaa innolla aikaa, jolloin
päästään jatkamaan aktiivista toimintaa entiseen malliin.

Myös Mikkelin varuskunnan komendantintoimistossa on henkilöstö vaihtunut. Yliluutnantti
Antti Hämäläinen siirtyi huhtikuun alussa Maasotakoulusta toimistoupseeriksi yliluutnantti
Sami Terhon siirryttyä Maavoimien esikuntaan.
Kersantti Janne Viskari aloitti toukokuun alussa
toimistoaliupseerina sotilasmestari Jussi Hämäläisen siirryttyä reserviin.
Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden vaihteessa.
Yhteistyö Maanpuolustuskoulutuksen Mikkelin toimipisteen kanssa on jatkunut sujuvasti ja
valtakunnallisestikin esimerkillisesti myös lakiuudistuksen jälkeen. Valitettavasti myös MPK
joutui perumaan kaiken kurssitoimintansa alkuvuoden osalta ja suuri määrä huolella suunniteltuja koulutuksia jäi toteutumatta tai siirtyy
syksylle.

Teksti: everstiluutnantti Joni Volanen,
Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö
Kuva: Matti Hälikkä

Mikkelin reservinupseerien FN Expert (Noptel)
ampumalaitteistolla elävöitetään MPK:n harjoituksia.
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Kaakkois-Suomen aluetoimisto

Kaakkois-Suomen aluetoimisto
on asevelvollisen asiointipaikka.
Palvelee seuraavissa asioissa:
- vastaa asevelvollisten kysymyksiin
- neuvoo asevelvollisia ennen ja
jälkeen varusmiespalveluksen
- järjestää kutsunnat
- hoitaa virallisen asioinnin asevelvollisen ja puolustusvoimien
välillä, kuten palveluspaikan
vaihdon tai ajan muuttamisen
- käsittelee hakemukset naisten
vapaaehtoiseen palvelukseen
- hoitaa reserviläisten asioita ja
pitää yhteyttä reserviin
Alue:
ETELÄ-KARJALA: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti,
Savitaipale, Taipalsaari
KYMENLAAKSO: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä,
Pyhtää, Virolahti
Sähköpostiosoite
kaakkois-suomenaluetoimisto@
mil.fi

Aluetoimiston vuosipäivän juhlakonsertti
järjestettiin 19. helmikuuta Kuusankoskitalolla. Konsertissa esiintyi Maasotakoulun
Rakuunasoittokunta kapellimestarinaan
musiikkimajuri Riku Huhtasalo ja solistinaan maamme eturivin trumpetisti Tero
Lindberg, konsertin teemana oli ”kultaisen
trumpetin paluu”. Juhlakonsertin yhteydessä järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa huomioitiin aluetoimistosta menneen
vuoden aikana pois siirtyneitä henkilöitä:
everstiluutnantti Saku Muona reserviin ja
kapteeni Olli Luukkainen-Foa Maasotakouluun (Hamina).
Korona vaikuttaa
Kuten kaikki olemme huomanneet maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikuttaa kaikkiin ja kaikkialla.
Toiminnan rajoituksia on asetettu ja monia tapahtumia sekä tilaisuuksia on jouduttu perumaan.
COVID19 -tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut
heikentävästi puolustusvoimien lakisääteisten
tehtävien toteutukseen, keskeisiin toimintoihin

Asiakaspalvelu
+358 299 438 109
Käyntiosoite
Kauppalankatu 43 C
45100 KOUVOLA

21

titse 8.5.2020 mennessä.
Puolustusvoimat on päättänyt koronaepidemian vuoksi lähtökohtaisesti perua kertausharjoitukset ja puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset, jotka on suunniteltu
alkavaksi 31.7.2020 mennessä. Harjoitukset,
jotka on suunniteltu alkavaksi 1.8.2020 jälkeen
valmistaudutaan toimeenpanemaan suunnitellusti tai perumaan siten, että mahdollinen peruuttamispäätös tehdään viimeistään 1.7.2020
mennessä.
Kaakkois-Suomen aluetoimisto toivottaa kaikille
Kilpi -lehden lukijoille terveyttä ja jaksamista!

tai suorituskykyyn. Suomessa olemme nyt vähitellen lieventämässä rajoituksia ja aloittamassa
opettelun ”uuteen normaaliin”.
Koronaepidemian vuoksi puolustusvoimat päätti, että vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden naisten valintatilaisuudet järjestettiin
tänä vuonna ilman henkilökohtaisia kontakteja.
Kaakkois-Suomen osalta tilaisuus järjestettiin
ns. ”paperikäsittelynä” 23. - 24. huhtikuuta.
Kaikkiin hakijoihin olimme yhteydessä ennen
tilaisuutta ja tarvittaessa lisäselvityksien saamiseksi myös käsittelyn aikana. Alueeltamme
määrättiin 127 nuorta naista asepalvelukseen.
Tehty päätös lähetettiin jokaiselle hakijalle posTrumpetisti Tero Lindberg ja Rakuunasoittokunta esiintyivät Kaakkois-Suomen
aluetoimiston juhlakonsertissa Kuusankoskitalolla.

Teksti: everstiluutnantti Timo Hartikainen,
Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö
Kuva: Puolustusvoimat
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Sotilasvala ja sotilasvakuutus Karjalan prikaatissa
Saapumiserän 1/20 juhlallinen ja lämminhenkinen sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus oli Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä perjantaina 14.2.2020. Alokkaat olivat kutsuneet Vekaranjärvelle noin
8000 läheistään. Sotilasvakuutuksen antoi 69 ja sotilasvalan vannoi
1991 alokasta. Paraatia komensi Karjalan prikaatin apulaiskomentaja,
eversti Petri Olli.
- Nuoret sotilaat, olkaa aina valmiina vastaamaan haasteisiin ja uusiin tehtäviin. Älkää
koskaan antako periksi, vaan suorittakaa joukollenne annetut tehtävät sitkeästi ja sisukkaasti loppuun, kuten olette yhdessä tänään luvanneet - niin kauan kuin minussa
voimia on! Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Jokinen sanoi alokkaille
paraatipuheessaan.
- On kunniatehtävä Kouvolan kaupungille olla täällä Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä ja toimia tässä tehtävässä, sanoi sotilasvala- ja -vakuutuskaavan esilukijana toiminut
Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.
- Tukekaa toisianne vaikeissa paikoissa ja vaikeina hetkinä - positiivisella asenteella ja
luottavaisin mielin vaikeatkin hetket ja tehtävät käännetään voitoksi. Yhdessä olemme
vahvoja. Alokkaat - ASENTO! Nimitän teidät jääkäreiksi, panssarijääkäreiksi, tykkimiehiksi, pioneereiksi ja viestimiehiksi - LEPO! jatkoi prikaatin komentaja Jokinen.
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Liikunnallinen Karjalan prikaati
Racketlonin U-21-joukkuemaailmanmestaruus Kymen pioneeripataljoonan varusmiehelle
Karjalan prikaatissa Kymen pioneeripataljoonan Raivaajakomppaniassa palvellut ja
saapumiserän 119 alikersantti Joel Pennanen saavutti menestystä osallistuessaan
Suomen U21-joukkueessa racketlonin maailmanmestaruuskilpailuhin. Joukkue voitti
racketlonin maailmanmestaruuden Saksan Leipzigissa järjestetyissä kilpailuissa marraskuussa 2019. Lisäksi alikersantti Pennanen oli neljäs henkilökohtaisessa kilpailussa
U21-sarjassa.
Racketlon on mailapelien neliottelu, johon kuuluvat lajit ovat pöytätennis, sulkapallo,
squash ja tennis. Lajit pelataan mainitussa järjestyksessä siten, että koko ajan siirrytään
kevyemmästä mailasta painavampaan ja lyhyempikestoisesta pitempikestoiseen suoritukseen. Jokaisessa lajissa noudatetaan pistelaskussa pöytätenniksen vanhaa sääntöä
eli erä pelataan 21 pisteeseen. Lopputuloksissa kaikkien neljän lajin pisteet lasketaan
yhteen. Racketlon on varsin nuori urheilulaji. MM-kisoja on järjestetty vuodesta 2001
lähtien.
Saavutetusta urheilumenestyksestä Puolustusvoimat myönsi Pennaselle suurmestariluokan urheilun yleismerkin. Edellisen kerran maailmanmestaruuden saavuttanut urheilija, joka on myös suorittanut varusmiespalveluksensa Raivaajakomppaniassa, on koko
Suomen urheilukansalle tuttu menneiden vuosien yhdistetyn huippulahjakkuus, Samppa Lajunen. Raivaajakomppania siirtyi 2014 Keuruulta Pioneerirykmentistä Karjalan prikaatiin, jolloin yksikön nimi vaihtui 1. Pioneerikomppaniasta Raivaajakomppaniaksi.

17.12.2019 järjestetyssä tilaisuudessa alikersantti Pennasta onnittelivat Kymen pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Timo Ronkainen sekä Raivaajakomppanian varapäällikkö kapteeni Esa Takala.
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Karjalan prikaatin partiojuoksukilpailu
Maaliskuun 11. päivänä oli tarkoitus järjestää Karjalan prikaatin partiohiihtomestaruuskilpailu varusmiehille ja henkilökunnalle. Olemattomasta lumitilanteesta johtuen kilpailu
kuitenkin jouduttiin muuttamaan partiojuoksukilpailuksi. Kilpailun järjestelyt olivat edellisvuosien kaltaiset, mutta tällä kertaa partiot etenivät jalan. Kilpailu toteutettiin kahtena
lenkkinä, joista toisella suoritettiin ammunta. Jokaisesta ohi ammutusta laukauksesta
ja pystyyn jääneestä taulusta tuli partiolle 1 minuutin sakko. Kaikilla partion jäsenillä oli
koko suorituksen ajan mukana reppu ja rynnäkkökivääri.
Tämän vuoden kilpailujärjestelyistä vastasi Salpausselän ilmatorjuntapatteristo. Kilpailun luonteen muutoksesta huolimatta kilpailun johtajan everstiluutnantti Tero Koljosen
mukaan kilpailut onnistuivat hyvin.
Kilpailut toteutettiin kolmessa sarjassa. A-sarjassa kilpailivat yksiköiden edustuspartiot,
joiden nelihenkiset kokoonpanot muodostuivat kahdesta henkilökunnan edustajasta ja
kahdesta varusmiehestä. B-sarjassa kilpailivat henkilökunnan partiot ja C-sarjassa perusyksiköiden varusmiespartiot.
Viileässä säässä käydyssä kilpailussa Karjalan prikaatin A-sarjan mestariksi suoriutui
2.Viestikomppania yksikön päällikön kapt Jani Auvisen johdolla ajalla 0:52:41. Toiseksi
ylsi ltn Jesse Heikkisen johtama 3.Ilmatorjuntapatterin partio (0:57:55) ja kolmanneksi
3.Panssarijääkärikomppania johtajanaan kapt Vladimir Tchervinskij (0:59:29).
Henkilökunnan sarjan eli B-sarjan voiton tällä kertaa vei Materiaalikeskuksen partio
ajalla 1:00:06. Partion jäsenet olivat Vääp Henri Nikunen, Kers Juuso Lemola, Vääp
Joni Rusthollkarhu ja varm Esko Nevalainen. Toiselle sijalle tiukassa kamppailussa selvisi Kymen Pioneeripataljoonan partio (evl Timo Ronkainen, Kers Simo Pitkonen, Kapt
Ville Mannonen, kapt Pasi Myller) ajalla 1:00:27. Pronssia saavutti 1.Huoltokomppania
partiolla kapt Ville Onikki, Vänr Benjamin Noponen, kers Juha Saari ja Kers Roni Harjapää. Pronssipartion aika oli 1:04:20.
Varusmiesten sarjassa voiton vei 1.Viestikomppanian partio ajalla 0:56:50. Hopeaa
saavutti Esikuntakomppanian partio ajalla 0:57:10 ja pronssia Esikuntakomppanian toinen partio ajalla 0:57:15.

