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



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

Onneksi olkoon 60-vuotiaalle Kar-
jalan prikaatille. Virallinen vuosi-
päivä on 6. toukokuuta ja juhlalli-
suudet järjestetään lähelle osuvana 
perjantaina joko ennen tai jälkeen 
varsinaisen vuosipäivän - käytän-
nön syistä. 
Kevät teki tuloaan pitkään ja har-
taasti ja vaikka rankoilta vesisateil-
ta ja märältä keväältä olemmekin 
pelastuneet, niin Vapun aaton aat-
tona oli erittäin talvisen näköinen 
maisema ja toukokuun alussa jou-
tui vielä skrapaamaan auton tuuli-
lasia ainakin Valkealassa. Täytyy 
vain luottaa siihen, että kyllä se 
kesä sieltä loppujen lopuksi saa-
puu.
Mitä kaikkea tapahtui vuonna 
1957, tässä muutamia esimerkkejä. 
Elokuvan saralla Kwai Joen Silta 
sai ensi-iltansa, neuvostoliittolais-
ten tyrmistykseksi Ruotsi voitti 
jääkiekon Neuvostoliitossa pela-
tuissa maailmanmestaruuskisoissa 
ja laulaja J Karjalainen syntyi. Pra-
vda kehotti Itä-Euroopan maiden 
johtavia poliitikkoja valppauteen, 

jotta Unkarin 1956 kaltaiset tapah-
tumat eivät uusiutuisi.
Mitä Karjalan prikaatissa on tapah-
tunut alkuvuonna, varusmiesten 
laadukas koulutus jatkuu, valmiu-
den eteen on tehty pontevasti töitä 
ja remontit jatkuvat. Tammikuussa 
palvelukseen astui 2 202 miestä ja 
naista, joka on kaikkien aikojen 
ennätys. Ruokalaremontti jatkuu ja 
hyvällä suunnittelulla sillä on ollut 
vain vähäistä vaikutusta saapumi-
serän koulutukseen. Kiitokset tästä 
kuuluvat kaikille niille, jotka ovat 
suunnitteluun ja toteutukseen osal-
listuneet. Ennen kaikkea kiitokset 
Leijona Cateringin työntekijöille, 
jotka puurtavat remontin keskellä 
ja tuottavat keskeytyksettä koko 
mäelle maittavaa ruokaa.
Suomi 100 vuotta -tapahtumat ovat 
näkyneet prikaatin toiminnassa al-
kupuoliskolla ja tulevat näkymään 
myös loppupuoliskolla. Tuskin 
maltan odottaa uuden Tuntemat-
toman Sotilaan ensi-iltaa taikka 
Kouvolan kaupungin ja prikaatin 
yhdessä järjestämiä itsenäisyys-

päivän juhlaa, jotka tänä vuonna 
juhlitaan vuorostaan kaupungilla. 
Palkattu henkilöstö ja varusmiehet 
ovat ammattitaitoisesti esitelleet 
itsenäisen Suomen Maavoimia sen 
kalustoa ja koulutusta.
Toivotan hyviä lukuhetkiä kaikille 
ja huomattavasti viime kesää läm-
pimämpää kesää.

Kaarti Päälle!

P.S. Nähdään kesän lopulla 11.8. 
Kouvolan suurimmassa ilmais-
konsertissa Kasarminmäen Ryk-
mentinpuistossa Puolustusvoimien 
Suomi 100 -kesäkiertueessa (van-
ha MilJazz).



Karjalan prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Pasi Välimäki
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Karjalan prikaati, 
Kaakkois-Suomen puolustaja - 
valmiutta joka päivä!

Hyvät kaartilaiset,
Komentajuuttani on takana puoli 
vuotta. Olen tarkastanut joukkoja, 
perehtynyt toimintaan ja tutustu-
nut henkilöstöön ja voin sanoa, 
että prikaatissa on monessa asias-
sa menty hienosti eteenpäin siitä, 
kun viimeksi sain palvella täällä. 
Kevään aikana on tehty paljon 
töitä ja tulokset ovat olleet hyviä. 
Operatiiviset vaatimukset ovat 
ohjanneet tekemistämme ja val-
miuden kehittäminen on edennyt 
suunnitelmallisesti. Myös talven 
saapumiserän koulutus on edennyt 
hyvin ja saavutettu koulutustaso 
vastaa asetettuja vaatimuksia ja 
tavoitteita. Varusmiesten antamat 
palautteet ovat olleet varsin posi-
tiiviset. Henkilökunnan ammatti-
taitoa, motivaatiota ja sitoutumista 
tehtäviin arvostetaan. Valmiusyk-
sikön rakentaminen ja koulutuk-
sen aloittaminen on edennyt aika-
taulussa. Viranomaisyhteistyö ja 
varautumisen suunnittelu kolmen 
maakunnan alueella etenee myös 
suunnitelmallisesti. Alkuvuosi on 
siis mennyt hyvin. Kiitoksia teille 
hyvin tehdystä työstä ja ansiok-
kaasta palveluksesta prikaatin hy-
väksi. Matkalla on ollut haasteita 
mutta niistäkin on selvitty hienosti.
Prikaatilla on varsin pitkät ja 
kunniakkaat perinteet Kaakkoi-
sen Suomen puolustajana. Tämän 
KILPI-lehden teemana on Karja-
lan prikaati 60 vuotta. Prikaatin 
vuosipäivä tulee kuningas Kustaa 
II Adolfi n määräyksestä perustaa 

Karjalan Rykmentti 6.5. vuonna 
1618. Varsinaisesti prikaatimme 
perustettiin 1.1.1957, kun 5. pri-
kaatista tuli Karjalan prikaati. Täs-
sä yhteydessä prikaatille määrät-
tiin Viipurin Papulassa sijainneen 
Karjalan Kaartin Rykmentin perin-
teet, joukko-osastolippu, -tunnus 
ja kunniamarssi. Tähän perinne-
joukkoon viittaa tervehdyksemme 
ja tunnuksemme KAARTI PÄÄL-
LE! Lisäksi prikaatille tuli vaalitta-
vaksi myös Jalkaväkirykmentti 8, 
Tuntemattoman sotilaan rykmen-
tin, perinteet. Karjalan prikaatin 
arvokkaat, ajassaan elävät ja yh-
teenkuuluvuutta lisäävät perinteet 
kantavat meitä kohti tulevaisuutta. 
Perinteiden vaalimisessa keskeisiä 
toimijoita ovat Karjalan prikaatin 
kilta ja eri aselajien killat, jotka te-
kevät pyyteetöntä vapaaehtoistyö-
tä prikaatin ja maanpuolustuksen 
parhaaksi. 
Sotilaita koulutetaan sotaa varten. 
Sotilailla pitää olla korkeatasoi-
sen koulutuksen ja kaluston lisäksi 
vahva maanpuolustustahto, luon-
teen lujuutta ja sitkeyttä täyttää 
vaativat tehtävät. Suomalainen sisu 
elää vahvana myös meidän varus-
miehissämme. Prikaatissa näem-
me päivittäin, kuinka nämä nuoret 
sotilaat täyttävät heille annettuja 
tehtäviä ja kuinka he yhdessä jouk-
kona ylittävät itsensä ja osoittavat 
hyvää yhteishenkeä harjoituksissa 
ja kasarmilla. Sotilasjoukolle muo-
dostuu näiden yhteisten kokemus-
ten kautta tuo niin tärkeä yhteen-

kuuluvuuden tunne ja luottamus 
taistelukavereihin - kaveria ei jä-
tetä! Tämä antaa uskoa ja voimia 
selvitä vaikeimmistakin tehtävistä 
niin normaali- kuin poikkeusolois-
sa. Olen ylpeä kesällä kotiutuvista 
varusmiehistämme.
Prikaati ei ole sammaloitunut 
kivi vaan jatkuvasti kehittyvä ja 
muuttuva. Esimerkiksi Pahkajärvi 
muuttaa muotoaan kokoajan, Pah-
kajärven varuskunnan perus- ja 
uudisrakentaminen, jatkuu vielä 
vuosia, aina kuuden kuukauden 
välein astuu riviin uusi saapumise-
rä, uutta kalustoa otetaan käyttöön 
ja uutta henkilöstöä tulee riviin. 
Asia on kuitenkin niin, että tule-
vaisuus ei vain tule - tulevaisuus 
tehdään. Karjalan prikaatin tärkein 
voimavara on sen henkilöstön am-
mattitaito ja sitoutuminen yhdessä 
tekemiseen. Tulevaisuus tehdään 
yhdessä prikaatin oman väen, ase-
velvollisten ja yhteistyökumppa-
niemme kanssa. 
Kiitän toimitusta erinomaisesta 
lehdestä ja toivotan Kilpi -lehden 
tekijöille ja lukijoille aurinkoista 
kesää! 

KAARTI PÄÄLLE - YHDESSÄ 
VOIMA!



       

   

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, 
eversti Pertti Kuokkanen
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Juuri julkaistun puolustusselon-
teon mukaan toimintaympäristön 
muutos korostaa yhteiskunnan krii-
sinsietokykyä, jossa maanpuolus-
tustahdolla on keskeinen merkitys. 
Maanpuolustus on koko kansan 
asia, ja suomalaisten korkea maan-
puolustustahto on puolustuskyvyn 
perusta. Sen ylläpidosta vastaavat 
osaltaan vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä tekevät järjestöt.
Vuosien saatossa täällä kaakon 
kulmalla on pidetty yhteyttä alueen 
ja paikkakuntien viranomaisiin, 
liike-elämään, maanpuolustus-, re-
serviläis- ja veteraanijärjestöihin ja 
kansalaisiin. Hyvin monipuoliset 
liityntäpinnat ovat mahdollistaneet 
prikaatin ja sen edeltäjien sotilas-
läänien ja -piirien kytkeytymisen 
yhteiskuntaan. Perinteisesti maan-
puolustustyö on otettu vakavasti 
osana päivittäistä tekemistä niin 
sotilaiden kuin siviilienkin osalta. 
Koordinoidut tukitarpeet takaavat 
onnistuneen maanpuolustustyön 
monipuolisesti.
Hyvä osoitus yhteisestä tekemises-
tä oli KYMI117- paikallispuolus-
tusharjoitus. Viranomaisyhteistyö 
koettiin tarpeelliseksi sekä alueelli-
sella että paikallisella tasolla. Har-
joitukseen osallistui Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston, Etelä-Savon, 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
pelastuslaitosten sekä Itä-Suomen 
poliisilaitosten edustajat. Haminan 

suunnalla viranomaisyhteistoimin-
ta toteutettiin poliisin, pelastuslai-
toksen, kaupungin ja alueen kunti-
en kanssa. Harjoituksen tavoitteet 
saavutettiin hyvin ja saatiin erin-
omainen pohja taas seuraavalle 
harjoitukselle.
Suomi 100 vuotta - teema värit-
tää sinivalkoisin ajatuksin tämän 
vuoden maanpuolustustapahtumia, 
joita alueella on runsaasti. Puo-
lustusvoimien Suomi 100 vuot-
ta -kesäkiertue tuo näkyviin ja 
kuuluviin sotilasmusiikin ja puo-
lustusvoimien toiminnan. Maan-
puolustus kokonaisuutena tulee 
näkymään useilla eri paikkakunnil-
la niin toimintanäytöksinä, yhteis-
työkumppaneina kuin koululaisille 
tarkoitettuina tietoiskuina ”Intti 
tutuksi”- ohjelman jatkuessa myös 
tänä vuonna.   
Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen alueellinen neuvottelukunta 
mahdollistaa hyvän keskustelun 
ja kehittämisotteen vapaaehtoisen 
maanpuolutuksen järjestämisessä. 
Se vahvistaa yhteisiä näkemyksiä 
yhteensovittaa ja parantaa mah-
dollisuuksia edistää kansalaisten 
vapaaehtoista maanpuolustustoi-
mintaa ja maanpuolustusvalmiutta. 
Tämä kertoo hyvästä ja aktiivises-
ta toiminnasta maanpuolustuksen 
eteen myös reservissä. Kannustan 
edelleen liittymään reserviläisjär-
jestöihin, -kiltoihin  ja -kerhoihin 

jatkamaan maanpuolustustyötä, 
kun reservin aika varusmiespalve-
luksen ja vapaaehtoisen asepalve-
luksen jälkeen koittaa.
Tänään Karjalan prikaati ylläpitää 
maanpuolustustahtoa asevelvol-
listen laadukkaalla koulutuksella 
ja tukemalla vapaaehtoista maan-
puolustustyötä. Aluevastuumme 
kattaa niin sotilaallisen maanpuo-
lustuksen järjestelyt kuin yhteis-
toiminnan ja tuen järjestämisen 
niin alueen viranomaisille kuin 
maanpuolustusjärjestöille. Maan-
puolustuskoulutusyhdistys tukee 
toimintaa kumppanina yhteisten 
sovittujen toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. Tavoitteena on vah-
vistaa vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen asemaa paikallispuolus-
tuksessa sekä virka-aputehtävissä. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
toimintaedellytykset varmistetaan 
hyvällä ja toimivalla yhteistyöllä.
Erinomaista maanpuolus tustahtoa 
ja kesän jatkoa itsenäisen Suomen 
täyttäessä 100 vuotta!
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Karjalan prikaati tänään ja huomenna