Teksti: kapteeni Simo Lapatto, Toimintakykysektorin johtaja
Kuva: Puolustusvoimat
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Henkilöstötapahtumia Karjalan prikaatissa
Karjalan prikaatista:
1.1.2020
toimistosihteeri Piira Sirpa, eläke
majuri Ylä-Kotola Arto, MAASK
1.2.2020
everstiluutnantti Jokinen Janne
kapteeni Luukka Jussi, ILMASK
1.3.2020
kapteeni Peltonen Veijo, PVJJK
1.4.2020
everstiluutnantti Mattila Riku, eläke
kapteeni Korpelainen Markus, MAASK
kenttärovasti Timonen Sanna, MAAVE
kersantti Hellgren Mika, RPR
1.6.2020
varastomies Niemi Jarno, eläke
kapteeni Lapatto Simo, MAAVE
kapteeni Karhunen Tatu-Matti, MAASK
everstiluutnantti Koljonen Tero, PE
ylikersantti Löyttynen Antti
1.7.2020
kapteeni Lemström Juho, MAASK
everstiluutnantti Ronkainen Timo, MAAVE
henkilöstösihteeri Sollo Merja, 1.LOGR
vääpeli Luutsaari Mikko, PSPR
1.8.2020
yliluutnantti Härkönen Lasse, KAIPR
kapteeni Piili Jonne-Matias, MAASK
kapteeni Laitinen Lauri, MAASK
kersantti Jolkkonen Jukka MAAVE
1.9.2020
luutnantti Vistala Juuso, MAASK
luutnantti Myllymaa Oula, MAASK
1.10.2020
everstiluutnantti Heikkinen Jari, eläke
26

Karjalan prikaatiin:
1.1.2020
everstiluutnantti Viitasalo Janne, MAASK
1.2.2020
everstiluutnantti Sandberg Petri, MAAVE
kapteeni Junnonen Niko, MAASK
1.3.2020
majuri Tapiala Janne, MAASK
1.4.2020
yliluutnantti Sutinen Jussi, UTJR
kersantti Lundberg Ronja, määräaikaisen aliupseerin virkaan
1.5.2020
kersantti Viskari Janne, määräaikaisen aliupseerin virkaan
kersantti Vehma Juho, määräaikaisen aliupseerin virkaan
toimistosihteeri Vuorinen Minna, MAASK
1.6.2020
kersantti Hietanen Sonja, määräaikaisen aliupseerin virkaan
kersantti Tuviala Jaakko, määräaikaisen aliupseerin virkaan
vääpeli Hintikka Tuomo, UTJR
ylikersantti Lindholm Arturs, RPR
everstiluutnantti Lappalainen Tommi, PE
varastomies Siitonen Timo, siviilivirkaan
1.7.2020
yliluutnantti Hahl Sami, MAAVE
kapteeni Virtanen Mikko, MAASK
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Ylennykset ja kunniamerkit
Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimissa 4.6.2020
kapteeniksi:
yliluutnantti Haukkala Harri Pentti
yliluutnantti Ketola Sami Johannes
yliluutnantti Loihuranta Ville-Petteri
yliluutnantti Löppönen Toni Kristian
yliluutnantti Nieminen Toni Mikael
yliluutnantti Rinne Pekka Antero
yliluutnantti Saaristo Tuomo Kalervo
yliluutnantti Suvitie Pekka Asko Mikael
yliluutnantti Telkkinen Pekka Juhani
insinöörikapteeniksi:
insinööriyliluutnantti Kiiski Hannu Tapio
yliluutnantiksi:
luutnantti Asp Ville Samuli
luutnantti Ekblad Emil August
luutnantti Lintunen Jonne Juhani
luutnantti Skog Max Fabian
luutnantti Tahvanainen Jyrki Ensio
insinööriyliluutnantiksi:
insinööriluutnantti Simola Heikki Johannes
insinööriluutnantiksi:
alikersantti Laine Antti Tapio
Tasavallan presidentti on ylentänyt reservissä 4.6.2020
luutnantiksi:
vänrikki Mäkelä Jussi Petteri
vänrikki Seppälä Arttu Elias
Maavoimien komentaja on antanut palvelusarvon ja ylentänyt reservissä 4.6.2020
ylivääpeli:
vääpeli Jani Tapani Pesonen
vääpeli Sami Markus Vaakanainen
vääpeli John Peter Miettinen
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Karjalan prikaatin komentaja on antanut palvelusarvon 4.6.2020
vääpeli:
ylikersantti Aleksi Markus Metsäketo
ylikersantti:
kersantti Joona Onni Kristian Koivu
kersantti Juha Matti Saari
Karjalan prikaatin komentaja on antanut palvelusarvon ja ylentänyt reservissä 4.6.2020
vääpeli:
ylikersantti Allan Ilari Aakala
ylikersantti Veikko Antero Lassila
ylikersantti Niko Petteri Pasanen
ylikersantti Petri Olavi Putkonen
ylikersantti Teemu Päiviö Roitto
ylikersantti Juha Tuomas Sairanen
ylikersantti Asko Matti Niilonpoika Toivanen
ylikersantti:
kersantti Kasper Kaapo Kalervo Koivuniemi
kersantti Kalle Joonas Juhani Ratilainen
kersantti Joonas Juhani Tuovinen

Tasavallan presidentti on myöntänyt 4.6.2020
3. luokan Vapaudenristi
majuri Nenonen Mikko Juhani
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
everstiluutnantti Heikkinen Jari Antero
everstiluutnantti Sirniö Kimmo Sakari
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
majuri Mäenpää Mika Tapani
majuri Mäkelä Jari Sakari
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
majuri Heikkilä Matti Henrik
majuri Junnonen Niko Juhana
majuri Riihimäki Esa Matias
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Suomen Leijonan ritarimerkki
kapteeni Hirvonen Pasi Olavi
kapteeni Kelloniitty Juha Martti
kapteeni Leppälä Juho Anselmi
kapteeni Lähteenmäki Antti Juhani
kapteeni Palonen Tuukka Juho Armas
kapteeni Partanen Mika Kalervo
kapteeni Servo Petri Uolevi
kapteeni Veijalainen Markus Kristian
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
yliluutnantti Vesterberg Toni Markus
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
vääpeli AholaTimo Antero
vääpeli Kiri Pauli Juhani
vääpeli Leskinen Jussi-Pekka
vääpeli Nuutinen Jaakko Tuomas
vääpeli Pekkarinen Sami Petteri
vääpeli Räisänen Mikko Jussi Petteri
toimistosihteeri Saikkonen Sari Maarit
ajojärjestelijä Siitari Ari Petri

Tasavallan presidentti on myöntänyt Valtion virka-ansiomerkin 5.12.2019
everstiluutnantti Heikkinen Jari Antero
kapteeni Hurmerinta Mikko Ilmari
yliluutnantti Korjala Ari Tapani
kapteeni Kulonen Kimmo Kalevi
ICT-tukihenkilö Muinonen Liisa Anneli
everstiluutnantti Muona Saku Markus
majuri Männistö Olli-Pekka
majuri Nykänen Jouni Juhani
yliluutnantti Pennanen Kari Ensio
everstiluutnantti Volanen Joni Jyrki Olavi
Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt sotilasansiomitalin 4.6.2020
ICT-asiantuntija Kääpä Jarmo Juhani
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Karjalan prikaatin vuosipäivä
Karjalan prikaatissa juhlittiin 8.5. pienimuotoisesti prikaatin vuosipäivää. Poikkeavasta tilanteesta huolimatta kunnioitimme perinteitämme
ja muistimme henkilöstöä.
”Vaikka järjestelyt ovat poikkeavia, ei se vähennä vuosipäivän merkitystä ja arvoa meille
kaikille. Kunnioitamme perinteitämme, juhlimme pienimuotoisesti tätä päivää ja huomioimme kunnostautuneita Kaartilaisia.”, viestitti prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka
Jokinen henkilöstölle lähettämässään tervehdyksessä.
KAARTI PÄÄLLE!
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Seppeleenlasku Kansallisena Veteraanipäivänä
Veteraanipäivää on vietetty vuodesta 1987. Lapin
sota ja samalla Suomen osuus toisessa maailmansodassa päättyi 27.4. 1945.
- Tänään Siniristilippujen liehuessa suomalaisissa saloissa, me
saamme kiittää sotiemme veteraaneja siitä, että he ovat taistelullaan ja työllään, lunastaneet Maamme itsenäisyyden ja rauhan palattua jälleen rakentaneet tämän maan yhdeksi maailman
parhaimmaksi valtioksi asua ja elää, sanoi Puolustusvoimien
tervehdyksessään Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jukka Jokinen Kouvolan Lääninpuiston pienimuotoisessa
Veteraanipäivän seppeleenlaskutilaisuudessa. - Me Karjalan
prikaatissa olemme aikanaan ottaneet veteraaneilta vartiovastuun. Ylläpidämme puolustuskykyä ja valmiutta vuoden jokaisena päivänä ja tuntina.
Tehtävämme on kouluttaa osaavia ja maanpuolustustahtoisia nuoria miehiä ja naisia
jotka tilanteen niin vaatiessa ovat valmiita
puolustamaan tätä maata, jatkoi kenraali
Jokinen.
Lyhyeen tilaisuuteen osallistui myös Kouvolan
kaupungin johtaja Marita Toikka, veteraanijärjestön sekä seurakunnan edustajat.
Kunniavartiossa oli Kouvolan Reserviupseerit.
IIro Palosara lauloi ennen seppeleen laskua.

Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus
Kaatuneitten muistopäivää vietettiin 17.5. pienimuotoisesti, mutta arvokkaasti Valkealan sankarihautausmaalla seppeleenlaskun merkeissä.
”Kaatuneitten muistopäivän historia alkaa vuodesta 1940. Muistopäivä sai nykyisen nimensä vuonna 1946 ja seuraavana vuonna Valtioneuvosto vahvisti muistopäivän vieton
ajankohdan. Se, että me toukokuun kolmantena sunnuntaina laskemme seppeleet ja hiljennymme kunnioittamaan sankarivainajia, vahvistaa osaltaan sanomaa siitä, että veteraanien työtä ja taistelua arvostetaan, ja maanpuolustustahto on edelleen voimissaan”,
sanoi tervehdyksessään prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jukka Jokinen.
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Puolustusministeri vieraili Karjalan prikaatissa
Puolustusministeri Antti Kaikkonen vieraili Karjalan prikaatissa kesäkuun
alussa. Vierailu oli hänelle ensimmäinen joukko-osastovierailu ministerikaudella, sillä korona on estänyt vierailujen toteutuksen aikaisemmin.
”Onneksi nyt koronarajoitusten lieventyessä
pystyimme vierailun toteuttamaan. Olen odottanut tätä vierailua, sillä Karjalan prikaati on yksi
tärkeimmistä joukko-osastoistamme”, Kaikkonen kertoi. Puolustusministeri Kaikkonen on
aikoinaan suorittanut oman varusmiespalveluksensa Helsingin ilmantorjuntarykmentissä
ja sieltä siirtynyt upseerioppilaaksi Haminaan
reserviupseerikouluun. Hänelle parhaita muistoja omalta palvelusajalta ovat hetket joissa yhdessä porukalla on saatu tehtävät suoritettua.
Puolustusministeri tutustui Karjalan prikaatissa mm. SteelBeasts -simulaattoriin ja Kymen
jääkäripataljoonaan toimintaan panssarihallissa, tapasi henkilöstöjärjestöjen edustajat,
sekä keskusteli paljon varusmiesten kanssa.
Iltapäivän ministeri vietti Pahkajärvellä tutustuen Kymen pioneeripataljoonan ja Karjalan
tykistörykmentin REPO20-harjoitukseen. ”Karjalan prikaatissa on hyvin monipuolinen, vahva osaaminen ja täällä tehdään töitä hyvällä
asenteella. Oli hienoa päästä juttelemaan kantahenkilökunnan kanssa ja kysellä kuulumisia varusmiehiltä ja -naisilta. Nuoret suorittavat täällä palvelustaan todella hyvällä asenteella”, Kaikkonen kertoi vierailunsa lopussa pidetyssä lyhyessä mediatilaisuudessa.
”Odotukseni vierailun suhteen ylittyivät ja oli hienoa nähdä myös käytännön toimintaa.
Karjalan prikaatissa on homma hyvin hallussa ja toiminta on vakuuttanut minut”, Kaikkonen päättää.
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Ajankohtaista

Kymen pioneeripataljoonan komentaja vaihtuu 1.7.2020
Aloittaessani tehtävässä 1.6.2018, toin esille seuraavat asiakokonaisuudet, joilla olisi vahva liityntä pataljoonan tulevaan toimintaan:
- Mekanisoitujen joukkojen pioneeritoiminnan, jossa erityisesti tulen alla tapahtuvan
liikkeenedistämisen, suorituskyvyn kehittäminen lähes vuosikymmenen takaisista kokemuksista.
- Valtakunnallisen Liikkeenedistämisen osaamiskeskuksen perustaminen ja riittävien
toimintaedellytysten vakiinnuttaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä osaksi Karjalan prikaatia ja pioneeriaselajia.
- KOULUTUS2020 -ohjelman valmistelut ja jalkauttaminen kiinteäksi osaksi pataljoonaa ja valtakunnallisen liikkeenedistämisen koulutusta.
- Jo ennestään vahvoissa kantimissa olleen pataljoonan kansainvälinen toiminnan
vahvistaminen.
Toimintamme päähuomio on keskittynyt läpi komentajakauteni edellä mainittujen kokonaisuuksien toimeenpanoon. Käsketty valmius ja joukkotuotettujen sodan ajan joukkojen suorituskyky ovat kulloinkin vastanneet asetettuja tavoitteita. Niin prikaatin kuin
pioneeriaselajinkin pataljoonalle asettamat tavoitteet on saavutettu poikkeuksetta kiitettävin tuloksin. Erinomainen pioneerihenki sekä tekemisen korkea taso ovat välittyneet
reserviin siirtyneissä varusmiehissä ja pataljoonan palkatussa henkilöstössä - kiitos jokaiselle erinomaisen hyvin tehdystä työstä!
Olemme useaan otteeseen päässeet haastamaan itseämme ja rohkeaa heittäytymistä
uusien asioiden äärelle on varmasti matkan varrella tarvittu. Suunnittelun sumusta huolimatta, tässä on onnistuttu hienosti. Työssäjaksamisessa tukekaamme jatkossakin toisia ja priorisoikaamme tehtäviämme kaikilla tasolla aina parhaan harkintamme mukaan.
Kymen pioneeripataljoona saa olla rohkeasti ylpeä siitä, että liikkeenedistämisen paras
valtakunnallinen osaaminen ja keihään kärki löytyvät täältä Karjalan prikaatista!
On ollut kunnia saada johtaa pioneeriaselajin kärkipataljoonaa! Tahdon tässä yhteydessä antaa mitä parhaimman kiitoksen henkilökunnalle ja kaikille Teille tärkeille yhteistyökumppaneille Kymen pioneeripataljoonalle osoittamastanne tuesta! Toivotan pataljoonalle ja 1.7. tehtävässäni aloittavalle seuraajalleni, everstiluutnantti Jyrki Kellmanille,
sotilaan onnea ja jatkuvaa menestystä tulevaisuudessa - KAARTI PÄÄLLE!
Teksti: everstiluutnantti Timo Ronkainen, Kymen pioneeripataljoonan komentaja
Kuva: Puolustusvoimat

Taistelupioneerit ylikulun varmennustehtävässä
kesäkuun REPO19 -harjoituksessa Pahkajärvellä.
Kymen pioneeripataljoonan tulevaisuus rautaisena liikkeenedistämisen valtakunnallisena kärkiosaajana näyttää yhtä kirkkaalta ja valoisalta kuin
kyseisen kesäpäivän aurinko.

Uusien henkilöiden esittely
Everstiluutnantti Janne Viitasalo, operaatiopäällikkö 1.1.2020
Aikaisempia palveluspaikkojani ovat olleet Panssariprikaati, Maanpuolustuskorkeakoulu, Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta, Maavoimien esikunta ja Pääesikunta. Karjalan prikaatiin siirryin Panssarikoulun johtajan tehtävästä Parolannummelta. Olen palvellut Puolustusvoimissa upseerin virassa vuodesta 2000 alkaen.
Aikaisemmat kosketukseni Karjalan prikaatiin ovat olleet vähäiset.
2000-luvun alussa olin Panssarijääkärikomppanian päällikkönä
mukana ensimmäisissä yhteisissä Karjalan prikaatin ja Panssariprikaatin mekanisoiduissa harjoituksissa Pohjankankaalla. Tuolloin
kanssakäyminen toista osapuolta kohtaan oli terveen varauksellista, kuitenkin ymmärsimme,
ettei kukaan ole yksin juuri mitään ja yhdessä toteutettu koulutus palveli molempia osapuolia.
Nämä ensimmäiset viisi kuukautta uudessa joukossa ovat olleet ammatillisesti palkitsevaa
aikaa. Olen saanut jatkaa työtäni sellaisten asioiden parissa, jotka koen tärkeiksi. On ollut
hienoa jälleen kerran huomata, että ympärilläni työskentelee työhönsä paneutuneita ja velvollisuudentuntoisia ihmisiä, jotka auttavat toisiaan.
Tiedotussihteeri Jaana Kuusisto virassa 1.5.2020 alkaen
Olen kotoisin Porin prikaatin porteilta Säkylästä, olen kolminkertainen Kouvolaan muuttaja ja tänne eksyin ensimmäisen kerran jo
vuonna 2006 opiskeluiden perässä.
Puolustusvoimat ovat lapsuudestani asti näkynyt vahvasti katukuvassa ja jotenkin tuntuu luonnolliselta nyt hypätä töihin puolustusvoimille. Ennen Karjalan prikaatiin tuloani olen ehtinyt kerryttää kokemusta monipuolisesti asiakaspalvelusta, henkilöstöhallinnosta,
markkinoinnista ja totta kai myös viestinnän tehtävistä. Viestintä
on kaikkea sitä mitä itsekin edustan; viestinnän päätehtävä on välittää tietoa eteenpäin, auttaa ja opastaa. Karjalan prikaatiin on ollut helppo tulla töihin,
täällä ihmiset tekevät töitä yhteisen asian eteen sekä auttavat ja tukevat uuden tehtävän
haltuunotossa.
Everstiluutnantti Tommi Lappalainen, Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja 1.6.2020 alkaen
Suurimman osan palvelusurastani olen toiminut sotilastiedustelun
eri tehtävissä. Upseerin jatkotutkinnon jälkeen toimin kriisinhallintatehtävässä Afganistanissa ja muutaman vuoden Maanpuolustuskorkeakoululla turvallisuuspolitiikan opettajana. Karjalan prikaatiin
siirryin puolustusministeriön puolustuspoliittiselta osastolta, jossa
osana kirjoittajatiimiä valmistelin ensi vuonna ilmestyvää puolustusselontekoa. Keväällä toimin puolustushallinnon edustajana valtioneuvoston Covid-19 -operaatiokeskuksessa.
Perheeseeni kuuluu puoliso ja pian vuoden ikäinen tytär. Jäämme asumaan perheen kanssa Helsinkiin, mutta mahdollisuuksien mukaan pyrimme viettämään yhteistä aikaa myös
Kouvolan alueella. Vapaa-ajallani rentoudun liikkuen, ulkoillen ja kesäisin koko perheen voimin purjehtien.
Patteriston komentajan tehtävät otan vastaan luottavaisin mielin. Uuden tehtävän opettelu
edellyttää nyt paljon perehtymistä ja uuden oppimista. Tiedän, että tukenani on sitoutunut
ja velvollisuudentuntoinen henkilöstö. Olen kuullut paljon hyvää Karjalan prikaatin hyvästä
työilmapiiristä ja pyrin edesauttamaan, että meidän kaikkien tekemisessä on positiivinen
ilmapiiri.
35

Vekaranjärven Sotilaskoti

Vekaranjärven sotilaskoti on Valkealan Sotilaskotiyhdistys ry:n ylläpitämä varusmiehille palveluja tarjoava yhdistys, joka on perustettu vuonna
1966. Se on myynniltään Suomen suurin sotilaskoti. Mahdolliset voitot käytetään varusmiesten
hyväksi mm. esiintyjien keikkapalkkioina. Sotilaskodin palvelut on räätälöity vastaamaan mahdollisimman hyvin varusmiehen tarpeita. Saman
katon alla on muun muassa kahvio, grillipizzeria,
kirjasto, marketti ja paljon muuta aktiviteettia.

Sotilaskoti kullan kallis
Avaanpa minkä lehden tahansa näinä päivinä, en voi olla törmäämättä sanaan Korona. Pieni tuntematon virus mullisti koko maailman menon. Meille rakas harrastus sotilaskotitoiminta pysähtyi kuin seinään.
Vapaaehtoisilla sisarilla ei ollut asiaa koko varuskunta-alueelle. Riskiryhmään kuuluvia oli joukossamme lähes puolet. Viime vuoden lopulla
vasta saimme auki peruskorjatun soden ja nyt jo jouduimme ”pakkolomalle” työvuoroista. Myyntiauto on tuonut meille mukavan piristyksen
suurimpaan työikävään, koska siinä on saanut muutama vapaaehtoinen
sisar käydä tekemässä keikkaa niin autokoululla kuin Uudenmaan rajalla
olevissa valvontapisteissä.
Maaliskuun jälkeen asiakaskuntamme on koostunut ainoastaan varusmiehistä ja naisista.
Herkkujen ostovälit ovat pidentyneet ja pahan päivän varalle ostaminen lisääntynyt, nyt
lähes vakiona täyttyy muovikassi ja toinenkin. Joulupäivänä sotilaskoti tarjosi varuskunnassa joulua viettäville mahdollisuuden tavata kotijoukkojaan katto pään päällä, mistä monet
läheiset olivat kiitollisia. Pääsiäistä vietettiinkin sitten jo poikkeavissa oloissa ja sotilaskotiin pääsi vain varusmies-/naisasiakkaat pienryhmissä, osta nopeasti ja ulos periaatteella.
Tämä aukiolo toi myös sotilaskotisisarille todella hyvän mielen, kun saimme tuottaa iloa ja
hyvää mieltä palveluksessa oleville sotilaille.
Poikkeusolot ja valmiussuunnitelmat ovat olleet viimeisten vuosien harjoittelun ja toiminnan
suunnittelun aihe meillä vapaaehtoisilla sotilaskotisisarilla. Emme missään vaiheessa silloin osanneet ottaa huomioon tällaista poikkeusoloa, missä sotilaskotisisaret eivät voi toimia sotilaskodista käsin. Lohduttaa vähän, ettei asia juolahtanut mieleen meitä ohjaavalle
yhteysupseerillekaan. Tilanteen salliessa päivitämme varmasti nyt saamillamme tiedoilla
suunnitelmaa vastaamaan myös tämänkaltaisiin toiminnan muutoksiin. Uusien sotilaskotisisarten saaminen joukkoomme on elinehto, jotta tulevaisuutemme vapaaehtoisjärjestönä
on turvattu. Esitänkin kutsun sinulle, hyvä lukija, liity lähimpään sotilaskotiyhdistykseen,
ohjeet liittymiseen löydät kaikista sotilaskodeista ja netistä. Parhaiten pääset mukaan tarttumalla jo sotilaskotisisarena toimivan käsipuoleen.
Tämä kevät on näyttänyt meille yhteistyön merkityksen muiden sotilaskotiyksiköiden ja sotilaskotipiirien välillä.
Yhdessä toimien pääsemme kuitenkin
yhteiseen päämääräämme, hymyllä ja
sydämellä asevelvollisten hyväksi.

Teksti: Margetta Ala-Krekola, Valkealan
Sky:n tiedottaja
Kuva: Seija Kosonen
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PHRAKL:n siivoukset korona-aikana
Korona-aika on tuonut siivousalan aivan uuteen tilanteeseen. Tilojen
käyttäjät ja ympäristö ovatkin yhtäkkiä kiinnostuneet siivoustoimista koronan hävittämisessä. Olemme tehneet paljon ja etsineet tietoa eri tahoilta erottelemalla oikean väärästä. Olemme hankkineet suojavarusteita,
desinfektiotuotteita ja auttaneet tilojen käyttäjiä neuvoillamme. Stressi
on monilla siivouspuolella toimivalla noussut uudelle ennalta tuntemattomalle tasolle; turvavälit ovat estäneet siivoojien parityöskentelyn, joten
he eivät ole pystyneet jakamaan tätä yhteistä korona-asiaa kasvotusten.
Koronapandemiassa noudatamme Terveyden ja hyvinvointi laitoksen (THL), Työterveyslaitoksen (TTL), PV:n koronakäsikirjaa sekä Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) ohjeistuksia. Puolustusvoimat ovat onnistuneet hienosti järjestelyillä pitämään loitolla koronan leviämisen alueellaan. Maaliskuun 2020 alussa, kun korona alkoi näyttää merkkejään
Suomessa, PHRAKL:n siivoustoimi oli mukana Karjalan prikaatin epidemiatilannevaraussuunnitelman teossa. PHRAKL työntekijät saivat SOTLK:n ammattilaisilta suojainten käyttöopastusta kädestä pitäen.
Alussa oli pelko siitä, miten tavarantoimittajat pystyvät toimittamaan saniteettipaperit, nestesaippuat, suojatarvikkeet, käsidesit ja desinﬁointiaineet, jos epidemia eskaloituu varuskunnissa. Koronan kehittyminen maltillisesti antoi kuitenkin aikaa valmistautua ja varautua
niin, että olemme nyt valmiimpia monelta osin ja pystymme toimimaan tehokkaasti vastaisuudessakin. Yhteistyö pandemiaa vastaan PHRAKL:n ja Karjalan prikaatin välillä on ollut
välitöntä ja päivittäistä, kiittelee PHRAKL:n siivouspäällikkö Taina Halme. Karjalan prikaati
ilmoittaa aina missä yksiköt kulloinkin ovat ja etätyöntekijät ilmoittavat jaksot, milloin ovat
poissa työpisteistään. Näin ollen siivoustoimi pystyy keskittämään siivouksen tyhjänä oleviin kohteisiin sekä desinﬁ oimaan kaikki kosketuspinnat. Palveluliike on hoitanut esimerkillisesti lisääntyneet siivoustarpeet ja he ovat palkanneet
lisähenkilöstöä. Olen hyvin ylpeä laitossiivoojistamme, jotka
ovat koronan eturintamassa joutuneet muutamaan otteeseen
pukemaan täydet suojavarusteet ja toimineet aseptisesti varsinaisessa koronasiivouksessakin, toteaa Taina.
Teksti ja kuva: Eila Kylliäinen
Koronasiivoukseen määrätty laitossiivooja Liisa Nieminen
mietti komennukselle lähtiessä: hätäännynkö, osaanko siivota
aseptisesti oikeassa järjestyksessä, onko kaikki tarvittava
mukana ja osaanko pukea kaikki varusteet oikein. Pelko ja
paniikki ei ole missään vaiheessa kyseenalaistanut työntekoa
vaan he ovat tarvittaessa urhoollisesti pukeutuneet kaikkiin
varusteisiin ja hoitaneet työnsä esimerkillisesti toteaa Taina
Halme.
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Puolustushallinnon rakennuslaitos

Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL) on
1994 perustettu nettobudjetoitu puolustusministeriön alainen laitos. Toiminta-ajatuksena järjestää maanpuolustukselle lakisääteisten tehtävien
edellyttämät kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistö- ja ympäristöpalvelut.PHRAKL
vastaa puolustusvoimien kiinteistöjen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja energiapalveluista.