Prikaati on Kaakkois-Suomen puolustaja - joka päivä. Olemme ol-
leet sitä jo 60 vuotta. Tehtävät, painotukset ja joukkokokoonpanot 
ovat vaihdelleet vuosien varrella. Jokaisella vuosikymmenellä on 
tapahtunut jotain merkittävää, joka on vaikuttanut prikaatin toi-
mintaan. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat nosta-
neet esiin muutamia tekijöitä, jotka vaikuttavat keskeisellä tavalla 
prikaatin tehtäviin ja tekemiseen esimerkiksi mahdollisuus erittäin 
nopeasti kehittyvään kriisiin, joka sisältää sekä sotilaallisia että 
ei-sotilaallisia keinoja. 

Teksti: Karjalan prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Pasi Välimäki
Kuvat: Puolustusvoimat

Viimeisimmässä muutoksessa, 
Puolustusvoimauudistuksessa 
vuonna 2015, prikaatin tehtäviä 
ja kokoonpanoa tarkennettiin ja 
laajennettiin merkittävällä tavalla. 
Itä-Suomen sotilasläänin poistut-
tua olemme ottaneet alueellisen 
johtovastuun Kaakkois-Suomen 
puolustajana. Operatiivisen vas-
tuun myötä olemme kehittymässä 
valmius- ja koulutusorganisaatiok-
si, joka vastaa joka päivä sekä Kaa-
konkulman puolustusvalmiudes-
ta että vastuualueensa joukkojen 
kouluttamisesta, liikekannallepa-
nojärjestelyistä sekä viranomais-
yhteistyöstä kolmen maakunnan 
alueella. Emme tee kaikkea yksin 
vaan tehtäviemme toteuttamista tu-
kevat naapurijoukko-osastot, muut 
viranomaiset, strategiset yhteistyö-
kumppanimme ja ulkoiset palvelu-
jen tuottajat.
Saapumiserävahvuus tullee säily-
mään nykyisellä tasolla, eli noin 
2200 miestä ja naista. Tämä 
määrä riittää täyttämään meille 
asetetut joukkotuotantovelvoitteet 
mekanisoidusta joukoista paikal-
lisjoukkoihin. Nykyinen saapu-
miseräjärjestelmä harjoituksineen 
on viritetty toimivaksi kokonai-
suudeksi, joka mahdollistaa pait-
si joukkojen harjoittamisen myös 
joukkojen ja aselajien välisen yh-
teistoiminnan ja johtamisen har-
joittelun. Karjalan prikaatin aivan 
keskeinen vahvuusalue on kyky 
aselajien yhteistoiminnan harjoit-

teluun prikaatin omin toimenpitein 
niin erikois- kuin joukkokoulutus-
kaudella. Tämän kyvykkyyden ke-
hittämiseen tulemme panostamaan 
jatkossakin. Samalla saamme har-
joitettua yhtymän kokonaisjohta-
misjärjestelmää - johtajia, esikuntia 
ja eri tieto- ja tiedonsiirtojärjestel-
miä. Johtamisen, yhteisen tilanne-
kuvan ja yhteistyön merkitys kas-
vaa tulevaisuudessa entisestään. 
Harjoittelun kautta saamme nostet-
tua osaamistasoamme ja toimeen-
panokykyämme, jotka konkreetti-
sesti parantavat valmiuttamme ja 
puolustuskykyämme kolmen maa-
kunnan alueella.
Keskeisimpänä voimavaranamme 
on ammattitaitoinen ja sitoutunut 
henkilöstö, jonka niukka määrä 
ja jaksaminen ovat prikaatimme 
suurin haaste. Henkilöstökokoon-
panomme säilynee suurin piirtein 
nykytasolla, joka on tehtäviimme 
nähden aivan minimitasolla. Tä-
hän kokonaisuuteen voimme omin 
toimin vaikuttaa vain tekemällä 
oikeita asioita ja oikealla tavalla. 
Tähän liittyy prikaatissa käynnis-
sä oleva tehtävien, toiminnan ja 
organisaation tarkistustyö. Kyse 
ei ole uudistuksesta vaan nykyisen 
toiminnan ja rakenteen terävöittä-
misestä omin sisäisin toimenpitein. 
Joukkotuotantotehtävien osalta 
voimme odottaa hienosäätöä, jon-
ka tekemistä ohjaa raha. Tällä het-
kellä rahoitusnäkymämme on pa-
rempi kuin jokin kuukausi sitten, 

mutta lähivuodet tulevat edelleen 
olemaan valtion talouden kannalta 
haastavia. Prikaatin tulevat vuodet 
näyttävät valoisilta. Tulevaisuutta 
ajatellen, prikaatimme perusraken-
ne on toimiva ja toimintaa tukeva 
infrastruktuuri tulee peruskorjaus- 
ja uudisrakentamisen myötä kun-
toon.
Meillä on oltava kyky nopeaan 
toiminnan käynnistämiseen muut-
tuneessa toimintaympäristössä. 
Uusi palkatusta henkilökunnasta 
ja varusmiehistä muodostettava 
valmiusjoukko on tarkoitettu so-
tilaallisen maanpuolustuksen teh-
täviin ja vaativiin viranomaisten 
tukemistehtäviin. Ensimmäinen 
valmiusjoukkomme aloittaa päi-
vystysvuoron kesäkuun 15. päivä 
- tärkeä tapahtuma. Lainsäädän-
tömuutosten myötä prikaatin käy-
tännön mahdollisuudet valmiuden 
tehostamiseen ja kohottamiseen 
ovat parantuneet. Pystymme käyn-
nistämään toiminnan varusmiespe-
rusteisilla joukoilla ja kutsumaan 
reserviläisjoukot riviin aiempaa 
nopeammin. Olemme todellakin 
kehittymässä valmius- ja koulutu-
sorganisaatioksi.
Prikaatiin on keskitetty maavoi-
mien yhtymien ohjusilmator-
junnan koulutus, eli tuotamme 
valtakunnallisesti suorituskykyä 
maavoimille. Edellisen lisäksi pri-
kaatissa toimii valtakunnallinen 
raivaamisen osaamiskeskus, joka 
antaa raivaamisen erikoiskoulu-
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tusta kaikille puolustushaaroille, 
rajavartiolaitokselle ja poliisille. 
Mekanisoitujen joukkojen kou-
lutus palaa takaisin jalkaväen ja 
aselajien pääkoulutustehtäväksi 
- vuosien tauon jälkeen. Olemme 
koko ajan pitäneet osaamista yllä 
mutta hyvin pienellä liekillä. Jat-
kamme Karjalan jääkäriprikaatin 
joukkotuotantoa ja valmistaudum-
me laajentamaan mekanisoitua 
koulutusta käsittämään tykistön, 
pioneerien ja huollon joukot. 
Prikaatissa otetaan käyttöön esi-
merkiksi K9-panssarihaupitsi ja 
Leopard 1-alustalle rakennettuja 
erikoispanssarivaunuja. Digitaali-
sen taistelunjohtojärjestelmä m/18 
käyttöönotto on jo käynnissä ja 
laajenee lähivuosina asennusten 
myötä pääjärjestelmäksi. Jääkärien 

käytössä olevan CV9030 rynnäk-
köpanssarivaunun modernisointi 
alkaa ensi vuosikymmenen alussa. 
Iskukykymme paranee vuosi vuo-
delta. Prikaatin iskukyky on kalus-
tollisesti hyvä ja sitä ylläpidetään 
ja kehitetään suunnitelmallisesti.
Prikaati jatkaa kehitystä kaikki 
maavoimien aselajit käsittäväksi 
mekanisoitujen joukkojen osaa-
miskeskukseksi, joka tuottaa ja 
ylläpitää suorituskykyjä niin val-
mius- kuin paikallisjoukoille. 
Koulutuksessa hyödynnetään niin 
virtuaalikoulutusympäristöjä ja si-
mulaattoreita kuin ampuma- ja har-
joitusalueita, jotta koulutus on nou-
sujohteista ja kustannustehokasta. 
Asevelvollisten antama palaute ja 
henkilökunnan kekseliäisyys ote-
taan huomioon niin koulutuksen 

kuin toimintatapojen kehittämises-
sä. Korostan kuitenkin, että poik-
keusolojen vaatimukset ohjaavat 
prikaatin ja sen toiminnan kehittä-
mistä nyt ja tulevaisuudessa - siis 
sotilaita koulutetaan sotaa varten. 
Prikaati täyttää tehtävänsä tänään 
ja kykymme täyttää tehtävät tule-
vaisuudessa paranee joka vuosi.
Prikaatin 60-vuotisen historian 
varrelle mahtuu monta työuraa ja 
kymmenien tuhansien asevelvol-
listen ansiokasta palvelusta. Kii-
tos nykytilasta kuuluu myös teille 
kaikille prikaatissa palvelleille 
sotilaille ja siviileille sekä yhteis-
työkumppaneillemme. Teidän kaik-
kien panos ja kädenjälki ovat vai-
kuttaneet prikaatin kehitykseen ja 
menestykseen. Yhdessä voima!

Karjalan prikaati - lyhyt oppimäärä

 Karjalan prikaatin historia 
ja perinteet
Karjalan prikaati polveutuu suo-
raan jatkosodan ja Lapin taistelujen 
Jalkaväkirykmentti 8:sta, ”Tunte-
mattoman sotilaan rykmentistä”. 
Prikaati vaalii ja kunnioittaa sille 
1957 määrättyjä entisen viipurilai-
sen Karjalan Kaartin Rykmentin 
perinteitä. Sen joukko-osastolippu 
on prikaatin joukko-osastolippu-
na ja kunniamarssina rykmentin 
kunniamarssi Oravaisten marssi. 
Prikaatin vuosipäivää vietetään 6. 
toukokuuta.
Vuosina 1979-1980 siirrettiin Kar-
jalan Tykistörykmentti Lappeen-
rannasta Vekaranjärvelle. Vuoden 
1990 alussa annettiin prikaatin 
Jääkäripataljoonalle Haminassa 
lakkautetun Kymen Jääkäripatal-
joonan nimi, joukko-osastolippu, 
kunniamarssi ja perinteet. Samalla 
sekä Kymen Jääkäripataljoona että 
Karjalan Tykistörykmentti liitettiin 
prikaatiin joukkoyksikköinä.
Kesällä 1994 siirrettiin Kymen Pio-

neeripataljoona Korialta Vekaran-
järvelle. Kesällä 1998 perustettiin 
prikaatin yhteyteen Itä-Suomen 
Viestipataljoona Keuruulla lak-
kautetun Keski-Suomen Viestipa-
taljoonan pääosista. Vuoden 2003 
alussa muodostettiin prikaatiin 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteris-
to lakkautettaessa Haminassa Il-
matorjuntarykmentti. Helmikuussa 
2003 aloitti Vekaranjärvellä toi-
mintansa Karjalan Huoltopataljoo-
na Prikaatin kuudentena joukkoyk-
sikkönä.