Leijona Catering

Leijona Catering on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakasläheisyys, vastuullisuus
ja uudistuminen. Palveluksessamme on noin 500
ruoka-alan ammattilaista eri puolilla Suomea.

Kuulumisia varuskuntaravintola Linnasta
Korona ja siitä puhuminen alkaa tulla jo korvista ulos, mutta kyllä minunkin piti siitä vielä yksi juttu kirjoittaa; kyllä se niin poikkeuksellisen
tilanteen on meille aiheuttanut. Korona on muuttanut yhteiskuntaamme
sekä koko maailmaa, se on koskettanut meitä kaikkia jollain tavalla. Mietimme, saammeko itse tai läheisemme koronavirus tartunnan ja jos, niin
miten selviämme siitä. Virus on vaikuttanut niin vapaa-aikaamme kuin
työhömmekin erittäin voimakkaasti. Tässä joitakin omaan työhöni liittyviä Covid19 aiheuttamia muutoksia.
Poikkeusolojen alettua maaliskuun puolessa välissä, vaihtuivat kaikki varusmiesten ateriat
maastoaterioihin. Tämä oli sen verran suuri muutos, että se vaikutti prosesseihimme radikaalisti; henkilökunnan työajat tuli järjestää uudelleen, jotta me kaikki emme kohtaisi toisiamme, vaan olisimme kahdessa eri ryhmässä. Yrityksessämme aloitettiin YT-neuvottelut
ja lomautukset koskivat myös meidän yksikköämme. Vuosilomia täytyi muuttaa niin, että
toimintamme jatkui mahdollisimman kivuttomasti, ei liikaa henkilökuntaa, mutta kuitenkin
riittävästi. Edustustilaisuuksia peruuntui ja kaikki kokoukset peruttiin tai ne muuttuivat Skype- tai Teamspalavereiksi. Itse jouduin heti ensi alkuun kahden viikon karanteeniin, koska
olin juuri palannut lomamatkalta, ja vieläpä Italiasta. Työt pystyin kuitenkin hoitamaan etätyönä; etätyötä suositeltiinkin välittömästi kaikille, jotka pystyivät etänä työskentelemään.
Maaliskuun loppu, sekä huhtikuun alku sujuivat lähinnä uutta tietoa tilanteesta odottaen ja
pyrkien suunnittelemaan toimintaa tilanteeseen sopivaksi. Kukaan ei tiennyt kuinka kauan
tilanne tulee kestämään tai sitä, millaiseksi tilanne tulee muuttumaan. Tämä epätietoisuus
oli kaikkein pahinta, koska monia asioita piti kuitenkin suunnitella jo päivien, viikkojen tai
kuukausien päähän
1000-paikkaisessa varuskuntaravintolassa on ollut jo lähes 3 kuukautta hiljaista kuin huopatossutehtaassa.

Maastolähettämössä on sitäkin suurempi vilske. Parhaimmillaan laatikoita
lähtee yli 100/ateria. Niihin on pakattu
kaikki yksittäiset tuotteet kuten leivät,
rasvanapit, leikkeleet, kauhat ym. Ruoat lähtevät 10 tai 30 litran lämpöpöntöissä ja juomat muovisissa pystöissä.
Kuvassa jääkärit Eetu Tommola (vas)
ja Nuutti Sahala 2.HKsta hakemassa
lounasta kuljetuskeskukseen, sekä ravintolatyöntekijä Nina Tuviala luovuttamassa ruokia.
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Mitä tästä opimme? Ainakin sen, että tällä hetkellä palvelustaan suorittavat nuoret ovat sopeutuneet ruokailujen osalta vallitsevaan tilanteeseen erittäin mallikkaasti. Totta kai harmittaa,
ettei pääse sisälle lämpimään syömään ja valitsemaan linjastolta monipuolisemmin sitä, mitä
haluaa syödä. Maastoruokalista näin pitkään
käytettynä ei varmasti ole kenenkään unelma,
mutta silti tilanne on otettu pääosin hienosti
vastaan; meillä on upeita nuoria. Toiseksi mainitsen oman henkilökunnan joustavuuden, jota
ilman emme olisi pystyneet muuttunutta tilannetta hoitamaan. Kaikki prosessit keittiöllä ovat
muuttuneet, jotkut jääneet kokonaan pois ja
jotkut lisääntyneet huimasti ja silti kuulen jatkuvasti iloista naurua ja hyräilyä työnteon lomasta.
Huumori, välillä hyvä välillä huonokin, on auttanut jaksamaan.

Ruoka laitetaan padoista lämpöpönttöihin, joita parhaimmilla lähtee noin 100 kpl. Pönttöihin
tulostetaan laput, joista löytyy ruuan tiedot. Kuvassa kokit Kimmo Mouhu (vas) ja Ville Pesu.
Erityisruokavaliot pakataan joko yksittäisiksi annoksiksi termosastioihin, joita voi olla yli 60, tai
suurempiin lämpöastioihin jos ruoka soveltuu
useammalle ruokailijalle.
Huhtikuun lopulla tilanne näytti jo paljon paremmalle, kun työt alkoivat sujua rutiinilla ja kun
huomasi, että sama epätietoisuus on kaikilla
ja etenemme päivä kerrallaan. Henkilökunnalta löytyi uskomatonta joustavuutta lähteä toimimaan aivan uudenlaisin työajoin ja -tavoin.
Asiakas, niin käyttäjäasiakas eli varusmiehet,
kuin tilaaja-asiakas eli prikaatin henkilökunta ja
muut alueella toimivat kumppanit, mukautuivat
muutoksiin ilman minkäänlaista kitkaa. Asiakasyhteyshenkilön kanssa saimme kaikki käytännön asiat todella nopealla aikataululla sujuviksi.
Täytyy muistaa, että olemme kapasiteetiltaan
kuitenkin Suomen suurin varuskuntaravintola,
ja liikkuvia osia koko paletissa on monia. Tämä
jos mikä on ollut erittäin hyvää harjoitusta poikkeusoloihin ─ tai, eihän tämä ole ollut harjoitus
vaan todellinen tilanne. Itse antaisin selviytymisestämme kiitettävän arvosanan.

Maastopalautus tapahtuu niin, että varusmiehet
tyhjentävät roskat ja biojätteet ja jättävät tiskattavat astiat siisteihin pinoihin. Kuvissa pienen
vahvuuden (n 600) aamupalan tiskit.
Teksti ja kuvat: Susanna Nurmilaukas,
ravintolapäällikkö
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Varusmiestoimikunta

Varusmiestoimikunta (VMTK):
- toimii komentajan alaisuudessa
- toimijat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri, some-agentti. Lisäksi yksikkö- ja
joukkoyksikköedustajat sekä n. 2800 jäsentä
- tehtäviä: yhteistoiminta, edunvalvonta, vapaaaikatoiminta, lomakuljetukset, tiedonkulku
ja sosiaalinen vertaistuki.

Yhteydenpitoa poikkeusoloissa
Minut valittiin marraskuussa varapuheenjohtajan tehtäviin ja ajattelin, että minulla on selkeä ajatus siitä miten kevät tulee tehtävissäni sujumaan. Silloin en olisi uskonut, että huhtikuussa ollaan nyt aivan toisenlaisessa tilanteessa. Karjalan prikaatissa COVID-19 on
vaikuttanut moneen asiaan, ja vastaan on tullut haasteita, jotka ovat vaatineet kykyä sopeutua uusiin toimintatapoihin. VMTK:n tehtävä perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen
muiden varusmiesten kanssa. Nyt kun rajoitteiden takia esimerkiksi VMTK:n kokoukset,
kerhot, kurssit ja varusmiesten vapaa-ajanvietto toimistolla eivät enää ole mahdollisia,
olemme kehittäneet uusia tapoja yhteydenpitoon ja keskittyneet entistä enemmän jo olemassa oleviin yhteyksiin toimikunnan ja varusmiesten välillä.

VMTK pitää yhteyttä poikkeustilanteen aikana muihin varusmiehiin esimerkiksi Facebookin, Whatsappin ja Discordin kautta. Facebook toimii ilmoituskanavana, jonka kautta tiedotamme kaikesta palvelukseen liittyvästä. Tavoitteemme on myös luoda varusmiehille Facebookiin vapaa-ajan tekemistä, kun yhteisesti ei voida enää kokoontua. Whatsappin avulla
olemme vuorovaikutuksessa yksikköedustajien kanssa ja keskustelemme siitä, miten arki
perusyksiköissä sujuu. Olemme avanneet VMTK:n Discord-kanavan, joka toimii avoimena keskustelupalstana. Siellä on mahdollisuus jutella muiden varusmiesten kanssa riippumatta siitä, onko maastossa, kasarmilla vai lomilla. Olemme aina valmiina vastaamaan
kysymyksiin ja olemaan varusmiesten tukena oli kyse sitten lomakyydeistä, vapaa-ajan
vietosta, tai muista palvelukseen tai siviilielämään liittyvistä kysymyksistä.
Teksti: kersantti Siiri Rantanen,
VMTK:n varapuheenjohtaja
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Osaamista ja toimintakykyä Karjalan prikaatin
paikallisjoukoille
Maanpuolustuskoulutus kouluttaa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa paikallisjoukkoja. Paikallisjoukkojen yksiköitä on mm. maakuntakomppaniat, taistelukoulutusyksiköt, suojaus- ja sotilaspoliisiyksiköt
sekä perustamiskeskukset, joihin sijoitettujen reserviläisten yksilötaitojen kouluttamiseen ja ylläpitämiseen MPK järjestää eri kursseja.
Reserviläisille tehtäväpolkuja sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa:
KYMIJOKI 2020
Reserviläisten, ja varsinkin eri tasojen johtajien, sotilaallisen osaamisen ja toimintakyvyn
kehittämiseen on suunniteltu Kymijoki 2020 harjoituksen sotilaallisia valmiuksia palvelevat
kurssit. Reservin polulla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toteuttamat sotilaallisia valmiuksia palvelevat kurssit ovat ensimmäinen askel reserviläisen sotilaallisen osaamisen
ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevien kurssien osalta Kymijoki 2020 harjoitus poikkeaa olennaisesti aikaisemmista Kymijoki harjoituksista. Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muutokset mahdollistavat Puolustusvoimien tuen harjoituksen toteuttamiseksi
mm. aseiden osalta. Aseilla ei tosin saada ampua, ei paukkupatruunoitakaan. Edellä mainittu rajoittaa myös KASI-järjestelmän käyttömahdollisuutta.
Vuoden alussa voimaan tulleet muutokset vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun
lakiin ja Covid-19 pandemia, ovat sävyttäneet myös Kymijoki 2020 harjoituksen suunnittelua ja valmistelua. Epidemian aikana voimassa olevien rajoitusten takia harjoituksen valmentava osuus ja Perustamiskurssi 1 on tarkoitus toteuttaa elokuun alussa 1. - 2.8.2020.
Varsinainen Kymijoki 2020 harjoitus ja siihen olennaisesti liittyvä Perustamiskurssi 2 toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 21. - 23.8.2020, jos vallitseva epidemiologinen tilanne sen mahdollistaa.
Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri tarjoaa Karjalan prikaatin joukoille ja reserviläisille
osaamista ja toimintakykyä Kouvolan, Mikkelin, Lappeenrannan ja Haminan koulutuspaikoilla: yli 10 000 koulutuspäivää, noin 200 kurssilla, joille osallistuu vuosittain yli 5 000
henkilöä.

Teksti: piiripäällikkö Hannu Hyppönen,
valmiuspäällikkö Tapio Lakela
ja koulutuspäällikkö Roy Ylijoki
Kuva: KSMPP, Maastoharjoitus 2019, Kouvola
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin perustehtävä on tuottaa suorituskykyisiä, osaavia ja
toimintakykyisiä joukkoja niin normaaliajan häiriötilanteisiin kuin poikkeusoloihinkin. Koulutus on
sotilaallisesti painottunutta.

Karjalan Prikaatin Kilta r.y.

Puheenjohtajalta
Tervehdys arvoisat kiltalaiset - kiltasisaret ja kiltaveljet sekä kaikki Kilpi-lehden lukijat. Tämä vuosi lähti
käyntiin suunnitelman mukaisesti, mutta 13.3. toiminta
päättyi Korona-pandemian johdosta lähes täysin.

Yhteystiedot
Sihteeri ja taloudenhoitaja
Paavo Mikkonen
p. 044 550 9375
paavo.j.mikkonen@gmail.com
Sähköposti: karprkilta@gmail.com
Facebook: Karjalan prikaatin kilta
Kotisivu: www.mpkl.ﬁ/jasenyhdistys/
karjalan-prikaatin-kilta-ry
Karjalan Prikaatin Kilta r.y.
- Kasvattaa maanpuolustustahtoa,
levittää maanpuolustustietoutta ja
edistää maanpuolustusharrastusta.
- Vaalii JR 8:n ja JR 25:n perinteitä.
- Kiltalaiset toimivat aktiivisina kouluttajina MPK:n kursseilla.

Pystyimme pitämään sääntömääräisen kevätkokouksen 27.2. Haanojan Palvelukeskuksessa31 kiltalaisen
osallistuessa tilaisuuteen. Everstiluutnantti Kimmo Hakanen piti mielenkiintoisen ja keskusteluun virittäneen
esitelmän aiheenaan ”Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan ja tuulenhallintaan”. Puheenjohtaja luovutti esitelmän pitäjälle Asekätkentämitalin muistoksi ja kiitokseksi esitelmän pidosta.
Kokouksessa palkittiin Vuoden 2019 ”Kaartin kiltalaisena” Kim Jokela ja kiltamme osasto Pohjois-Kymen
Piikin vuoden ”piikki”- tunnustuksen sai Timo Viantie.
Tapio Lakela luovutti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen myöntämän Rautaisen Ansiomitalin Juha Mäntyselle hänen tekemästään arvokkaasta koulutustyöstä
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.
Pystyimme osallistumaan, kuten aikaisemmin totesin,
13.3. pidettyyn ”Talvisodan päättymisestä 80 -vuotta”
tilaisuuteen Kouvolassa Maria-salissa. Seppeleenlaskutilaisuudessa Läänin puiston sankarimuistomerkillä
kunniavartiomiehet olivat killastamme. Tämän tapahtuman jälkeen emme ole voineet pitää yhteisiä tilaisuuksia. Toteutumatta jäi mm. killan retki Lappeenrantaan 13.6.
Toivokaamme, että Korona-pandemiasta johtuvat rajoitteet päättyvät ja pystymme järjestämään 8. - 9. 8.
”Piikin teroitus - tilaisuuden” ja kaikille kiltalaisillemme
tarkoitetun kiltapäivän Veteraanimajalla Rapojärven
rannalla sekä Tarton retken Viroon ”Tartto - 100” hengessä 11. - 13.8. Retki tehdään toteutuessaan yhdessä Vapaussotien Kymenlaakson Perinneyhdistys ry:n
kanssa. Matkan vastuullisena järjestäjänä on Puolakan Valmismatkat ja oppaana Viro-asiantuntija, everstiluutnantti Pekka Sviili.
Huolehdimme kiltalaisista - ketään ei jätetä! Me selviämme tästäkin koettelemuksesta. Toivotan meille
kaikille lämmintä ja virkistävää kesää!
Matti Mikkonen, puheenjohtaja
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Tapio Lakela luovutti Juha Mäntyselle MPK:n
Rautaisen Ansioristin. Oikealla killan puheenjohtaja Matti Mikkonen.
Kuva: Paavo Mikkonen

KARJALAN PRIKAATI - Kunniamme Kaarti
75 vuotta sitten Lapin sodan päätyttyä tuli Kouvolan Varuskunnan pääjoukoksi Jalkaväkirykmentti 8 jonka nimeksi vuonna1952 tuli 5. Prikaati ja
1957 Karjalan Prikaati, jonka pääosat siirtyivät
50 vuotta sitten Vekaranjärvelle.
Prikaatin esikuntaparakin paikalle pystytti KARJALAN PRIKAATIN KILTA vuonna 2000 ympäristöteos ”Kulmahuoneen” prikaatin komentajan
virkahuoneen paikalle.
Tänään Prikaatinpuistoa kunnostamassa ollut
puistopartio laski prikaatin vuosipäivän kunniaksi
muistokukat komentajan pöydälle 6.5.2020 klo 8.
”Kaartilaisille kunniaa tehden”
Teksti ja kuva: Kalevi Sirén
In memoriam - Airi Pennanen 6.1.1917 - 7.4.2020
Karjalan Prikaatin Kilta ry:n kunniajäsen, ”Papulan tyttö” Airi Pennanen nukkui
ikiuneen Lahdessa 7.4.2020 kunnioitettavassa 103 vuoden iässä. Kunniajäsenemme Airi oli itsenäisen Suomen ikäpolvea, ja Itsenäisyyspäivänä
6.12.2004 hänet kutsuttiin Karjalan Prikaatin Killan kunniajäseneksi.
Kiltakansa painaa päänsä nöyrin mielin vääjäämättömän edessä ja muistelee lämmöllä edesmennyttä kunniajäsentämme, hyvää ystäväämme Airia ja toivoo voimia läheisten suruun.
Alpo Seppälä
In memoriam - Paavo Salonen 20.8. 1937 - 29.1.2020
Kiltaveljemme, everstiluutnantti evp. Paavo Antero Salonen menehtyi sairaskohtaukseen kotonaan Turussa 29.1.2020. Paavo Salonen syntyi Helsingissä 20.8.1937. Paavossa menetimme ystävän, jo lapsuudessaan maanpuolustustahdon ja -aatteen omaksuneen isänmaan rakentajan, upseerin ja
herrasmiehen.
Muistamme lämmöllä Karjalan Prikaatin Kilta ry:n Helsingin osasto Papulan
monivuotista johtokunnan jäsentä ja hyvää ystäväämme Paavoa.
Alpo Seppälä
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Kymen Jääkäripataljoonan Kilta r.y.

Puheenjohtajan tarinaa

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Markku Seppä
markkuseppa@hotmail.com
Sihteeri Juha Kytömäki
Sähköposti: kymjpkilta@gmail.com
Facebook: Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Kotisivu: www.kymjpkilta.com
Kymen Jääkäripataljoonan Kilta r.y.
- Killan tarkoituksena on tukea Kymen jääkäripataljoonaa palkintoesinein ja muulla yhteistyöllä.
- Veteraaniperinteen säilyttäminen.
- Kerää perinneaineistoa, julkaisee
historiikkeja.
- Tutustumismatkoja, esitelmiä, perinnejuhlia, ulkoilupäiviä, ampumakilpailuja ja harjoituksia.

Kiltasisaret ja -veljet
Elämme Suomessa erittäin poikkeuksellista aikaa.
Kiinasta lähtenyt virus on saanut aikaan maailmanlaajuisen pandemian. Suomessa on otettu käyttöön
ensimmäisen kerran sitten sotien poikkeusolojen lakeja, jotka muiden ohjeiden, määräysten ja suositusten
myötä ovat rajoittaneet niin yksityisen ihmisen kuin järjestöjenkin toimintoja.
Kiltamme kohdalla perinteinen ulkoilupäivä ja sääntömääräinen vuosikokous peruuntuivat. Tosin eihän täällä Haminan seudulla ollut edes jäätä, jotta pilkkikisa
olisi voitu järjestää.
Kilta vietti Kymen jääkäripataljoonan virallista vuosipäivää 12.3. laskemalla seppeleen ”Kolmen Kannaksen Koukkaajien” patsaalle. Iltaa vietettiin Wanhassa
Veteraanissa palkitsemalla jäseniä ja muistellen ”Laiska-Jaakon” sotaretkeä Moskovaan. Vanhat kiltaparrat
esittivät musiikillista ohjelmaa, juotiin pullakahvit ja iltaa jatkettiin keskustelun merkeissä.
Markku Seppä, puheenjohtaja

Tulevaisuuden suunnittelua
Edellisessä lehdessä raportoitiin killan vuosikokouksessa käydystä keskustelusta killan tulevaisuuden näkymistä. Asiasta on viritetty keskustelua ja
herätetty erilaisia ajatuksia, joista tässä seuraavana joitakin.
Tämän lehden teema, ”Minun Karjalan prikaatini”,
sopii myös hyvin killan tulevaisuuden suunnitteluun ja painopisteiden asetteluun. Kilta voisi sanoa: ”Minun Karjalan prikaatini on Kymen jääkärit
ja Karjalan prikaatin kiltayhtymä”.
Pataljoonan komentajan kanssa kävimme käynnistyskeskustelun, kuinka voisimme jatkossa kiltatoimintaa virittää. Yhteisesti todettiin, että nykyisellä toimintamallilla
ei KARPR:n Kymen jääkäreitä saada kiltaan mukaan.
Kotiuttamistilanteessa ei juurikaan ole yht’äkkistä kiinnostusta liittyä viiteorganisaatioon josta on juuri kotiutumassa. Komentaja Kimmo Sirniön ehdotuksena oli
ajatus kilta-asian virittämisestä noin puolessa välissä
palvelusta, kun koulutettavat siirtyvät sijoituksensa mukaisiin koulutuskokoonpanoihin. Olisi erinomaista, jos
voisimme saada apua KYMJP:n varusmiespalveluksessa olevilta mediataitoisilta nuorilta. He voisivat esimerkiksi palveluksen lomassa tuottaa some-taidoillaan materiaalia, joka olisi esillä killan vastaavissa kanavissa.
Jäsenyyskysymys aiheuttaa keskustelua; voisivatko
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kotiutuvat asevelvolliset liittyä ”vapaajäseniksi”
kotiuduttuaan ja saada sähköisen viestinnän
kautta killalta tietoa palvelusjoukostaan ja sen
killasta? Maksullinen jäsenyys olisi ajankohtainen siinä vaiheessa, kun syntyisi halukkuutta
konkreettiseen toimintaan ja nuoren taloudellinen tilanne on kohentunut sitten varusmiespäiväraha-aikojen.
Nimensä mukaisesti Kilta säilyisi ja kehittyisi
enemmän nykyisen pataljoonan yhdyselimenä. Haminassa on paljon KYMJP:n perinteitä ja

perinnetietoa, eikä sitä tietoa saa laskea häviämään tai ”ketjua katkeamaan”. Nykyisiä jäsen
toimintoja ei pitäisi lopettaa, ja jos suinkin mahdollista, jatkaa nykyisiä toimintoja.
KYMJP täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Juhlille ei ole tätä kirjoitettaessa vielä paikkaa tai
raameja; kiltana tietysti toivomme näkevämme
myös Kymen jääkärit Haminan katukuvassa.
Teksti: Juha Kytömäki, sihteeri
Kuva: Kymen jääkäripataljoonan Kilta

KYMJP on vuosittain kutsunut kiltalaiset tutustumisretkelle Vekaranjärvelle ja Pahkajärvelle. Tutustuminen henkilöstöön, koulutukseen ja kalustoon on aina ollut suosittua, sillä tämä kutsu tulee vielä
silloinkin, kun kertausharjoituskutsuja ei postista kolahda. Varustuksesta päätellen kiltaryhmä on
taisteluammuntoja seuraamassa.
Toiminta
- Kerää perinneaineistoa ja julkaisee historiikkeja
- Järjestää juhla-, kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
- Osallistuu koulutus-, retkeily- ja tutustumistapahtumiin
- Järjestää jäsentensä kesken ampumakilpailuja
- Vuokraa kenttäkeitintä, toritelttoja ja sotilasasuja.

Killan perustiedot
Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry.,
kotipaikka Hamina, toimialueena koko Suomi.
- Perustettu 26.5.1966
- Jäsenmäärä n. 280 henkilöä
- Jäsenmaksu 17,00 eur/vuosi
Tarkoitus
- Kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa
- Levittää maanpuolustustietoutta ja edistää
maanpuolustusharrastusta, sekä henkistä ja fyysistä kuntoa
- Tukee Kymen jääkäripataljoonaa palkitsemisissa ja muulla yhteistyöllä
- Veteraaniperinteen säilyttäminen
- Vaalii Kymen Jääkäripataljoonan ja sen edeltäjäjoukkojen; Polkupyöräpataljoona 3:n ja Jääkäripataljoona 3:n sekä jatkosodan 8. Disivioonan
– ”Kolmen Kannaksen Koukkaajien” historiallisia
perinteitä.

Vakiotapahtumia
- Ulkoilupäivä, pilkki- ja onkikilpailut
- Ampumakilpailut
- Vuosi- ja perinnepäivän tapahtumat
- KYMJP:n henkilökunnan ja asevelvollisten palkitseminen
- Puolustusvoimien koulutukseen tutustuminen
- Sotahistorian ja koulutuksen esittely
Jäseneksi
Killan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai
yhteisö, joka noudattaa killan sääntöjä. Sotilas tai
siviili, ei vaadita palvelusta KYMJP:ssa.
45

Karjalan Tykistökilta r.y.

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen
p. 040 592 4445
pj@karjalantykistokilta.ﬁ
Varapuheenjohtaja Anniina Kajander
Yleissihteeri Sini Timonen
p. 040 7550 575
yleissihteeri@karjalantykistokilta.ﬁ
Jäsensihteeri Maija Leskinen
Haukjärventie 96, 46230 Valkeala
jasensihteeri@karjalantykistokilta.ﬁ
Rahastonhoitaja Olli Pasila
Varastovastaava Hilla Puhakka
Hallituksen muut jäsenet:
Tuomas Kola, Tapio Peltola ja Timo
Rintanen.
Facebook: Karjalan Tykistökilta ry
Kotisivu: www.karjalantykistokilta.ﬁ
Karjalan Tykistökilta r.y.
- Killan tarkoituksena on tykistöllisten
perinteiden vaaliminen ja jäsentensä
pitäminen kehityksessä mukana.
- Tulenkäyttöharjoitusten seuraaminen kaksi kertaa vuodessa.