Karjalan prikaatin 
joukko-osastolippu
Karjalan prikaatin lipun on suun-
nitellut Carolus Lindberg ja sen on 
vahvistanut valtionhoitaja kenraali 
Mannerheim 14.6.1919. Lipussa 
on kruunattu Suomen vaakuna, 
jota ympäröi laakeriseppele. Lippu 
on entisen Karjalan Kaartin Ryk-
mentin lippu. Tasavallan president-
ti vahvisti lipun Karjalan Kaartin 
käyttöön 28.12.1920. Ensimmäi-

sen lipun lahjoitti rykmentille ken-
raalin rouva Karin Theslöf. Lippu 
vihittiin sotalipuksi Helsingin Se-
naatintorilla armeijan lippujuhlas-
sa 16.5.1921.

Karjalan prikaatin 
kunniamarssi
Karjalan Kaartin Rykmentin 
kunniamarssi, joka oli Viipurin 
Tarkk’ampujapataljoonan kun-
niamarssi ja vahvistettu. Suomen 
sodan taistelutantereilla soitettuna 
marssia on ryhdytty kutsumaan 
Oravasiten marssiksi. Kunnia-
marssin on sovittanut E.W. Floes-
sel vuosina 1866-68. Marssia ei ole 
sanoitettu.

Teksti: Päivi Visuri
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Sotilas oppii tekemällä - serious games

”Sotilas oppii vain tekemällä” on vanha sotaväen sanonta. Mutta 
kun luodit vinkuvat ympärillä, ei kantapään kautta oppiminen ole 
enää vaihtoehto. Yksinkertaisinkin virhe voi johtaa ennenaikaiseen 
game overiin, eikä lisäelämiä ole tarjolla. Huomisen sota voitetaan 
tai hävitään tänään annetulla koulutuksella.

Sotilaskoulutuksessa on aina ollut 
pulaa resursseista: milloin rahaa, 
aikaa, ampumatarvikkeita tai kou-
luttajia ei ole riittävästi, kalusto 
rikkoutuu tai on käyttökiellossa. 
Mahdollisuuksia kouluttaa jouk-
koja rajoituksetta harjoitusaluei-
den ulkopuolella ei pahemmin ole, 
eikä sotilaita voi oikeasti altistaa 
hengenvaaralle. Ennen oli ”lauka-
us, laukaus!” ja mielikuvaharjoit-
telu kartan äärellä, nykyään näihin 
haasteisiin vastataan simulaattorei-
den käytöllä. 
Tänä vuonna puolustusvoimille, 
Karjalan prikaatiinkin, hankittiin 
sekä päivitetty live-simulaattori-
järjestelmä (KASI), että pääosal-
le joukoista täysin uusi tuttavuus, 
virtuaalikoulutusympäristö (VKY). 
Virtuaalikoulutusympäristön oh-
jelmistona on Armed Assault -räis-
kintäpelin viimeisin sotilasversio, 
Virtual Battlespace 3 (VBS3).

Virtuaalikoulutuksen lyhyt 
historia
Yhdysvaltain asevoimien tutkimu-
sorganisaatio DARPA:n kehittä-
mä SIMNET (1987) oli maailman 
ensimmäinen simulaattori, joka 
mahdollisti koulutuksen virtuaa-
limaailmassa moninpelinä verkon 
yli. Persianlahden sodan jälkeen 
kenraali Norman Schwarzkopf oli 
hämmentynyt siitä, kuinka pelotta-
van samankaltainen oikean sodan 
kulku oli verrattuna SIMNETillä 
ennen sotaa simuloituun skenaa-
rioon. Vaikka virtuaalikoulutuksen 
teho oli todennettu oikeilla taistelu-
kentillä, sen aikaisen simulaattori-
teknologian tähtitieteellisen hinnan 
takia vain harvat siihen kykenivät.

Kehitys kohti nykyistä virtuaali-
koulutusympäristöä alkoi tavallis-
ten tietokonepelien ja verkkotek-
niikan kehittyessä. Vuonna 1996 
Yhdysvaltain merijalkaväen ken-
raali Krulak antoi käskyn käyttää 
tietokonepeliä kehittämään soti-
laallista ajattelua ja päätöksen-
tekoa. Tuloksena legenraadisen 
Doomin pohjalle kehitettiin soti-
lassovellus Marine Doom. Seuraa-
va askel oli vuonna 2001 julkaistun 
Operation Flashpointin sotilasver-
sio Virtual Battlespace.
Virtuaalikoulutusympäristön kon-
septi kehittyi nopeasti. Tarvit-
tiin vain luokka, tietokoneet 
lähiverkossa, ohjelmisto ja näyt-
töjärjestelmä. Vain murto-osalla 
SIMNET:in hinnasta kyettiin har-
joituttamaan sotilaita tehokkaasti 
virtuaaliympäristössä. Suomessa-
kin on virtuaalikoulutettu pitkään. 
Vuonna 2005 Panssariprikaatissa 

käyttöön otettu Steel Beasts Pro 
(2003, käytössä Karjalan prikaatis-
sa vuodesta 2011) oli ensimmäinen 
verkkopelin mahdollistanut virtu-
aalisimulaattori, ja VBS2 otettiin 
koekäyttöön 2007, kun haettiin 
uusia tapoja kouluttaa viranomais-
yhteistyötä. 
Virtuaalikoulutuksessa pelataan 
käskyjen mukaisesti kouluttajan 
tiukassa kontrollissa. Pelaamista 
kutsutaankin vakavaksi pelaami-
seksi (serious gaming). Vaikkei 
hauskaa saakaan olla, on virtuaali-
koulutus mielekäs ja nykyaikainen 
koulutustapa, jossa koulutettava 
asia jää PowerPoint-sulkeisia pa-
remmin sotilaiden mieleen. Sotilas 
oppii siis (melkein) oikeasti teke-
mällä.

Tavoitteena taitavampi sotilas
Virtuaalisimulaattoreilla kyetään 
kouluttamaan joukkojen taiste-

Teksti: Koulutusympäristö- ja 
simulaattorisektorin johtaja, 
kapteeni Ilja Varha
Kuvat: Puolustusvoimat

2. Huoltokomppanian aliupseerioppilaat harjoittelevat puolustustaiste-
lua virtuaalikoulutusympäristössä.
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lutekniikkaa ja johtamista ilman 
oikean koulutusympäristön rajoit-
teita ja kustannuksia. Koska jou-
kot eivät fyysisesti liiku paikasta 
toiseen, voidaan tehtäviä toistaa 
useita kertoja peräkkäin lyhyessä 
ajassa. Palautetyökalujen avulla 
sotilaille hahmottuu kokonaisuus, 
jonka osana he simuloidussa ske-
naarioissa toimivat. Samalla tulee 
testattua johtajan taistelusuunnitel-
ma ja käskynantotaito.
Tutkimusten mukaan ennen maas-
toharjoituksia virtuaalikoulu-
tusympäristössä koulutetut joukot 
saavuttavat koulutustavoitteensa 
nopeammin ja halvemmalla, kuin 
pelkästään maastoharjoituksissa 
koulutetut. Käytännössä joukon 
virheet hiotaan pois virtuaalimaa-
ilmassa, jonka jälkeen kaikilla on 
selkeä kuva oikeankaltaisesta toi-
minnasta. Kun alokasmaiset vir-
heet on virtuaalimaailmassa kor-
jattu, joukko siirtyy maastoon.
Live-simulaattoreilla saadaan ku-
vattua riittävän realistinen asevaiku-
tus taisteluharjoituksessa. Aseisiin 
kiinnitettävien laser-lähettimien 
osumat rekisteröidään sotilaille 
puetuilla tai ajoneuvoihin kiin-
nitetyillä vastaanottimilla. KASI 
-järjestelmässä sotilaiden ja ajo-
neuvojen paikkatietoa ja toimintaa 
seurataan virtuaalisesti. Miinoit-
teiden ja epäsuoran tulen vaikutus 
kuvataan taistelijoille paikkatiedon 

perusteella. Taistelun jälkeen voi-
daan tarkastella joukkojen liikkei-
tä, tulenkäyttöä sekä kärsittyjä ja 
tuotettuja tappioita. Palautteessa 
sotilaat voivat verrata käsitystään 
tilanteen kehittymisestä, sekä arvi-
oida tekemiään päätöksiä.  

Karjalan prikaatin simulaat-
toritiimi
Uusien simulaattorijärjestelmien 
koulutusta ja ylläpitoa varten pe-
rustettiin Karjalan prikaatiin simu-
laattoritiimi vuoden 2017 alussa. 
Simulaattoritiimi koostuu esikun-
nan koulutusosaston simulaattori-
henkilöstöstä, simulaattorivaraston 
henkilöstöstä ja simulaattorivarus-
miehistä. Virtuaalikoulutusympä-
ristöä varten rakennettiin kolme 
tietokoneluokkaa, joissa yhteensä 
141 tietokonetta ovat verkossa.  
Prikaatin KASI-järjestelmä koos-
tuu muun muassa noin 250 taiste-
lijan varustuksesta, sinkoaseista ja 
palautejärjestelmästä.
Koulutusosasto vastaa uusien jär-
jestelmien käytön suunnittelusta, 
järjestelmien ylläpidosta, koulutta-
misesta ja kehittämisestä. Varasto 
vastaa laitteiston huollosta, logis-
tiikasta ja osaltaan koulutuksesta. 
Simulaattorivarusmiehet ovat uusi 
koulutusryhmä, joka tuottaa virtu-
aalikoulutusympäristöön puolus-
tusvoimien ja Karjalan prikaatin 
tarvitsema sisältö. 

Varusmiehet valittiin pääsykokeen 
perusteella. Tällä tavoin kyettiin 
rekrytoimaan saapumiserän par-
haat koodinikkarit ja 3D mallin-
tajat. Voidaankin sanoa, että si-
mulaattorivarusmiesten tehtävässä 
hyödynnetään siviilissä hankittua 
osaamista maksimaalisesti. Sisäl-
tönsä kalliina ostopalveluna hank-
kivissa ammattiarmeijoissa Suo-
men malli aiheuttaa kateutta.

Tulevaisuus on futuristinen
Vaikka uudet simulaattorit ovat jo 
käytössä, vasta kouluttajien opittua 
niiden käytön, kyetään järjestelmi-
en mahdollisuuksia hyödyntämään 
täysmääräisesti. Niinpä vuosi 2017 
meneekin pääosin opetteluun, osit-
tain yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta: myös ammattisotilas oppii vain 
tekemällä. 
Vuoteen 2019 mennessä saavu-
tettaneen tavoitteen mukainen 
kouluttajien osaamistaso ja sitä 
kautta järjestelmien käyttöaste, 
jotta koulutustuloksissa päästään 
siihen, mitä varten järjestelmät on 
hankittu. Silloin keskivertovarus-
mies viettää 30-40 tuntia palve-
luksestaan virtuaalimaailmassa, ja 
KASI-järjestelmää käytetään tär-
keimmissä taisteluharjoituksissa 
aselajista riippumatta.
Ja tämä on vain ensimmäinen as-
kel, sillä virtuaalikoulutusympä-
ristön käyttö tulee laajentumaan. 

KASI MANPACK300 palautejär-
jestelmä kiinnitettynä ajoneuvoon. 
Ajoneuvolla palaute viedään suo-
raan joukon luokse.