Killan hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 9.1.2020. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Anniina Kajander. Kokouksessa valittiin myös muut hallituksen
toimihenkilöt vuodelle 2020. Yleissihteerinä
jatkaa Sini Timonen, jäsensihteerin tehtäviä
hoitaa Maija Leskinen, rahastonhoitajana
toimii Olli Pasila sekä varastovastaavana
jatkaa Hilla Puhakka.
Kevään kiltailta pidettiin Haminassa 3.3.2020. RUK
viettää satavuotisjuhlavuottaan, kesäkuulle suunnitellut juhlallisuudet on siirretty ensi vuoteen. Ensimmäinen yhtenäinen reserviupseerikurssi aloitettiin 1.
huhtikuuta vuonna 1920. Sadan vuoden aikana Reserviupseerikoulu on kouluttanut yli 180 000 reserviupseeria. Vierailullamme tutustuimme reserviupseerikouluun
ja uudistettuun varusmiesjohtajakoulutukseen, Koulutus 2020 -ohjelmaan. Vierailun isäntänä toimi tulipatterin päällikkö kapteeni Jaakko Rahnasto. Rahnaston
johdolla tutustuimme tulipatterin tiloihin ja saimme
katsauksen koulutuksesta sekä edellisestä kurssista.
Reserviupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Tommi Sikasen esitys valotti konkreettisesti uudistunutta
johtajakoulutusta. Päättyneeltä kurssilta Haminasta
valmistui yhteensä 583 upseerioppilasta. Vierailun lopuksi pääsimme seuraamaan mittausupseerikurssin
harjoittelua.

Reserviupseerikoulun Tulipatterin koulutusluokka.
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Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankintakanavana ovat toimineet killan kotisivut, myös killan facebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu.
Facebook mahdollistaa uusien potentiaalisten
jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa mediassa. Killan sivuista ”tykkää” säännöllisesti uudet
ihmiset. Löydät meidät Facebookista nimellä:
Karjalan Tykistökilta ry. Käy katsomassa ja tykkäämässä sivuistamme!
Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Karjalan
prikaatin Kilpi- ja Tulikomentoja -lehdissä sekä
killan kotisivuilla osoitteessa: www.karjalantykistokilta.ﬁ

Killan jäsenkirje lähetettiin maaliskuussa kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Mahdolliset
osoitteenmuutokset ilmoitetaan killan kotisivujen
kautta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepostitse.
Kevään aikana siirtyneitä tilaisuuksia. Kevätkokous oli tänä vuonna tarkoitus pitää 18.4.
Lappeenrannan Upseerikerholla, vallitsevan
koronaepidemian vuoksi kokous peruttiin. Kokousasiat käsitellään syyskokouksen yhteydessä. Myös tulenkäyttöharjoitukseen ja ammuntoihin tutustuminen siirtyi toukokuusta syksyyn.

Teksti ja kuvat: Jaakko Janhunen

Tulevia tapahtumia
Vierailu Karhulan ilmailukerhon Lentomuseoon lauantaina 5.9. Lentomuseo sijaitsee
Kymin lentokentällä osoitteessa Kymin lentokenttä, Lentokentäntie 234, Kotka. Kymin
kenttä rakennettiin sotavuosina (1942-1943)
Messerschmitt Bf 109 -konelaivueelle Kotkan
kaupungin ilmapuolustuksen tehostamiseksi.
Vierailun asiantuntijaoppaana toimii legendaarinen ilmailuasiantuntija, insinöörieverstiluutnantti (evp), tietokirjailija ja entinen koelentäjä Jyrki
Laukkanen. Ilmoittautumiset 31.8. mennessä
sähköpostitse pj@karjalantykistokilta.ﬁ tai puhelimitse Olli Pasila 040 589 2341.
Killan syyskokous pidetään Vekaranjärvellä,
Karjalan tykistörykmentin perinnepäivänä perjantaina 30.10. Kokouskutsu ja tarkempi perinnepäivän aikataulu tiedotetaan myöhemmin
Tulikomentoja -lehdessä sekä killan kotisivuilla.
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuutokset. Muutokset ilmoitetaan killan kotisivujen
kautta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepostia
käyttäen.
Kiltatuotteiden myynti. Kiltatuotteita voi tiedustella hallituksen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.
Tiedottaminen jäsenille. Jäsenkirjeen lisäksi
jäsenistölle jaetaan vuoden aikana kaksi Karjalan prikaatin Kilpi -joukko-osastolehteä ja neljä
Tulikomentoja -aselajilehteä.

Reserviupseerikoulun Tulipatterin perinneseinä. Kuvassa oikealla tykistön suojeluspyhimys Pyhä Barbara.
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Salpausselän ilmatorjuntakilta r.y.

Puheenjohtajan mietteitä

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Jarmo Saarinen
Sähköposti: salpitkilta@gmail.com
Facebook: Salpausselän Ilmatorjuntakilta
Kotisivu: www.salpitkilta.ﬁ
Salpausselän Ilmatorjuntakilta r.y.
- Kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa ja edistämään
maanpuolustusharrastusta.
- Tarkoituksena yhdyssiteenä toimiminen ja varusmiesten viihtyvyyden
edistäminen heidän palvelusaikanaan.

Olemme saaneet kevään aikana materiaalit
valmiiksi Kiltayhtymän kiltojen yhteiseen
esitykseen, killan omaan esittelyyn sekä
kotisivuille. Pian saammekin nauttia omasta “digiloikastamme”. Monet tapahtumat
siirtyivät tulevaisuuteen. Hamina Tattoosta
saamme nauttia kahtena seuraavana vuonna peräkkäin. Lohtajalle mennään ensi keväänä, evp henkilöstön kesätapaaminen on
hieman syksymmällä ja Kiltapäiväkin saadaan toivottavasti lokakuussa vietettyä.
“Minun kiltani” tapahtumia 2020

Kiltapäivä aliupseerikurssille toukokuun alussa.

Killan vuosipäivä 7.5. Kukkalaitteen lasku Kouvolan
paraatikentän perinnetykillä kello 10.58.
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Kokelasilta Tuusulassa kesäkuun puolivälissä.
Lohtajan ITH toukokuun lopulla.

Evp henkilöstön kesätapaaminen elo-syyskuussa.

Kiltapäivä aliupseerikurssille marraskuun alussa.

Hamina Tattoo elokuussa.

Ammuntojen seuraaminen
Pahkajärvellä marraskuun
alussa.

Ilmatorjunnan vuosipäivä 30.11. Kukkalaitteen
lasku Kouvolan paraatikentän perinnetykillä
kello 10.58.
Jouluna tulet perinnetykeillä.
Historiikkia on vielä saatavissa. Tilaukset:
salpitkilta@gmail.com
Seuraava vuosikokous on Kouvolassa
31.10.2020 kello 12.00 Kouvolan pääkirjaston
alakerrassa. Tervetuloa!
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Korian Pioneerikilta r.y.

Pioneeriaselajin Liitto (PAL) on rakentanut
viisivuotisen koulutussuunnitelman 20212025, jonka tarkoitus on nousujohteisesti
raamittaa aselajikoulutusta tällä viisivuotiskaudella.
Yhteystiedot
Puheenjohtaja Ilkka Jaakkola
Varapuheenjohtaja Esa Simpanen
Sähköposti: korian.pioneerikilta@
gmail.com
Kotisivu: www.korianpioneerikilta.ﬁ
Korian Pioneerikilta r.y.
- Tarkoituksena maanpuolustushengen vaaliminen, pioneeritaitojen ja -koulutuksen edistäminen.
- Pioneerijoukoissa palvelevien
varusmiesten viihtymisen edistäminen.
- Yhteistyön kehittäminen muiden
maanpuolustusjärjestöjen ja Puolustusvoimien kanssa.

Pääkoulutustapahtumien tavoitteet
Pioneeri- ja suojelujotosta on järjestetty ansiokkaasti
jo 20 kertaa ja kahdenkymmenen vuoden ajan. Vastaavaa aselajin pääkoulutustapahtumaa ei ole millään
muulla aselajilla tai puolustushaaralla. Pioneeri- ja
suojelujotos on ollut aselajin yhtenäisyyden ylläpitäjä
ja erinomainen tilaisuus välittää uusinta tietoa suoraan
aktiivisille reserviläistoimijoille ja -kouluttajille. Ajan kuluessa tulee toimintaa tarkastella kuitenkin aina uudelleen ja arvioida mikä on toimivin tapa ylläpitää reservin
aselajiosaamista. Yhteiskunnan, uhkakuvien ja aikajänteen muuttuessa on syytä muuttaa myös toimintaa,
sopivalla tavalla perinteitä vaalien.
Pioneeriaselajin Liitto ry (PAL) pyrkii omalta osaltaan
aktivoimaan jäsenistöään osallistumaan oma-aloitteisesti erilaisiin aselajin toimintaan liittyviin tapahtumiin.
Tärkeimmäksi aselajiliiton ylläpitämäksi ja reserviläisten koulutusta tukevaksi tapahtumaksi on vakiintunut valtakunnallinen Pioneeri- ja suojelujotos. MPK:n
VEH-harjoituksina on jo vuosia järjestetty alueellisia
harjoituksia, kuten HIUKKA, KYMIJOKI ja HÄMEEN
ILVES. Nämä ovat olleet harjoituskokonaisuuksia, jotka muodostuvat useista eri aselajien kursseista ja yhteistoimintaharjoituksista.
Näiden harjoitusten pohjaa käyttäen voidaan Pioneeri- ja suojelujotoksen jatkokehitelmänä järjestää valtakunnallinen pioneeriaselajiin keskittyvä HAKKU -harjoitus. Suuremman harjoituskokonaisuuden hyödyt
ovat selvät. Puolustusvoimille tuen antaminen helpottuu, sillä samalla vaivalla pystyy tukemaan isomman
harjoituksen kuin yksittäisenkin kurssin. Kiltojen kannalta on myös helpompaa löytää kouluttajat yhteen
isoon harjoitukseen kuin useisiin pienempiin kursseihin, jotka ovat hajallaan sekä ajallisesti, että maantieteellisesti. Aluetoimistot voivat kutsua harjoitukseen
vastuualueeltaan pioneeritehtäviin, erityisesti PAIKP
-sijoitettuja reserviläisiä. Harjoitukseen pystyy myös
erikseen hakemaan, ja päätöksen hyväksymisestä
tekee aluetoimistot. Tämä mahdollistaa omaehtoisen
kouluttautumisen ja sotilaallisen taidon kerryttämisen.
Kutsumalla ns. aktiiviuran ulkopuolisia reserviläisiä
harjoitukseen, saadaan heille siirrettyä tietoa koulutuksista ja aktiivitoiminnasta. sekä näin kasvatettua kiltojen harrastajamääriä. HAKKU-harjoitus järjestetään
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PV:n vapaaehtoisena harjoituksena (PV-VEH);
harjoituksen yhteydessä voidaan järjestää myös
MPK:n SOTVA tai tukikursseja. Harjoituksessa
voidaan käyttää erilaisia oppimismenetelmiä
kuten PVMoodlea, simulaattoreita, sekä muita
uusia menetelmiä ja välineitä. Ajankohdaltaan
harjoitus tapahtuisi elokuun alkupuolella, jolloin
kesälomat ovat suureksi osaksi pidettyjä, eikä
tapahtuma kilpaile esim. Schmardenin päivän
tapahtumien kanssa. Suunnitelman mukaan järjestäjävastuuta kierrätetään eri kiltojen kesken,
kuten tähänkin asti.

Vuonna 2022 koulutustapahtuman järjestelyistä
vastaa Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry tukeutuen joko KAARTJR:in tai UUDPR:in.
Vuonna 2023 koulutustapahtuman järjestelyistä
vastaa Pohjan Pioneerikilta ry tukijoukkona KAIPR tai JÄÄKPR.
Vuonna 2024 koulutustapahtuman järjestelyistä
vastaa Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry. Tukevaksi joukko-osastoksi PSPIONK/PSPR
Vuonna 2025 koulutustapahtuman järjestelyistä
vastaa Satakunnan Pioneerikilta ry tukeutuen
SATPIONP/PORPR:in
Tämä on kuitenkin vasta suunnitelma, joka elää
tilanteiden ja resurssien mukana. Lisäksi harjoitusten läpivieminen vaatii kouluttajaresursseja
sekä kiven alla olevia VEH-päiviä.

Vuoden 2019 Hämeen Ilves-harjoituksessa pioneerikurssin toteutuksesta vastasi Korian Pioneerikilta.
Vuonna 2021 koulutustapahtuman järjestäjänä
toimii Korian Pioneerikilta ry tukeutuen KYMPIONP/KARPR:in.

Teksti ja kuvat: Ilkka Jaakkola
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Kymen Viestikilta r.y.

Kesätervehdys Viestikillasta

Yhteystiedot
Puheenjohtaja/sihteeri Jukka Puurula
p. 0400 8331 717
jukka.puurula@pp.inet.ﬁ
Kotisivu: http://putkiradiomuseo.ﬁ/
Viestikilta/
Sähköposti: viestikilta@gmail.com
Kymen Viestikilta r.y.
- Tarkoitus kehittää yhteistyötä
toiminta-alueellaan toimivien maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
- Vaalia alueensa viestiperinteitä ja
historiallisia muistoja.
- Järjestää kiltailtoja, retkiä, tutustumistilaisuuksia ja koulutusta.
- Radioamatööritoiminta

Artikkeli minun Karjalan prikaati on muistelua menneiltä vuosilta. Itse olen saanut ensimmäisen kosketuksen prikaatiin vuonna
1973, kun astuin palvelukseen viestikomppaniaan. Myöhemmin viestikiltalaisena olen
saanut vuosien varrella hienoja kokemuksia monissa erilaisissa prikaatin tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Kymen viestikillassa on aloitettu uudenlaista toimintaa.
Killalle on hankittu sotilasradioamatöörikutsumerkki OI5ACF. Killan radioaseman toimintaa hoitaa Jari
Myntti. Asema on osallistunut maaliskuussa MPK-kurssin varaverkko viestiliikenneharjoitukseen.
Tietolaatikossa mainitulla kotisivullamme on ajankohtaista tietoa killan kaikesta toiminnasta.
Tulevia tapahtumia ovat A.R. Saarmaa seminaari 25.9.
Kouvolan Sotilasradiopäivä 3.10. ja varaverkko viestiliikenneharjoitus 20. - 21.11.
Tapahtumat toteutuvat jos rajoitteita ei ole. Tervetuloa
mukaan tapahtumiin!
Jukka Puurula, puheenjohtaja

Nivelpuominosturin koriin kiinnitetty 14MHz:n 3el yagi
-antenni Valkmusan kansallispuistossa vuonna 2017.
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Niko Vanhatalo, OH5CZ, operoimassa sähkötyksellä tietokoneohjelman avustuksella. Radioamatööriyhteyksiä ympäri maapallon.

Kuvassa 4 kpl digitaalisia HF-radioamatööriasemia. Kaikissa tietokoneissa on käytössä
uudehko - valtavan suosion maailmalla saavuttanut lähetelaji -FT8.

Kuvat: Juha Vanhatalo OH5CW,
Kymen viestikilta

Minun Karjalan prikaati
paniaan vuoden päästä, jos haluaisin - en halunnut. Itse hän oli silloin jäämässä eläkkeelle.
Työurani alkoi alokasjoukkueen varajohtajana,
peruskurssin jälkeen toimin joukkueenjohtajana.
Rykmentissä ollessani olin vuoden viestikomppanian asevarastonhoitajana. Rykmenttivaiheen
jälkeen palasin prikaatin esikuntaan viestitoimistoon, sieltä koulutustoimistoon ja lopulta huoltotoimistoon. Sillä rykmentissä ollessani olin päässyt tutustumaan RUK:n materiaalikeskukseen ja
sen innoittamana kysyin, voitaisiinko meillekin
perustaa samanlainen yksikkö. Esikuntapäällikkö hyväksyi ehdotuksen; huoltopäällikkö ei. Lopulta sain perustaa sen esikuntapäällikön määräyksestä.
Palvelukseni aikana tein monia tehtäviä: Vastasin mm. varuskunnan viihde-elokuvatoiminnasta
Kaartin Kinossa ja rakentelin turvalaitteita läänin
viestimiesten apuna. Kulunvalvontajärjestelmän
valmistuttua ne jäivät vastuulleni. Vastuullani
oli myös varuskunnan äänentoisto, valokuvausta päällikön käskystä, nimikylttien ja palkintojen
kaiverrustyöt, oﬀsetpainotyöt, AV-laitteiden huoltotöitä ja joskus oli salaisiakin tehtäviä Pahkajärvellä.
Vekaranjärvellä, Karjalan prikaatissa oli elämä
vanhaan aikaan turvallista, moninaista ja mielenkiintoista. Se oli kuin pienessä kunnassa konsanaan. Asuttiin työpaikan vieressä mäen alla,
tunnettiin toisemme ja toistemme perheet. Prikaatilaisten kesken vapaa-ajallakin oli yhteistä
toimintaa. Olimme kuin yhtä perhettä.

Vuonna 1968 astuin varusmiespalvelukseen
Karjalan Prikaatiin, siitä alkoivat muistoni prikaatissa. Saavuin silloin Kouvolaan hyvissä ajoin iltapäivällä. Pitkässä kasarmissa odottelimme kuljetusta sinne jonnekin. Matka tuntui pitkältä, kun
emme tienneet minne olimme menossa. Viimein
saavuimme paikkaan, jossa oli kaksi kasarmia ei mitään muuta. Myöhemmin selvisi, että paikka
oli Vekaranjärven varuskunta, Karjalan Prikaati
oli siirtymässä sinne. Olimme ensimmäiset alokkaat Karjalan prikaatissa. Varusmiespalvelukseni suoritin Panssarintorjuntakomppaniassa.
Vuonna 1973 ilmoittauduin va kersantiksi prikaatiin, siitä alkoi sotilasurani Karjalan Prikaatissa.
Vuonna 1979 ensimmäinen työjaksoni päättyi
pakkosiirtoon Karjalan Tykistörykmenttiin. Takaisin prikaatiin palasin vuonna 1991 ja 1997
siirryin reserviin sotilasmestarina. Noihin vuosiin
mahtui paljon erilaisia tapahtumia.
Jo tuloni palvelukseen oli poikkeuksellinen. Olin
tullut YK-palveluksesta ja menin kyselemään
prikaatin esikunnasta, milloin voin aloittaa palvelukseni, sillä ajankohta oli jäänyt epäselväksi.
Esikuntavääpeli katseli papereitani ja totesi: “Jäät heti.” En kuitenkaan voinut jäädä heti, koska kotonani ei kukaan tiennyt minne olin mennyt
autoilemaan. Erilaisten pohdiskelujen jälkeen ilmeni, että vuosilomaani oli jäänyt pitämättä kaksi viikkoa YK-palveluksen päätyttyä.
Palvelukseni alkoi ilmoittautumisella esikuntapäällikölle komentajan ollessa lomalla. Hän
määräsi minut viestikomppaniaan. Ensin tietysti ihmettelin, miksi sinne kun olin pst koulutettu
varusmiehenä. Hän ehdotti siirtoa pst komp-

Teksti: Keijo Kouvonen, Kymen viestikilta
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Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta r.y.

Puheenjohtajan tervehdys

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Timo Pohjola
puheenjohtaja@ajkkymenlaakso.ﬁ
Kotisivu: ajkkymenlaakso.ﬁ/
Autojoukkojen Kymenlaakson
Kilta r.y.
- Autojoukoissa ja huollon muissa
tehtävissä palvelleiden vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.
- Killan tarkoituksena on tukea
huoltoaselajin koulutusta ja palkita
kotiuttamistilaisuuksissa varusmiehiä.
- Ampumatoiminta ja moottoripyöräily.

Kiltamme toiminta on jatkunut vilkkaana kiitos aktiivisten jäsenten. Tämä käy ilmi myös esitetyistä jutuista.
Koronvirus on aiheuttanut haasteita toimintaan ja suruviestit kiltaveljien poisnukkumisista koskettavat koko
jäsenistöä. Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesää sekä
terveyttä.
Timo Pohjola, puheenjohtaja

Tutustuminen KAAKKO-19 harjoitukseen
Sunnuntaina 1.12.2019 pj. Timo Pohjolan johdolla
7 jäsentä nousi autoon, joka suuntasi kulkunsa
tutustumaan harjoitukseen. Oppaanamme toimi majuri
Kristian Värri.

Salainen neuvottelu ”siellä jossain” majuri Kristian
Värrin johdolla.

27 jäsentämme tutustui Kiltaillassa v. 2001 perustetun
Kaslink Foods Oy:n tiloihin ja tuotantoon Korialla
6.11.2019.
Teksti ja kuvat: Kalervo Seppälä
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Pistoolikilpailu 20 ls 17.08.2019
1. Tomi Nyman
2. Jukka Niemelä
3. Ahti Hyppänen
4. V-P Muona
5. Juhani Koste
6. Jan-Erik Savolainen
7. Tapani Kuisma
8. Nooa Hovilainen
9. Timo Pasanen
10. Jarmo Aho
Ampujia oli kaikkiaaan 30.

Varusmiesten palkitseminen
Autokillan ansiolevyke:
Karjalan huoltopataljoonan kotiuttamisjuhlassa
18.06.2019 - alik Roope Poikala, korpr Tuomas
Ilván ja jääk Niko Kämppi,
Utin jääkärirykmentin kotiuttamisjuhlassa
19.06.2019 - jääkäri Aleksi Vihtonen,
Karjalan huoltopataljoonan AUK:n päättäjäisissä
20.06.2019 - alikersantti Tuukka Heinonen ja
alik Marcus Jormalainen,
Karjalan huoltopataljoonan kotiuttamisjuhlassa
17.12.2019 - kers Ville Hokkanen, alik Jyrki
Hyvärinen ja jääk Elias Kettunen,
Utin jääkärirykmentin kotiuttamisjuhlassa
18.12.2019 - korpr Jere Kirppu,
Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikoulun
päättäjäistilaisuudessa 19.12.2019 - alik Akseli
E Pasanen ja alik Matias S Tolppanen.

182 pist.
175 ”
174 ”
171 ”
171 ”
167 ”
166 ”
164 ”
159 ”
158 ”

UKONTIE RK-ammunta 20 ls 7.9.2019
Autokillan joukkue, johon kuuluivat
kiltaveli Tuukka Tuominen
175 pist
”
Matti Ahtiainen
171 ”
”
Kari Tuominen
165 ”
”
Juhani Koste
165 ”
”
Riku Rantala
162 ”
saavutti toisen tilan. Joukkueita oli 7 kappaletta

Ampumatuloksia
Talvisodan muistoammunta (kiv 3x5 ls) 16.03.2019
1. Jan Niemelä
133 pist.
2. Riku Rantala
126 ”
3. Matti Ahtiainen
123 ”
4. Tuuukka Tuominen
115 ”
5. Jani Siljander
113 ”
6. Heimo Kivistö
111 ”
7. Juhani Koste
111 ”
8. Tapani Kuisma
111 ”
9. Ahti Hyppänen
106 ”
10. Lauri Sironen
104 ”
Ampujia oli kaikkiaan 20.

Jatkosodan muistoammunta kiv 3x5 ls 14.9.2019
1. Juhani Koste
130 pist.
2. Matti Ahtiainen
120 ”
3. Heimo Kivistö
117 ”
4. Jani Siljander
116 ”
5. Ahti Hyppänen
110 ”
6. Riku Rantala
106 ”
7. Kimmo Hovilainen
106 ”
8. Kari Tuominen
102 ”
Ampujia 12.

In memoriam - Raimo Veikko Rautiainen 7.3.1937 - 30.9.2019
Viime syyskuun viimeisenä päivänä meidät tavoitti suruviesti. Kiltamme perustajajäsen sotilasmestari evp Raimo Rautiainen oli nukkunut ikiuneen pitkäaikaisen sairauden murtamana.
Ramille olivat erittäin tärkeitä lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset, jotka
vaimon lisäksi jäivät kaipaamaan isää, pappaa ja isopappaa.
Raimo siunattiin Konginkankaan kirkossa ja laskettiin sukuhautaan runsaslukuisen sukulais- ja ystäväjoukon saattamana.
Veli-Pekka Muona
In memoriam - Seppo Ilmari Oinonen 2.6.1952 - 22.2.2020
AJKK:n kiltatyön Grand Old Man
Järvenpäässä syntynyt sotilasmestari evp, Autojoukkojen Kymenlaakson Killan(AJKK) monivuotinen sihteeri ja rahastonhoitaja sekä killan kenttäkeittimen hoitaja ja keittiömestari Seppo Oinonen menehtyi sairauden murtamana
Kouvolassa 22.2.2020.
Kalervo Seppälä ja Seija Halonen
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Aliupseerikurssi