Jääkäri Valtter Mannisen mallintama raivaajien RG-32 siirtyy VBS3:een 
viestimies Kalle Rissasen koodilla.
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Integroimalla VBS3 liikeseuratta-
viin asereplikoihin ja heijastamalla 
simulaattorin kuva seinälle syntyy 
ampumastudio, jossa yhdistyy vir-
tuaalimaailman maalitilanteet ja 
oikea aseenkäsittely. Kun paukku-
patruuna korvataan, eivät ampu-
matarvikekiintiötkään enää rajoita 
taistelukoulutusta.
Pelko asepalveluksen kokonaan 
virtualisoitumisesta on turha: jat-
kossakin joukot koulutetaan tais-

ITO15 Stinger on jääkäri Eliel Martin ja pioneeri Teijo Pekkolan työtä.

Jääkäri Juho Hinkkanen mallintaa Pahkajärven harjoitusaluetta VBS3:en.

VBS3:n palautetyökalu kertoo miten taistelussa 
kävi: vastustajan BMP-3 saa osuman, kun jää-
kärit laukaisevat ylläkkönsä.

telemaan nimenomaan maastossa, 
taisteluharjoituksissa. Simulaatto-
reiden avulla rajallisista resursseis-
ta saadaan paras teho irti. Ja vaikka 
virtuaalikoulutus tänään aiheuttaa-
kin skeptisyyttä etenkin vanhem-
missa taistelijoissa, täytyy muistaa 
kaikkien uudistusten vievän oman 
aikansa: esimerkiksi vielä pitkälle 
1800-luvulle sotaväessä tiedettiin, 
ettei oikeita ampumatarvikkeita 
kannata tuhlata ammunnan harjoit-
teluun…

Simulaattorivarusmiehet ovat pääsykokein va-
littuja 3D-mallintajia ja koodareita, jotka tuot-
tavat KARPR:n tarvitseman sisällön VBS3:en.

Päivitetyn KASI-järjestelmän uusi pika-
kiinnitettävä liivi- ja langaton kypärä-
osa, sekä 66KES12 simulaattorisinko.
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Karjalan prikaati kapteeni Petri Inkilän silmin

Teksti: Karjalan prikaatin esikunnan 
huoltojärjestelmän ohjaussektorin 
johtaja, kapteeni Petri Inkilä

Karjalan prikaatissa palvellessani 
olen toiminut eri tehtävissä huol-
lon laajassa kentässä sekä lisäksi 
olen toiminut myös pääosin huol-
lon eri kv-tehtävissä UNPRE-
DEP-, SFOR-, UNTSO- ja UNI-
FIL-operaatioissa. 
Palvelukseni alkuvaiheessa Karja-
lan prikaatissa koulutuskeskeisyys 
alkoi pikku hiljaa saada enem-
män huomiota. Alettiin puhua 
joukkotuotannosta ja prikaatista 
suurena koulutuskeskuksena. Pri-
kaatissa vuosien saatossa raken-
nettiin koulutusjärjestelmä osana 
joukkotuotantojärjestelmää, joka 
täydentyi tänne saapuvien uusien 
aselajijoukkoyksiköiden myötä. 
Alkuvaiheessa huollon varusmies-
koulutusta ei luettu lainkaan jouk-
kotuotantoon kuuluvaksi vaan se 
oli pakollista koulutusta tarvitta-
vien tukitoimien varmistamiseksi 
”oikeille” joukkotuotantotehtävil-
le. 2000-luvun alkupuolella kui-
tenkin tunnistettiin myös huollon 
varusmieskoulutuksen tärkeys ja 
perustettiin Karjalan huoltopatal-
joona. Karjalan huoltopataljoonas-
sa kehitettiinkin huollon koulutus-
järjestelmä osana joukkotuotantoa. 
Vuosien saatossa prikaatissa on 
kehittynyt hyvä koulutusjärjestel-
mä, jossa on kaikki aselajit edus-
tettuina tehden ”sotajoukolle” niin 
tärkeää yhteistoimintaa. Koulu-
tuksen edelleen kehittämiselle on 
olemassa hyvät edellytykset täällä 
Vekaranjärvellä.
Kuten alussa totesin, palvelukseni 
alkuvaiheessa tärkeimmän kalus-
ton joukolle muodostivat polku-
pyörä ja talvella sukset siirryttäessä 

koulutustapahtumiin tai päivähar-
joituksiin. Koulutukseen tarvitta-
va materiaali liikuteltiin pääosin 
traktoreilla tai jopa kuorma-autoil-
la (vrt. nykytilaan). Henkilökoh-
tainen varustuskaan ei ollut kovin 
kummoinen; koulutuksessa käy-
tettiin työpukua, taisteluliivi 62, 
teräskypärä, nahkasaappaat, sade-
viitta, huopa, mantteli jne. Vuosien 
saatossa henkilökohtainen varustus 
on mennyt eteenpäin ja nyt käytös-
sä oleva taistelijan varustus M05 
kestää kansainvälisenkin vertailun. 
Edelleen eri aselajien kehittämi-
seen liittyvät materiaalihankkeet 
ovat keskittyneet prikaatiin kuva-
ten joukon merkittävyyttä  toimin-
nan kehittämisessä. Voidaankin 
todeta, että tällä hetkellä prikaatin 
jokaisella aselajilla on käytössään 
valtakunnallisesti mitattuna paras-
ta käytettävissä olevaa materiaalia 
tehtävänsä suorittamiseksi. Teknis-
tyneen kaluston kunnossapitämi-
sen merkitys on korostunut osana 
joukon suorituskyvyn turvaamista 
ja siinä prikaatin henkilöstöllä on 
merkittävä rooli.
Saapuessamme prikaatiin heinä-
kuussa 1994 pääsimme heti aloit-
tamaan toimintamme uudessa ka-
sarmissa (kasarmi 5) sen ollen vain 
alkusoittoa tuleville infran muu-
toksille. Voimakkaammin 2000-lu-
vulla käynnistynyt rakentaminen 
kohdistui pääosin valmiusyhty-
mäkonseptin tarpeisiin. Parannet-
tiin koulutusedellytyksiä; muun 
muassa huoltoura varuskunnan 
ja Selänpään lentokentän välillä, 
johtamisjärjestelmähalli, panssa-
ri- ja ilmatorjunnan koulutushal-

lit jne. Siirryttäessä 2010-luvulle 
alkoivat varuskunnan vanhimmat 
rakennukset olla jo peruskorjauk-
sen tarpeessa sekä uudet tehtävät 
ja sekä niihin liittyvät materiaalin 
siirrot Vekaranjärvelle olivat ai-
heuttaneet paineita lisärakentami-
selle. Näihin liittyvät rakennustyö-
maat ovatkin vaikuttaneet meidän 
prikaatilaisten toimintaan viime 
vuosina. Vekaranjärven alueen inf-
rastruktuuriin on investoitu reilun 
kymmenen vuoden aikana vajaat 
100 miljoonaa euroa vaikuttaen 
positiivisella tavalla olosuhtei-
siimme. Puolustusvoimien inves-
tointiohjelmissa Karjalan prikaatin 
toimintaolosuhteita kehitetään tu-
levaisuudessakin. Vuosien aikana 
toimintaympäristössä tapahtuneet 
organisaatioiden ja toimintamalli-
en muutokset esim. ”yhden luukun 
periaate” ovat oma lukunsa.
Edellä mainitut asiakokonaisuudet 
yhdistettynä osaavalla henkilöstöl-
lä ovat sitä mitä prikaati on tällä 
hetkellä. Henkilöstö, osaaminen ja 
koulutus, kalusto ja materiaalinen 
valmius ja toimintaympäristö ovat 
asioita, jotka muodostavat joukol-
le suorituskyvyn. Voinkin hyvil-
lä mielin todeta, että prikaati on 
tarjonnut mielekkään ympäristön 
olla mukana kehittämässä nykyis-
tä suorituskykyä. Valmiuteen liit-
tyvät asiat, huollon muuttuminen 
logistiikaksi, strategisten kump-
paniemme rooli uudessa logistiik-
kajärjestelmässä, organisaatioiden 
muuttuminen, henkilöstön vaih-
tuminen jne. takaavat jatkossakin 
riittävästi haastetta prikaatilaisille. 

Suoritin varusmiespalveluksen 1/85 saapumiserässä Kymen Pionee-
ripataljoonassa Korialla. Palvelukseni Karjalan prikaatissa alkoi 
heinäkuussa 1994 Kymen pioneeripataljoonan komentajan ilmoi-
tettua joukkonsa prikaatin komentajalle. Siirtyminen Korialta Ve-
karanjärvelle suoritettiin polkupyörämarssina mikä kuvasti hyvin 
tuon ajan joukkojen liikuttamisen muotoja. 
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Karjalan prikaati muualta tulleen silmin

Aloitin palveluksen Karjalan pri-
kaatissa oppilasupseerin tehtävässä 
istumalla auditoriossa Santahami-
nassa 1.1.2015. Tie Karjalan prikaa-
tiin on kulkenut Savon prikaatissa 
suoritetun varusmiespalveluksen, 
Kadettikoulun, Keski-Suomen Ryk-
mentin, Pioneerirykmentin, Ete-
lä-Savon aluetoimiston ja riittävän 
monen virkaurakurssin kautta. Tä-
hänastinen ura on toistaiseksi siis 
tarjonnut monipuolisia tehtäviä eri 
näkövinkkeleistä. Syksyllä 2015 
aloitin palveluksen prikaatin esi-
kunnan operatiivisella osastolla.
Puolustusvoimauudistuksen to-
teuttamisen jälkimainingeissa syk-
sy 2015 oli varsin oivallinen het-
ki tulla töihin Karjalan prikaatiin. 
Operatiivinen vastuu oli käsketty 
Itä-Suomen sotilasläänin lakkaut-
tamisen myötä konkreettisesti pri-
kaatille. Samalla valmiudelliset 
kokonaisuudet nousivat konkreet-
tisesti suunnittelupöydälle. Hiu-
kan nyt jo taaksepäin katsomalla 
voidaan todeta, että perehtyminen 
Karjalan prikaatin operatiiviseen 
suunnitteluun tapahtui hyppäämäl-
lä kylmään veteen jäiden sekaan 
ja nimenomaisesti syvään päähän. 
Hypätessä juolahti mieleen, että 
nyt viimeistään on syytä opetella 
uimaan. 
Karjalan prikaatille käsketyt teh-
tävät ja odotukset niiden toteut-
tamisesta ovat kovat. Prikaatissa 
on kuitenkin koko paketti kasassa 
ja prikaatiin satsataan jatkuvas-
ti. Organisaatiosta löytyy kaikki 
tarvittavat elementit, mukaan lu-
kien aluetoimistot Kouvolassa ja 
Mikkelissä. Asevelvollisia on siis 

kutsuntaikäisistä kenraaliin. Pri-
kaatilla on luottamukselliset ja 
välittömät yhteydet ylempään joh-
toportaiseen, naapureihin, alueen 
viranomaisiin sekä kumppaneihin. 
Karjalan prikaatissa on tehty vii-
meiset 60 vuotta töitä - jokaise-
na vuosikymmenenä ajan hengen 
mukaisesti. Tarkemmin ajatellen 
ei se Karjalan prikaati mitään ole 
tehnyt, vaan ne ihmiset täällä pri-
kaatissa. Jokainen meistä on kuul-
lut juhlapuheita eri tahoilla ja on 
voinut arvioida niiden todenmu-
kaisuutta. Nähdäkseni prikaatissa 
alamme lähestyä tekemisellämme 
viimeisimpiä juhlapuheita. 
Täällä työskentelevät ihmiset ovat 
tulleet tutuiksi matkan varrella ja 
voin rehellisesti todeta, että asen-
ne tehdä maanpuolustustyötä on 

hieno. Hyvät ihmiset, kaikkien tei-
dän kanssa on mukava tehdä töitä. 
Osan kanssa se on jopa hienoa.  
Muualta tulleen silmin Karjalan 
prikaati on nykyisellään loistava 
palveluspaikka, pienellä raviste-
lulla siitä tulee vieläkin parempi. 
Prikaati kannattaa päivittää vastaa-
maan annettuja tehtäviä. 
Olen saanut toistaiseksi kunnian 
palvella vain erinomaisissa palve-
luspaikoissa. Karjalan prikaati on 
ehdottomasti yksi niistä. Tarkem-
min ajateltuna eivät nuo palvelus-
paikat nyt kovin kummoisia ole 
olleet - mutta ihmiset niissä totta-
vieköön ovat.  

Teksti: Operatiivisen osaston 
suunnittelusektorin johtaja, 
majuri Jyrki Kellman

Vastuu ymmärtämisestä siirtyy muuten välittömästi lukijalle, teksti 
on peräisin savolaisen majurin näppäimistöstä…
”Meillä puolustusvoimissa on tapana tehdä asioita kahdella taval-
la. Ne tehdään joko oikein tai uudestaan.” Tämän toteamuksen luin 
aikoinaan vääpelin oppituntikalvoista alokkaille käydessäni lävitse 
perusyksikön kaappeja Keuruulla.

”Karjalan prikaati 
on nykyisellään 
loistava palvelus-
paikka” - hehkut-
taa majuri Jyrki 
Kellman.
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Kymen jääkäripataljoonan
perinnepäivä 10.3.2017

Teksti: Kymen jääkäripataljoonan ko-
mentaja, everstiluutnantti Jami Virta
Kuvat: Puolustusvoimat
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Kymen jääkäripataljoonan 96-vuotisperinnepäivää vietettiin maa-
liskuun 10. päivänä 2017. Päivä aloitettiin perinteisillä seppeleiden 
laskuilla Tuohikotin sankarihaudalle ja JP3:n muistokivelle. Pa-
raatikatselmusta sekä ohimarssia oli seuraamassa runsaslukuinen 
joukko vieraita ja tuttuja. Ohimarssin jälkeen kutsuvieraat ja pa-
taljoonan palkattu henkilökunta osallistuivat kahvitilaisuuteen So-
tilaskodissa. Päiväjuhlaa vietettiin perinteisissä merkeissä Kaartin-
kinossa. Pataljoonan henkilöstö seuralaisineen vietti perinnepäivän 
päätteeksi iltajuhlaa Kouvolassa.

Alkuperäinen päivämäärä perin-
nepäivälle on 12.3. Juuret ulottu-
vat vuoteen 1610. Tuolloin Jakob 
de la Gardie johti Moskovaan 
ruotsalais-suomalaiset hiihtojou-
kot eli sen aikaiset jääkärit. Itse-
näisyyden alkutaipaleella perus-
tettu Polkupyöräpataljoona 3 sai 
ennen Talvisotaa jääkäripataljoo-
nan nimen ja perinteet kuninkaal-
liselta Preussin jääkäripataljoona 
27:ltä. Vuonna 1957 pataljoonan 
nimeksi tuli Kymen jääkäripatal-
joona. Samaan aikaan vihreä väri 
tuli kauluslaattaan, polkupyöräso-
tamiehestä tuli jääkäri ja kunnia-
marssiksi Sibeliuksen säveltämä 
Jääkärien marssi.  
Paraatikatselmuksessa keväisen 
aurinkoisella Kaartinaukiolla pa-
raatijoukkoja komensi pataljoo-
naupseeri majuri Tuomas Väy-
rynen. Pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Jami Virta kuva-
si paraatipuheessaan pataljoonan 
historiallista ja nykyistä merkitys-
tä Kaakonkulman keskeisenä puo-
lustajana. Ahvenlammentiellä ohi-
marssiosaston muodostivat sekä 
moottoroidut että jalkaosastot ku-
vastaen pataljoonassa annettavaa 
monipuolista koulutusta. 
Kaartinkinossa järjestetyssä päi-
väjuhlassa juhlaesitelmöitsijänä 
oli Pääesikunnan valmiuspäällik-

kö kenraalimajuri Markku Myl-
lykangas. Hän valotti hienosti 
puolustusvoimallisen valmiuden 
kehittämisen merkitystä vahvis-
taen samalla käsitystämme siitä, 
että pataljoonassa viimeisen vuo-
den aikana tehdyt toimenpiteet 
ovat oikeansuuntaisia. Perinnepäi-
väämme juhlistivat läsnäolollaan 
myös edustajat Kouvolan kaupun-
gilta, JP27 perinneyhdistyksestä, 
Kymen jääkäripataljoonan killas-
ta ja prikaatin eri toimipisteistä. 
Kaartinkinossa järjestetyssä päi-
väjuhlassa palkittiin menestynei-
tä varusmiehiä sekä ansioituneita 
kouluttajia. 

Perinnepäivänä palkittiin 
useita ansioituneita 
Kymen jääkäripataljoonan puuk-
ko: 
Jääkäri Tähtinen Jere  
Oppilas Jylhä Tino  
Jääkäri Hytti Matias Lassi Olavi 
Kymen jääkäripataljoonan Killan 
historiikki:
Oppilas Paukkunen Juho-Petrik 
Jääkäri Puska Henri  
Jääkäri Tikander Aaro Johannes
Lahjakortti:
Jääkäri Pentti Lauri 
Jääkäri Linnanen Toni-Kristian 
Oppilas Riekkinen Matias Janne 

Seppeleenlasku JP3:n muistokivelle.
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Kymen jääkäripataljoonan saapu-
miserän 117 parhaana taistelijana 
palkitaan OIVA-polkupyörällä 
Oppilas Schafter Thomas. Pyörän 
luovutti Kymen jääkäripataljoo-
nan Killan puheenjohtaja Markku 
Seppä.
Jalkaväen ansioristit myöntää jal-
kaväen tarkastaja ansioristitoimi-
kunnan esityksestä.
Jalkaväen ansioristit luovutettiin 
seuraaville henkilöille:
Vääpeli Mika Karhula
Vääpeli Pauli Kiri
Vääpeli Jussi-Pekka Leskinen
Jalkaväen ansioristi soljella myön-
netään erityisistä ansioista jalka-
väen hyväksi. Jalkaväen ansioris-
ti soljella myönnettiin kapteeni 
Markku Hämäläiselle.
Pataljoonan komentaja myönsi jää-
käriristin seuraaville henkilöille:
Kapteeni Kalle Raninen
Yliluutnantti Tero Nuorivuori
Yliluutnantti Mika Partanen
Luutnantti Tuomas Hämäläinen
Luutnantti Jere Leppä
Luutnantti Lauri Mattila
Luutnantti Mikko Räsänen
Kersantti Eero Kiuru
Kersantti Konsta Sipilä
Lahjakortit ansiokkaasta työstä:
Kapteeni Pekka Markkola
Yliluutnantti Mikko Ahvonen
Yliluutnantti Pasi Lankinen
Luutnantti Henri Myllys

Muistoesine Kymen jääkäripatal-
joonan hyväksi tehdystä työstä:
Yliluutnantti Miska Honkakoski
Kymen jääkäripataljoonan muis-
toesine:
Luutnantti Ville Mäkelä
Yilkersantti Arttu Inkilä
Kymen jääkäripataljoonan pie-
noislippu:
Everstiluutnantti Vesa Vainio
Yliluutnantti Jani Talvensaari
Yliluutnantti Janne Vaara
Vääpeli Sampsa Arjanne
Ylikersantti Petteri Miettinen
Ylikersantti Jesse Nikki

Vuoden Kymen jääkäri
Sodan ajan joukkojen tuottamises-
sa koulutus on Kymen jääkäreiden 
tärkein tehtävä. Koulutuksella yl-
läpidetään ja kehitetään sotilaal-
lisen suorituskykymme ytimen 
eli osaavan henkilöstön taitoa ja 
suorituskykyä. Kymen Jääkärin 
valinnassa on painotettu erityises-
ti koulutukseen liittyviä taitoja. 
Vuoden Kymen Jääkäri on palkittu 
vuodesta 1978 lähtien. 

Valintaperusteissa on todettu seu-
raava: 
Vuoden Kymen Jääkäri on työs-
sään vastuuntuntoinen, ammatti-
taitoinen ja esimerkillinen sotilas,
Hän on hyvähenkinen, oikeuden-
mukainen, innostava sekä esimies-
ten että alaisten arvostama koulut-
taja. Hän on työllään edesauttanut 
henkilökunnan osaamisen ja kou-
lutusolojen parantamista päämää-
ränä entistä korkeampien koulu-
tustulosten saavuttaminen.
Vuoden Kymen Jääkäriksi valit-
tiin kapteeni Markus Korpelainen.

Ohimarssi.

Kapteeni Markus Korpelainen.
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Teksti: Karjalan tykistörykmentin 
komentaja, everstiluutnantti 
Jukka Saarela
Kuvat: Jukka Saarela ja 
jääkäri Valtteri Ahokas

Karjalan tykistörykmentti -
Vekaranjärvellä vuodesta 1973

Karjan tykistörykmentti juhlii ensi vuonna 100-vuotista taivaltaan. 
Tuosta ajasta 55 vuotta on yhteiseloa Karjalan prikaatissa. Yhteistyö 
alkoi vuonna 1973, kun rykmentti sai käskyn siirtää reservialiupsee-
rikoulunsa Vekaranjärvelle. Silloinen rykmentin komentaja, eversti 
Ilkka Seppälä, kommentoi asiaa Piiru -lehdessä vuonna 1973 näin: 

”…Rykmenttimme kannalta pa-
hin ja se toimintaa sekä koulu-
tustuloksia vakavasti vaikeuttava 
ratkaisu on rykmentin jakaminen 
kahteen osaan lähes sadan kilo-
metrin etäisyydelle toisistaan.””…
Joskus – näillä näkymin, parin, 
kolmen vuoden kuluttua – ryk-
menttimme jälleen kootaan. Siir-
rymme Vekaranjärvelle kokonai-
suudessaan.”
Maavoimien rauhanajan organisaa-
tiouudistus (MARO) vuonna 1979 
sinetöi päätöksen koko rykmentin 
siirrosta Lappeenrannasta Veka-
ranjärvelle. Päätöksen mukaisesti 
rykmentti toimi varuskunnassa it-
senäisenä joukko-osastona yhdessä 
Karjalan prikaatin kanssa. Tuolloin 
rykmentissä oli esikunnan lisäksi 

yksi patteristo, aliupseerikoulu ja 
esikuntajaos. Patteristoon kuului 
kaksi tykkipatteria ja kaksi tulen-
johto- ja viestipatteria. Pääosat 
siirtyivät vielä samana vuonna ja 
viimeinenkin yksikkö seuraavana 
vuonna.
Vekaranjärvi tarjosi hyvät puitteet 
kouluttamiselle. Hyvät harjoitus-
maastot alkoivat kasarmin nurkalta 
ja myös ampumaradat olivat lähel-
lä. Harjoitusalueita alettiin kehit-
tää sopiviksi tuliasematoiminnalle, 
unohtamatta tulenjohtopaikkojen 
rakentamista ja tähystysalojen rai-
vaamista. Myös koulutustilat kasar-
meilla olivat hyvät ja käytössä oli 
oma lämmin koulutushalli. 
Rykmentti kotiutui Vekaranjärvelle 
hyvin, eikä pelko koulutustulosten 

tippumisesta toteutunut. Tästä to-
disteena mainittakoon menestymi-
nen maaliskuussa 1983 pidetyissä 
Pääesikunnan johtamissa koulutus-
tarkastuksissa. 