Kymen jääkäripataljoonan
aliupseerikurssi
Kymen jääkäripataljoonan aliupseerikurssi koostuu erällä 1/20 jääkäri-, tiedustelu-, panssaritiedustelu-, tulenjohto- sekä rynnäkköpanssarivaunulinjasta. Mielikuvana jääkäripataljoonan aliupseerikurssin tehtävänä ei voi olla mikään muu,
kuin tuottaa osaavia jalkaväen ryhmänjohtajia
taistelukentälle, mutta 27,5 tonnisen rynnäkköpanssarivaunun johtaminen tai sähkötyssanoman lähettäminen eroavat merkittävästi tästä
klassisesta mielikuvasta.
Jääkärilinjan tehtävänä on koulia aliupseerioppilaista jalkaväen ryhmänjohtajia. Heillä korostetaan
omaa esimerkkiä, vakioituja perustaistelumenetelmiä sekä aloitteellisuutta viholliskosketuksessa.
Tiedustelulinja vastaa sissiradioaliupseerien tuottamisesta. Heidän koulutuksessaan painottuvat salamannopean sähkötystaidon lisäksi kyky selviytyä
ja olla luonnossa rinkkansa kanssa ilman ulkopuolisia täydennyksiä.
Panssaritiedustelulinjalta tulee ryhmänjohtajia
mekanisoidun joukon tiedusteluosastoille. Heidän
koulutuksessaan yhdistyvät suoraviivainen panssarijalkaväkitoiminta sekä sissiromantiikkamainen tiedustelutoiminta jalkaisin. Panssaritiedustelulinjan
oppilaista tulee myös seuraavan Karjalan prikaatin
valmiusyksikön panssarijääkäriryhmien johtajat.
Tulenjohtolinja vastaa tulenjohtoaliupseerien kouluttamisesta jääkäri- ja panssaritiedustelujoukkueisiin. Heidän koulutuksensa perustuu kattavaan viestiosaamiseen sekä yksinkertaisten tulenjohtosuoritteiden rautaiseen osaamiseen.
Rynnäkköpanssarivaunulinja tuottaa vaununjohtajia CV9030-kalustolle. Vaununjohtaja vastaa vaununsa toiminnasta taistelukentällä antamalla käskyjä ampujalle ja ajajalle. Rynnäkköpanssarivaunulinja
eroaa muista linjoista siinä, että heillä kuluu aliupseerikurssista merkittävä osa erityislupatutkintoon
tähtäävään koulutukseen.
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Aliupseerikurssi

Karjalan tykistörykmentin
aliupseerikurssi
Tykistöaliupseerikurssi
1.Kenttätykistöpatterin tykistöaliupseerikurssilla koulutetaan tulevia ryhmänjohtajia tuliasema-, viesti- ja
kranaatinheitinlinjoilla. Aliupseerikurssin jälkeen tuoreet ryhmänjohtajat jatkavat johtajaksi kasvamistaan
Karjalan tykistörykmentin perusyksiköissä, joissa he
toimivat monipuolisissa ja haastavissa johtajatehtävissä osana tykistöjärjestelmää.
Tuliasemalinja
Tuliasemalinjan ryhmähenki on positiivinen ja tiimityöskentely reipasta. Tuliasemalinjan oppilaat ovat
päässeet toimimaan erilaisissa johtajatehtävissä
aina tykinjohtajasta linjan vanhimman tehtävään,
sekä päässyt kokemaan suora-ammunnan ja epäsuoran tulen hienouden 122H63 tykkikalustolla.
Viestilinja
Tykistön tulevat viestialiupseerit täyttävät tärkeää
tehtävää perustamalla komentopaikan ja luomalla viestiyhteydet tykkien välille. Aliupseerikurssi luo
viestialiupseereista teknillisesti pätevän joukon, jolta
taipuvat perinteisten viestivälineiden lisäksi tietojärjestelmätkin.
Kranaatinheitinlinja
Kranaatinheitinlinjan toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, tietotaito ja jääräpäinen halu onnistua annetuissa tehtävissä. Tasokas ja monipuolinen koulutus takaa, että kranaatinheittimistö pysyy tärkeänä
osana vahvaa tykistörykmenttiämme, ja että tulevat
heitinaliupseerit vaalivat heitinmiesten arvoja myös
tulevaisuudessa.
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Aliupseerikurssi

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
aliupseerikurssi
Asejärjestelmälinja
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo kouluttaa pääosin
lyhyen ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Tällä kurssilla koulutuksessa on lyhyen
kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (ITO 05).
Ilmatorjuntaohjus 05 -koulutus vaatii oppilailta ilmatorjunta-aselajin ammattitaidon lisäksi kykyä omaksua
vaativaa teknistä tietoa asejärjestelmän toiminnasta.
Tällöin ryhmänjohtajilta ja tulevilta upseerikokelailta
vaaditaan kykyä nopeaan päätöksentekoon, toimeenpanoon ja tehtävien jakamiseen. Joukolta vaaditaan
kykyä toimia vähällä levolla tilanteen vaatiessa asejärjestelmän ympärivuorokautisen suorituskyvyn ansiosta.
Saapumiserän 120 asejärjestelmälinja on osoittanut
esimerkillistä asennetta koulutettavia asiakokonaisuuksia kohtaan. Iloinen yleisilme ja kyky vastaan ottaa uutta tietoa on ollut päällimmäisenä mielessä joukon toimintaa seuranneilla. Vallitsevan koronatilanteen
tekemistä muutoksista huolimatta, joukko on pystynyt
sisäistämään asejärjestelmän keskeistä oppia ja saavuttamaan vaadittavaa osaamista tulevia tehtäviä
silmällä pitäen.
Johtamisjärjestelmälinja
Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien tarkoituksena on
johtamisyhteyksien tuottaminen, sekä paikallisen ilmatilannekuvan muodostaminen ja sen liittäminen valtakunnalliseen ilmatilannekuvaan. Tämä siistitty reaaliaikainen tilannekuva jaetaan pääsääntöisesti radiotiellä
ampuville ilmatorjuntayksiköille, joka tunnetaan myös
tulenjohtodatana. Johtamisjärjestelmälinjalla koulutetaan tulenjohtodatan lähetyspiste- ja viestiryhmien johtajia, taistelunjohtoryhmien valvontajohtajia sekä johtokeskuksen tutkaryhmiin valvonta-aliupseereita.
Aselajikoulutuksen näkökulmasta aliupseerikurssin
alkuvaiheessa kaikki oppilaat saavat perusteet lähetyspistelaite- ja viestiryhmien kalustosta, sekä ryhmän
johtamisesta jalkaväen tapaan. Perusteiden oppimisen
jälkeen johtamisjärjestelmälinjan oppilaiden koulutus
eriytyy läpi- ja viestikoulutukseen, maalinosoitustutka
koulutukseen, sekä johtamisajoneuvo koulutukseen.
Johtamisjärjestelmälinjalta valmistuvilta ryhmänjohtajilta vaaditaan kykyä johtaa omaa ryhmäänsä taistelussa,
kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, sekä toimintaan
paineen alla. Huolimatta vallitsevan koronatilanteen aiheuttamista merkittävistä muutoksista kurssin läpivientiin, johtamisjärjestelmälinjan oppilaat ovat kyenneet
saavuttamaan koulutukselle asetetut tavoitteet.
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Kymen pioneeripataljoonan
aliupseerikurssi
Kymen pioneeripataljoonan aliupseerikurssilla koulutetaan oppilaita pioneeri- ja raivaajalinjoilla.
Pioneerilinjalta valmistuneet alikersantit aloittavat
johtajataipaleen ryhmänjohtajina pioneeri- ja taistelupioneerijoukoissa ja raivaajalinjan suorittaneet alikersantit sijoitetaan raivaajajoukkoihin.
Aliupseerikurssin yhtenäisopinnoilla saavutetaan
tuoreille johtajille riittävä osaaminen johtamiseen
taistelukentällä. Koulutukseen sisältyy perusteet ryhmänjohtamisesta sekä pioneeritoimista. Perusteiden
oppimisten jälkeen oppilaille on koulutettu koulutushaaran mukaiset oppisisällöt. Pioneerilinjan osalta
tämä on tarkoittanut harjaantumista taistelujohtamisessa sekä suluttamis- ja raivaamistehtävissä. Raivaajalinjan koulutus painottunut EOD2-kurssiin.
Koulutus on pitänyt sisällään niin välinekoulutusta
kuin perustaistelumenetelmien harjoittelua, sekä tietenkin johtaja- ja kouluttajakoulutusta. Tulevan johtajan on osattava kouluttaa omalle joukolleen sen
käyttämät välineet ja menetelmät. Jotta johtaja osaa
kouluttaa, on hänen hallittava kyseinen väline ja menetelmä, mutta myös hallittava kouluttaminen ja koulutusmenetelmät.
Johtamista on harjoiteltu sekä teknisenä suoritteena, kuten käskynantoharjoituksina, että pohdittu,
mitä on johtaminen ja millainen on hyvä johtaja. Matka johtajuuteen on sisältynyt myös matkan itseensä
tutustumiseen, kun tulevien johtajien paineensietokykyä on testattu muun muassa yön yli marssilla johtajatehtäväradalla ja vaativissa taistelu- ja ampumaharjoituksilla.
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Itä-Suomen viestipataljoonan
aliupseerikurssi
Kerralla kuntoon!
Aliupseerikoulutuksen päämääränä on kouluttaa sodan ajan ympäristöön ryhmänjohtajia. Millainen on hyvä
ryhmänjohtaja? Minun Karjalan prikaatissa koulutetaan
ryhmänjohtajia, jotka ovat: esimerkillisiä, rehtejä, reiluja
ja ennen kaikkea itseohjautuvia. Aliupseerikurssin koulutuksen pitää olla haastavaa sekä rankkaa. Tehtävät
voi tehdä kahdella tapaa: joko kerralla kuntoon tai uudestaan.
Viestiasemalinja M12 (1.VK)
M12 linjalla koulutetaan ryhmänjohtajia VIPA ja EPA kalustolla valmiusyksikkötehtäviin. Kalusto mahdollistaa
kaikissa tilanteissa nopeasti perustettavat viestiyhteydet. Toiminnan päämäärä: tulenkäyttö, tilannekuva ja
johtaminen.
Viestiasemalinja M18 (1.VK)
Viestialiupseerikurssilla koulutetaan ryhmänjohtajia M18
järjestelmälle sekä teleryhmiin sodan ajan joukkoihin.
Järjestelmän käyttö kehittyy jatkuvasti, joka kehittää
myös toimintatapoja!
Sotilaspoliisilinja (EK)
Sodan ajan tehtävien lisäksi sotilaspoliiseja käytetään
varuskunnallisiin operatiivisiin tehtäviin. Fyysinen toimintakyky pitää olla kunnossa, sillä voimankäyttö on
olennainen osa koulutusta - myös taistelukentällä.
Komentopaikkalinja (EK)
Komentopaikkalinjalla harjoitellaan komentopaikkojen
perustamista taisteluosaston ja prikaatin johtamispaikoille. Tulevat sodan ajan ryhmänjohtajat ovat jalkaväen yleismiehiä, joiden koulutuksessa on merkittävä osa
viestitaitoja.
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Karjalan huoltopataljoonan
aliupseerikurssi
Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikurssi kouluttaa huollon aliupseereita Karjalan prikaatin
joukkoyksiköille, Maasotakoululle, Utin jääkärirykmentille ja Ilmasotakoululle.
1/20 aliupseerikurssin koulutusta jouduttiin tiivistämään koronaviruksen myötä tulleen 2+2+2 koulutusrytmityksen takia. Koulutusrytmin muutos merkitsi
sitä, että suunnitellusta 12 viikosta jäi 8 viikkoa käyttöön kurssin koulutusta varten. Tiivistäminen tarkoitti lisääntynyttä määrää maastoharjoituspäiviä sekä
itseopiskelutehtäviä.
AU1-jaksolla koulutuksen painopiste on jääkäriryhmän taistelukoulutuksessa sekä johtamisen ja kouluttamisen perusteissa. Huolto tukeutuu olemassa
olevaan infrastruktuuriin aina kun mahdollista ja tästä syystä oppilaat saivat AU1-jakson lopulla perehdytystä rakennetun alueen taisteluun.
AU2-jaksolla kurssi jaetaan koulutushaarajakson
mukaisen koulutuksen perusteella neljään linjaan;
huoltopalvelu-, kunnossapito-, lääkintä- ja kuljetusaliupseerilinjaan. Koulutuksen painopiste siirtyy koulutushaarakoulutukseen unohtamatta jääkäriryhmän
perustaistelumenetelmiä ja johtaja- ja kouluttajakoulutusta. Kurssin tavoitteena onkin tuottaa erikoiskoulutettuja ryhmänjohtajia, jotka osaavat niin taistelun jalkaväen tapaan kuin huollon erikoisosaamisen:
”Taistelee ja tukee”.
Aliupseerikurssin aikana oppilaat saavat omien
koulutushaarojensa lisäksi myös tulenjohto-, viesti- ja pioneerikoulutusta. Kurssin päättyessä KARHP AUK:n oppilaiden mukana siirtyy valtava määrä
huollon osaamista eri palveluspaikkoihin ja myöhemmin reserviin.
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Tapahtumia 2020

Saapumiserän 2/19 palveluksen aloittaminen 6.7.
Kymen pioneeripataljoonan perinnepäivä 24.7.
Valat ja vakuutukset poikkeuksellisesti 7.8. ja 14.8.
Kotiuttaminen 255 vrk 16.9.
Itä-Suomen viestipataljoonan perinnepäivä 2.10.
Karjalan tykistörykmentin perinnepäivä 30.10.
Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivä 11.11.
Kotiuttaminen 165 ja 347 vrk 17.12.
HUOM! Tapahtumiin saattaa tulla muutoksia!
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