Valmiusyhtymän kehittyminen
Kesällä 1988 julkistettiin pää-
tös rykmentin liittämisestä jouk-
koyksikkönä Karjalan prikaatiin 
1.1.1990. Samalla rykmentin ko-
koonpanoksi käskettiin seuraavaa: 
Komentaja ja esikunta, kertaus-
harjoituspatteri ja neljä patteria. 
Muutoksen jälkeen henkilöstön 
määrä laski 28 upseeriin ja 43 toi-
miupseeriin. Useita henkilöitä siir-
tyi rykmentin esikunnasta prikaatin 
esikuntaan. Varusmiesvahvuus oli 
noin 600.
Vuonna 1994 kranaatinheitin-
komppania liitettiin Karjalan 
tykistörykmenttiin, mikä poisti 
päällekkäisyyksiä prikaatin koulu-
tusjärjestelmästä. Yksikön siirtä-
minen Jalkaväkiaselajista aiheutti 
alussa paljon keskustelua, muun 
muassa perinteet, koulutuskulttuuri 
ja kauluslaattojen väri askarruttivat 
kranaatinheitinkomppanian henki-
löstöä. 
Vuoden 1997 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonteossa 
linjattiin Karjalan prikaatille tule-
vaisuus kehittyvänä valmiusyhty-
mänä. Vuoteen 2005 mennessä oli 
luotava uudelle prikaatityypille sen 
vaatimukset täyttävä tykistö.  Val-
miusyhtymän tykistöjärjestelmä oli 
täydessä iskussaan vuonna 2013, 
kun kranaatinheitinkomppanioiden 

Kuva on Karjalan tykistörykmentin ensimmäisestä vuosipäivän paraa-
tista Vekaranjärvellä 25.4.1980. Karjalan tykistörykmentin pääosat 
siirtyivät Lappeenrannasta Vekaranjärvelle vuonna 1979. Rykmentin 
viimeinen yksikkö marssi uuteen kotivaruskuntaansa 7.2.1980. Paraatin 
vastaanottajana eversti Pekka Aitero. (Lähde: Karjalan tykistöä -histo-
riikki).
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kouluttaminen AMOS -asejärjes-
telmällä alkoi. Valmiusyhtymän 
tykistöpatteriston kouluttaminen 
155K98 -järjestelmällä oli aloitettu 
kymmenen vuotta aiemmin, tammi-
kuussa vuonna 2003.
Tulenjohdon koulutusjärjestelyis-
sä viimeisin isompi muutos tehtiin 
vuonna 2013, kun jalkaväkiyksi-
köiden tulenjohto-osien koulutus 
keskitettiin Kymen jääkäripatal-
joonaan. Rykmentin vastuulle jäi 
muiden tulenjohto-osien koulutta-

minen, kuten tulenjohtopatterien 
sekä esikunta- ja viestipataljoonien 
tulenjohtoryhmät.

Saapumiserän 1/17 koulutus
Artikkelia kirjoitettaessa on käyn-
nissä tammikuun 2017 saapumi-
serän erikoiskoulutuskausi. Perus-
koulutuskaudella opittuja taistelijan 
taitoja on syvennetty. Muun muassa 
rykmentin oma erikoiskoulutuskau-
den ampumaharjoitus oli pelkäs-
tään käsiaseammuntoja, millä hae-

Kranaatinheitinjoukkue on jalkaväkikomppanian oma tuliyksikkö. Ku-
vassa kranaatinheitinjoukkueen heitinryhmä ampuu 81 mm heittimellä 
Pahkajärvellä REPO -harjoituksessa.  

taan suorituskykyä oman joukon- ja 
tuliasema-alueen puolustamiseen. 
Erikoiskoulutuskaudella tekemisen 
painopiste on kuitenkin aselajitai-
tojen oppimisessa. Ensimmäinen 
epäsuoran tulen ampumaharjoitus 
pidettiin Pahkajärvellä pääsiäisen 
jälkeisellä viikolla. Perinteiset ar-
vot, piiru, metri ja sekunti olivat 
hyvin hallussa, kun taistelua tuettiin 
viidellä tuliyksiköllä. 
Varusmiespalveluksen päättävälle 
joukkokoulutuskaudelle ajoittuu 
saapumiserän kaksi tärkeintä har-
joitusta. Yhteistoimintaharjoituk-
sessa opitaan yhteistoimintaa mui-
den taistelutilan joukkojen kanssa. 
Tätä osaamista syvennetään vielä 
viimeisessä harjoituksessa, johon 
sisältyy kuuden päivän ampuma-
harjoitusvaihe ja viiden päivän 
taisteluharjoitusvaihe.

Lopuksi
Tammikuun saapumiserän koulutus 
on edennyt hyvin ja olen luottavai-
nen, että sama tekemisen meininki 
jatkuu kotiuttamiseen saakka. Hei-
näkuun saapumiserän koulutuk-
sen valmistelut ovat jo käynnissä, 
onhan tammikuun saapumiserästä 
valittujen johtajien ja kuljettajien 
sekä lääkintämiesten koulutus 
kiivaimmillaan. Myös valmius on 
kunnossa, sillä kesäkuussa aloittaa 
rykmentinkin ensimmäinen joukko 
valmiusjaksonsa.
Kiitän rykmentin henkilökuntaa ja 
varusmiehiä hyvin sujuneesta alku-
vuodesta. Olemme yhdessä kyen-
neet rakentamaan tulivoimaista 
suorituskykyä sodan ajan joukoilta. 
Tavoitteiden rima on ollut korkealla 
ja yli on menty komeasti.
Kaarti päälle - tykistö tukee! 

Kuvassa ampuu 1/17 -saapumiserästä joukkotuotettavan kevyen patte-
riston 122H63 -tykkiryhmä. Patteriston lisäksi saapumiserän joukko-
tuotannossa on kranaatinheitinkomppania (AMOS), kaksi kranaatinhei-
tinjoukkuetta ja tulenjohtue.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo -
Valmiudesta voimaa

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

Hyvät Kilpi-lehden lukijat,
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 2017 toiminnan ja samalla 
maaliskuun 2017 lopulla vietetyn perinnepäivämme teemana on 
”Valmiudesta voimaa”. Seuraavassa tarinassa on tiivistettynä, mitä 
valmiudella ymmärretään patteristossani.

Valmius ei ole vain sanahelinää. 
Valmiuden kokonaisuus sisältää 
henkilöstön, materiaalin, tilanne-
kuvan sekä toiminnan suunnitte-
lun, koulutuksen ja harjoittelun 
- tarvittaessa operaatioiden toi-
meenpanon.
Salpausselän ilmatorjuntapatteris-
ton valmiudellista toimintaa - muu-
tosten tuuliin sopeutuvana, erittäin 
liikkuvana joukkona - kuvaa hyvin 
joukkomme perinneyksikön nimi. 
Ollen osana Karjalan prikaatin 
nykyhistoriaa jo vuodesta 2003 
lukien vaalimme 1.4.1928 perus-
tetun Liikkuvan Ilmatorjuntapat-
terin perinteitä. Liikkuva ilma-
torjuntapatteri oli valmiina, tuotti 

tappioita ilmaviholliselle Karjalan 
kannaksella toisen maailmanso-
dan aikana, laajeni sotien jälkeen 
joukkoyksiköksi, aina itsenäiseksi 
joukko-osastoksi saakka vaihtaen 
jopa liikesodankäyntimäiseen tyy-
liin normaali- ja poikkeusolojen 
aikaisia asemiaan: ensin Viipurista 
sotien ajaksi Karjalan kannakselle 
- sotien jälkeen edelleen Lahteen, 
Kouvolaan ja Haminaan päätyen 
vuonna 2003 Vekaranjärvelle 
osaksi Karjalan prikaatia.
Muutoksiin on varauduttava myös 
jatkossa avoimin mielin. Uhkiin 
on kyettävä vastaamaan jatkuvas-
ta resurssitaistelusta huolimatta. 
Valmius on kaiken ajattelun läh-

tökohtana. Valmiutta luodaan 
suunnittelulla, koulutuksella ja 
harjoittelulla - joka päivä hen-
kilökunnan, varusmiesten ja re-
serviläisten yhteistyöllä. Tämä 
on vaikuttanut meidänkin pat-
teristomme arjen työnkuvaan 
erityisesti operatiivisen suunnit-
telutahdin - ns. luolamiestöiden 
tiivistymisenä ja kertausharjoitus-
ten lisääntymisenä - samanaikai-
sesti varusmiesten joukkotuotan-
totehtävät laadukkaasti täyttäen, 
muistaen palvelusturvallisuus 
kaikessa toiminnassa.
Valmiudesta voimaa -teema on 
lähtöisin omasta henkilökunnas-
tani. Patteriston viime vuoden 
työilmapiirikyselyjä analysoita-
essa avoimissa vastauksissa nousi 
esiin vanha kunnon Puolustusvoi-
mien rekrytointi -slogan yhdis-
tettynä lähialueen muuttuneisiin 
uhkakuviin tyyliin: ”Pitkästä ai-
kaa on löytynyt uusi motivaatio 
tehdä työtä, jolla on tarkoitus”. 
Prikaatissa tehtiin myös erillinen 
työssä jaksamiseen liittyvä kyse-
ly jo alkuvuonna 2016. Tulosten 
perusteella ns. hälytyskynnys oli 
patteristossani ylitetty. Töitä vaan 
tuntui riittävän aina vaan enem-
män ilman lisäresursseja - saati 
palkitsemisia. Henkilökunta on 
kuitenkin kaikesta työkuormasta 
huolimatta venynyt sekä jouk-
kona että yksilöinä - ihmisinä 

Kahdeksan tämänvuotisten kertausharjoitusjoukkojeni yksi ehdoton tu-
kipylväs työssään.
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- välillä niin äärirajoille kuin se 
normaalioloissa vain voi tapahtua. 
Luotan siihen, että henkilöstöni 
jaksaa venyä jatkossakin. Pyrim-
me yksiköiden päälliköiden kanssa 
edelleen kehittämään töiden prio-
risointia työssä jaksamisen varmis-
tamiseksi.
Valmiuteen liittyy olennaisesti 
kansallisen huoltovarmuuden yllä-
pito ja kehittäminen sisältäen myös 
henkilöstön osaamisen turvaami-
sen ja ammattitaidon kehittämisen. 
Me emme voi kuitenkaan olla yk-
sin liikkeellä. Korostin jo saades-
sani patteriston komentooni reilu 
vuosi sitten, että koulutushallimme 
ja varastotilamme ovat pullollaan 
vielä uudenkarheaa kalustoa, jon-
ka käytössä ja kunnossapidossa on 
paljon kotimaista osaamista, mutta 
myös sidoksia koti- ja ulkomaisiin 
järjestelmä- ja varaosatoimittajiin, 
joilta kalusto on alun perin hankit-
tu.
Pidänkin erityisen tärkeänä, että 
sekä oman että kumppaneiden 
henkilöstön osaamisen jatkuvuutta 
erikoiskouluttaja- ja muine tutkin-
toineen on ylläpidettävä ja arvos-
tettava järjestelmien päivittäisessä 
kunnossapidossa sekä joukkojen 
oikeaoppisessa joukkotuotannos-
sa. Vaikka perinteinen ilmator-
junta-aselajimme sanonta kuuluu: 
”ilmatorjunta ensimmäisenä taiste-
lussa”, toimintamme perusta muo-
dostuu huollon ja kunnossapidon 
järjestelyistä sekä tukipalveluista 
- laajemmin ymmärrettynä logis-
tiikan kokonaisuudesta. Siitä ei 
pääse vieläkään mihinkään, että ar-
meija marssii vatsallaan, tarvitsee 
polttoainetta kuljetusvälineisiin, 
täydentäen ja kunnossapitäen jou-
kolle uskottua materiaalia. Ilman 
tämän ketjun toimivuutta ilmator-
juntakaan ei ehdi ensimmäisenä 
sinne jonnekin.
Patteristoni 89. perinnepäivää ja sa-
malla aprillipäivää (1.4.) vietettiin 
tällä kertaa jo torstaina 30.3.2017 
paraati-, päivä- ja iltajuhlakuvioi-

den merkeissä. Kiitän lämpimästi 
kaikkia arvovaltaisia kutsuvieraita 
osallistumisesta juhlaamme.
Haluan erityisesti kiittää puolus-
tusministeriön materiaaliyksikön 
johtaja Olli Ruutua päiväjuhlan 
juhlaesitelmästä! Patteristo sai sa-
massa yhteydessä puolustusminis-
teriön kunnianosoituksen tekemäs-
tämme työstä.

Tätä tarinaa täydennetään kulu-
neen vuoden kertausharjoitusten 
tunnelmilla Ilmatorjuntalehden 
numerossa 2/2017. 
I run my battalion - and loving it - 
as Mr. Maxwell Smart, the famous 
Agent 86 on TV series, used to say 
about his work!

KAARTI PÄÄLLE - YHDESSÄ 
VOIMA!
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Teksti: Itä-Suomen viestipataljoonan 
komentaja, everstiluutnantti 
Jari Seppälä
Kuvat: Puolustusvoimat

Itä-Suomen viestipataljoona -
Uusi Kaartilainen, vanha viestimies

Hyvät Kilpi-lehden lukijat,

Vastaanotin Itä-Suomen viestipataljoonan komentajan tehtävät 
everstiluutnantti Juha-Pekka Lötjöseltä kuluvan vuoden alusta al-
kaen kiitollisena minulle osoitetusta luottamuksesta. Saavuin varus-
kunnan portista tammikuun 2. päivänä 2017 kahdessa Itä-Suomen 
viestipataljoonan perinnejoukossa palvelleena viestimiehenä, mutta 
uuden uutena Karjalan prikaatin kaartilaisena. Samana päivänä 
tuosta samaisesta portista Itä-Suomen viestipataljoonaan saapui 
palvelukseen yli 400 alokasta, pataljoonamme perinteiden jatkajiksi 
ja minun tapaani uusiksi Kaartilaisiksi.

Entisenä 3. Erillisen viestikomppa-
nian varusmiehenä ja Keski-Suo-
men viestipataljoonan sopimus-
sotilaana olen erityisen ilahtunut 
paluustani viestiaselajin tehtävien 
pariin juuri Itä-Suomen viestipa-
taljoonassa. Helteisenä alokaske-
sänä 1988 perinnejoukossamme 
Mikkelissä alkanut ja toisessa 
perinnejoukossamme Keuruulla 
1989 jatkunut ketju saa uuden ren-

kaan kaartilaisena 60 vuotta täyt-
tävässä Karjalan prikaatissa Veka-
ranjärvellä. 
Itä-Suomen viestipataljoonan pe-
rinnejoukoissa palvelemisen li-
säksi uuden tehtäväni mielenkiin-
toisuutta lisää edessämme oleva 
uuden johtamisjärjestelmän M18 
käyttöönotto. Puolustusvoimien 
tutkimustoimintaan ja puolustus-
materiaalin kehittämiseen liitty-

vissä aikaisemmissa palvelusteh-
tävissäni minulle on tarjoutunut 
poikkeuksellinen mahdollisuus 
osallistua uuden johtamisjärjestel-
män kehittämiseen. Olen saanut 
olla mukana ohjaamassa ohjelmis-
toradioteknologiaan perustuvien 
tuotteiden kehittämistä useiden 
vuosien ajan niin kansallisissa, kuin 
kansainvälisissä tehtävissä. Nyt 
pääsen osallistumaan Johtamisjär-

Komentajan vaihtotilaisuus. 
Vasemmalla everstiluutnant-
ti Jari Seppälä ja oikealla 
everstiluutnantti Juhapekka 
Lötjönen.
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jestelmä M18 käyttöönottoon ja 
samalla ohjelmistoradiopohjaisten 
tuotteiden käyttöönottoon Karjalan 
prikaatissa. 
Itä-Suomen viestipataljoona pe-
rustettiin ja liitettiin Karjalan pri-
kaatiin 1.7.1998. Moni asia on 
muuttunut, pataljoonamme pe-
rinnejoukkojen ajasta ja myös 
ajanjaksona, jonka ensivuonna 
20-vuotista taivalta juhliva Suo-
men viestipataljoona on ollut osa 
Karjalan prikaatia. Operatiiviset 
vaatimukset ja perustaistelumene-
telmien kehittyminen on ohjannut 
sotavarusteiden, johtamisvälineet 
mukaan luettuna, kehittämistä ja 
hankintaa. Langalliset yhteydet 
korvaantuvat yhä useammin ra-
dioyhteyksillä, samalla pitkien yh-
teysetäisyyksien ja liikkuvuuden 
merkitys kasvaa. Lisäksi käytet-
tävät tietojärjestelmät edellyttä-
vät tietoliikennejärjestelmiltä yhä 
suurempaa datansiirtokykyä ja 
kehittyneitä tietoturvaratkaisuja. 
Kaikilla edellä luetellut ja lukuisat 
muut vaatimukset ovat ohjanneet 
johtamisjärjestelmän M12 ja sen 
edeltäjien kehitystä. Johtamisjär-
jestelmän M18 käyttöönotto jatkaa 
tätä kehityssuuntaa. 
Jos ovat toimintatavat ja sotava-
rusteet muuttuneet vuosien varrel-
la, on muutos toki ollut melkoinen 
myös työn tekijöiden eli kanta-
henkilökunnan ja asevelvollisten 
parissa. Varusmiesten on opittavaa 
aikaisempaa enemmän ja lyhyem-
mässä ajassa. Tämä on edellyttänyt 
ja edellyttää myös jatkossa harjoit-
telun painottumisen tärkeimpiin 
asioihin tiiviin ja työntäyteisen 
puolen vuoden palvelusajan aika-
na. Samalla asevelvollisilta edel-
lytetään yhä nopeampaa uusien 
asioiden omaksumista.   
Tätä artikkelia kirjoittaessani 
olemme juuri aloittaneet joukko-
koulutuskauden Itä-Suomen vies-
tipataljoonassa. Peruskoulutuskau-
della ja erikoiskoulutuskaudella 
opittuja sotilaan perustaitoja sekä 
aselajikohtaisia taitoja harjoitel-

laan seuraavien viikkojen aikana 
yhdessä Karjalan prikaatin mui-
den joukkojen kanssa. Aiemmis-
sa harjoituksissa saatua oppia ja 
niiden aikana hankittuja taitoja 
mitataan tiiviin sotaharjoitusjak-
son aikana. Pataljoonan sisäinen 
harjoitusvaihe on päättynyt ja nyt 
rakennettavien, ylläpidettävien ja 
suojattavien komentopaikkojen 
sekä johtamisjärjestelmän palve-
lujen on vastattava joukkojen ja 
johtoportaiden tarpeisiin. Samal-
la on hiottava kuntoon koulutus-
suunnitelmien mukaiset viimeiset 
yksityiskohdat ja erityisesti ne toi-
minnot, jotka edellyttävät aselajien 
yhteistoimintaa sotaharjoitusolo-
suhteissa. Kantahenkilökunnalta 
ja asevelvollisilta edellytetään sit-
keyttä ja periksiantamattomuutta 
näissä harjoituksissa, joissa poik-
keusolojen tehtäviinsä sijoitettu 

Maastoutettu viestiasema.

kantahenkilökunta yhdessä va-
rusmiesten, tulevien reserviläis-
ten, kanssa toimii. 
Osa toiminnan edellytyksistä on 
lukuisista muutoksista huolimat-
ta säilynyt ennallaan. Muutoksien 
läpiviennin, joukkotuotannon ja 
valmiustehtävien edellytyksenä on 
osaava, kehittymishaluinen ja mo-
tivoitunut henkilökunta sekä maan-
puolustustahtoiset asevelvolliset. 
Itä-Suomen viestipataljoonan toi-
minta voi tukeutunut vuosien saa-
tossa rakennetulle vahvalle pe-
rustalle. Tunnuslause ”Kerralla 
kuntoon - asenne, ammattitaito, 
kunto” ja kaartilaisten yhteistoimin-
ta ohjaavat Itä-Suomen viestipa-
taljoonan toimintaa 60-vuotiaassa 
Karjalan prikaatissa. 
 Kaarti päälle!
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Nuorekas keski-ikäinen -
Kymen pioneeripataljoona

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

Kymen pioneeripataljoona juhlistaa 50-vuotista taivaltaan vuonna 
2017. Korialla sijainnut Pioneerirykmentti lakkautettiin 15.7.1967. 
Samalla päivämäärällä perustettiin Korialle jäänyt Kymen pionee-
ripataljoona ja Keuruulle siirtynyt Keski-Suomen pioneeripataljoo-
na.  Itsenäisenä joukko-osastona pataljoona toimi Korialla vuoteen 
1994, jolloin se siirtyi osaksi Karjalan prikaatia Vekaranjärvelle. 
Pataljoona viettää perinnepäiväänsä muiden valtakunnan pionee-
rijoukkoyksiköiden tavoin 25.7.2017. Päivää vietetään 1. maail-
mansodan Schmardenin taistelun muistoksi, jolloin suomalaisista 
vapaaehtoisista jääkäreistä muodostettu pioneerikomppania koki 
tulikasteensa osana saksalaista jääkäripataljoonaa. 

Tänä vuonna Kymen pioneeri-
pataljoonan perinnepäivän juh-
lallisuudet pidetään perjantaina 
28.7.2017. Pataljoonan pyöreiden 
vuosien täyttymistä juhlistetaan 
Vekaranjärvellä. Puolen vuosisadan 
täyttymistä viettämään kutsutaan 
myös pataljoonan henkilökunnas-
sa palvelleet kautta vuosien. Juh-
lapäivänä heille halutaan esitellä 
pataljoonan toimintaa nykyisin, 
joten ennen varsinaisia juhlatilai-
suuksia järjestetään toimintanäy-
tös, kalustoesittely ja esitys Ky-
men pioneeripataljoonasta tänään. 
Perinnepäivän tapahtumista ken-
ties merkittävin on Kymen pionee-
ripataljoonan historiikin julkaise-
minen. Pataljoonan historiaa ei ole 
aiemmin dokumentoitu yksiin kan-
siin, mutta nyt tapahtumat kootaan 
yhdeksi teokseksi pataljoonan en-

tisen komentajan, everstiluutnantti 
Vesa Valtosen johdolla.
Kevään aikana pataljoonan jouk-
kotuotanto on pioneerijoukkojen 
osalta siirtynyt uuteen suuntaan.  
Useamman vuoden ajan pionee-
riyksiköitä on koulutettu mui-
den Karjalan prikaatin joukkojen 
tapaan maavoimien hajautetun 
taistelutavan mukaiseen toimin-
taan. Nyt kevään ajan tuotannossa 
ollut pioneerikomppania on jouk-
kotuotettu pioneeritoiminnalliseen 
aluetukeen: suluttamiseen raskaan 
konekaluston tukemana isommalla 
tiestöllä ja alueellisiin liikkeene-
distämistehtäviin. Tämä muutos 
on ollut henkilökunnan haasteena 
hyvä. Aiheita ja koulutusmenetel-
miä on jouduttu pohtimaan taas 
uudestaan. Varusmiehille toimin-
ta on näyttäytynyt ehkä enemmän 

itsenäisinä pioneerien toimintoina, 
kuin kiinteästi tuettaviin joukkoi-
hin liittyvinä tehtävinä. 
Raivaajajoukkojen joukkotuotanto 
on säilynyt muutaman edellisvuo-
den kaltaisena. Raivaajia on kou-
lutettu maavoimien alueellisiin 
raivaajayksiköihin. Vakiintunut 
joukkotuotanto on mahdollista-
nut Raivaajakomppanian koulu-
tusperiaatteiden vakiinnuttamisen 
Vekaranjärvellä yksikön perusta-
misen jälkeen vuonna 2015. Lisäk-
si tänä vuonna yksikön henkilö-
kunnasta iso osa on ollut erilaisilla 
pidemmillä kursseilla, jolloin uu-
sien koulutusperiaatteiden luomi-
nen olisi ollut vaikeaa. Nyt ase-
velvollisten raivaamiskoulutuksen 
menetelmiä ja tekniikoita on voi-
tu kehittää hallitusti. Esimerkik-
si raivaajapartioiden johtajille on 
annettu nuoremman saapumiserän 
peruskoulutuskauden aikana sy-
ventävää koulutusta eri taistelu-
välineiden raivaamisesta, jolloin 
he ovat olleet aiempaa valmiimpia 
valmentamaan partioidensa mie-
histöä.  Raivaajakomppania kou-
luttaa varusmiesten lisäksi myös 
henkilökuntaa. Kevään aikana rai-
vaamiskoulutusta on annettu esi-
merkiksi Pioneerikoulun kadeteille 
ja aliupseerikurssilaisille noin kuu-
kauden mittaisella EOD2-kurssil-Estetöitä ja miinoittamista.
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la.
Varusmiesten ja henkilökunnan 
koulutuksen lisäksi Kymen pio-
neeripataljoona on myös valmiut-
ta. Tämä on paitsi sotilaallista 
valmiutta, myös osa suomalaista 
kokonaisturvallisuutta, eli sitä että 
eri toimijoiden yhteistyöllä pide-
tään yhteiskunnan elintärkeät toi-
minnot käynnissä. Kymen pionee-
ripataljoonassa tähän laajimmin 
osallistuvat henkilökunnasta muo-
dostetut raivaamisen erikoisosasto 
(REO) ja raivaamisen valmius-
sektori (RVS). REO:n vuosi alkoi 
eriyttämällä se omaksi osastokseen 
pataljoonan komentajan johtoon, 
kun se aiemmin oli ollut osa pa-
taljoonan esikuntaa. Tämä kuiten-
kin oli lähinnä vain hallinnollinen 
muutos. REO:n kevät on kulunut 
valmistellessa syksyn suuria har-
joituksia ja yhteistoimintaharjoi-
tuksissa eri osapuolten kanssa. 
Erityisesti REO on useammassa 
harjoituksessa parantanut valmiut-
taan toimia yhteistyössä poliisin 
kanssa mahdollisessa yhteiskun-
nan toimintoja vaarantavassa rä-
jähdeuhkatilanteessa.  Myös puo-
lustusvoimien sisäistä yhteistyötä 
on parannettu yhteisharjoituksessa 
Porin prikaatiin sijoitetun Suoje-
lun erikoisosaston kanssa. Näitä 
yhteistyöjärjestelyjä testataan syk-
syllä tilanteenmukaisemmissa har-
joituksissa.
RVS täytti alkuvuonna yhden vuo-
den. Se on vakiinnuttanut paikkan-
sa valtakunnassa tukien laajojen 
alueraivaamisprojektien toteutus-
ta. Kevään aikana sektori on ollut 
muun muassa Kuopiossa tukemas-
sa Kainuun prikaatin johtamaa rai-
vaamistehtävää Kuopiossa. Siel-
lä on raivattu puolustusvoimien 
aikanaan Kallaveteen upottamia 
erityyppisiä ammuksia järven poh-
jaan rakennettavan putkilinjan tiel-
tä. Raivaamistehtävien lisäksi RVS 
vastaa koko valtakunnan alueelta 
tehtävän räjähdetilannekuvan ko-
koamisesta ja ylläpidosta. Kevään 
aikana tämä saatiin visuaalises-
ti helposti esitettävään muotoon. 

Havaitut tai epäillyt räjähdekoh-
teet pystytään löytämään kartalta 
ja näkemään vaivatta niiden pe-
rustiedot. Tämä helpottaa tiedon 
löytämistä vaikkapa kaavoittajan 
kysyessä rakennettavan alueen tur-
vallisuudesta tai esimerkiksi pelas-

tuslaitoksen tarvitessa tietoja met-
säpaloalueen riskikohteista.
Viisikymppinen pioneeripataljoo-
na muistaa juurensa, mutta elää siis 
tiukasti ajassa ja kehittyy. Pataljoo-
nalle käsketyt kansainväliset vel-
voitteet lisääntyvät ja esimerkiksi 
yhteydenpidon aloittaminen Naton 
EOD-osaamiskeskuksen kanssa on 
sovittu kesälle. Aliupseerikoulussa 
aloitetaan syksyllä mekanisoitu-
jen joukkojen pioneeritoiminnan 
koulutus, että vuoden 2018 alus-
ta joukkotuotantoa voidaan taas 
kääntää uuteen suuntaan, prikaatin 
muiden joukkojen muutoksen mu-
kaisesti mekanisoidun yhtymän tu-
kemiseen. Raivaamispuolella taas 
aletaan lisätä ilmavoimien raivaa-
japioneerikomppanioiden koulu-
tusvalmiuksia. Kymen pioneerit on 
aina valmiina tukemaan! KAARTI 
PÄÄLLE – ISKE HAKKU 

Raivaamisrobotin käyttöä yhteis-
kunnan turvaamiseen.

Sukeltaja lähdössä paikantamaan ammuksia järven pohjasta.

Pioneerit pimeäammunnassa.
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Teksti: Karjalan huoltopataljoonan 
komentaja, everstiluutnantti 
Juha Ponto
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan huoltopataljoona kehittyy 
toimintaympäristön asettamien 
vaatimusten mukaisesti

Huolto taistelee ja tukee
1. Huoltokomppania on päävas-
tuussa huollon joukkotuotanto-
joukkojen kouluttamisesta. Tule-
vaisuudessa yksikössä koulutetaan 
mekanisoitujen joukkojen huol-
tojoukkoja. Onnistuminen suo-
rituskykyisen huoltoyksikön tai 
-joukkueen kouluttamisessa vaatii 
monipuolista yhteistyötä. Avain-
asemassa on tietenkin tuettavat 

joukot ja yhteistyö heidän kans-
saan. Laadukkaan koulutuksen 
mahdollistaa Karjalan huoltopa-
taljoonan eri perusyksiköiden sekä 
kumppaniyritystemme tuki.  Tule-
vana syksynä keskitytään Huolto-
pataljoonan uudistuvan organisaa-
tion ja lisääntyvän suorituskyvyn 
kokeilemiseen ja kouluttamiseen. 
Tuettaville joukoille tämä tulee nä-
kymään lähinnä uutena kalustona 

sekä entisestään parantuneena pal-
veluna. Eri hankkeiden tuottamas-
ta uudesta kalustoista huolimatta 
tärkein huollon suorituskyky on 
toimiva yhteistyö tukevan ja tuet-
tavien välillä. Odotamme innolla 
tulevaa ja etenkin uudelleen käyn-
nistyvää panssarijääkärikoulutus-
ta!  

Johtajakoulutusta ja soti-
laskuljettajia taistelukentän 
asettamiin vaatimuksiin
Karjalan huoltopataljoonan 2. 
Huoltokomppania on saapumi-
serällä 1/17 jatkanut ansiokasta 
huollon taistelijoiden kouluttamis-
ta eri alojen vaativiin taisteluken-
tän tehtäviin. Vaikka 2HK onkin 
pääasiassa erikoiskoulutuskau-
della ja joukkokoulutuskaudella 
aliupseerikoulu sisältäen kaikki 
huollon alat, on yksiköllä mer-
kittävä rooli myös prikaatin eri 
kuljetustehtävien suorittamisessa 
yksikön erikoiskuljetusjoukkueen 
osalta. Yksikössä on jatkettu hy-
väksi havaittua käytäntöä sotilas-
kuljettajien taistelukoulutukseen 
panostamisessa. Saapumiserästä 
1/16 alkaen 2. Huoltokomppa-
niassa aloitettiin sotilaskuljettajille 
räätälöidyt taistelukoulutusviikot. 
E-kauden alusta aina J-kauden 
loppuun erikoiskuljetusjoukkueen Huolto taistelee ja tukee.

Karjalan huoltopataljoonan pitää pystyä kaikissa tilanteissa toteut-
tamaan tukemiensa joukkojen edellyttämä huollollinen tuki. Patal-
joona pyrkii aktiivisesi seuraamaan toimintaympäristössään tapah-
tuvaa kehitystä. Toimintaan vaikuttavat myös puolustusvoimalliset 
muutostekijät kuten kuljettajakoulutuksen palveluntuottajan vaih-
tuminen yhtenä esimerkkinä. Pataljoonan kaikki toimijat, niin pe-
rusyksiköt kuin Materiaali- ja Kuljetuskeskus, ovat kehittäneet ak-
tiivisesti toimintaansa tässä hengessä.
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sotilaskuljettajat on jaettu kolmeen 
koulutusosastoon, joista joka viik-
ko yksi koulutusosasto on yksikös-
sä saamassa koulutusta taistelutek-
niikasta ja -taktiikasta. Tällä tavoin 
on parannettu osaamista myös 
jääkäriryhmän toiminnoista sekä 
koulutettu sotilaskuljettajia tais-
telukentän vaativiin olosuhteisiin. 
Voidaankin todeta, että Karjalan 
huoltopataljoonan sotilaskuljetta-
jat ovat nykyään moni osaajia, eikä 
pelkkiin kuljetustehtäviin kykene-
viä varusmiehiä. Tämän päivän 
huoltokoulutettu varusmies ”tais-
telee ja tukee” kirjaimellisesti. 

Materiaalista valmiutta
Materiaalikeskuksen rooli on vii-
me aikoina muuttunut melkoises-
ti. Viime vuoden tärkein harjoitus 
KAAKKO 16 mittavine valmiste-
luineen ajoi keskuksen henkilöstön 
sisään siihen, mitä tarkoittaa varas-
tojen valmiustila. Harjoitus onnis-
tui hyvin ja materiaalikeskuksen 
henkilöstö oli hyvin motivoitunut 
ja innostunut päästessään osallis-
tumaan näkyvällä panoksellaan 
merkittävään harjoitukseen. Noin 
vuoden verran on tehty suuria muu-
toksia valmiudellisten näkökohtien 
huomiointiin varastoinnissa.  Lu-
kuisat pienemmät harjoitukset ovat 
mitanneet materiaalikeskuksen ky-
kyä toimia poikkeusoloissa. Har-
joituksista on opittu paljon ja ne 
ovat antaneet henkilöstölle positii-
visia kokemuksia ja vahvistaneet 
käsitystä oman työn merkityksestä 
maanpuolustuksen osana.
Varusvarasto toteutti tämän vuo-
den tammikuussa mittavan muu-
toksen saapumiserän palveluk-
seen astumiseen ja varustamiseen 
liittyen. Aiemmin varustaminen 
oli toteutettu siten, että jokainen 
varusmies sai kaikki varusteet en-
simmäisen päivän aikana. Tämän 
järjestelyn varjopuolena on ollut 
se, että alokas on saanut varusteet 
sekakokoina ja näin esimerkiksi 
jalkineet ovat olleet usein epäso-
pivat ensimmäisinä päivinä, ennen 
kuin ne on päästy vaihtamaan. Nyt 

varusteet jaettiin kahdessa pienem-
mässä osassa. Muutoksen tarkoi-
tuksena on saada varusmiehelle 
sopivat varusteet jo ensimmäisessä 
jaossa.  Palaute uudesta järjeste-
lystä oli positiivinen, toki kehitet-
tävääkin löytyy, joten työ yhdessä 
perusyksiköiden kanssa jatkuu.

Laadukasta kuljettajakoulu-
tusta
Kuljetustoimialan volyymit ovat 
prikaatissa kasvaneet vuosittain ta-
saisesti kaikilla mittareilla mitattu-
na. Prikaatin kalusto on uusiutunut 
kiitettävästi aina moottoripyöristä 
ja mönkijöistä raskaisiin ajoneuvo-
yhdistelmiin. 
Tammikuun saapumiserästä alkaen 
Karjalan prikaatin palvelun tuotta-
jina, Toimittajina ovat aloittaneet:
- CAP Group Oy (Hämeenlinna), 
kuljettajaopetus PVC-, CE- ja D- 
ajokorttiluokkaan, perustason am-
mattipätevyyden täydentäminen 
henkilöliikenteeseen sekä perus-
tason ammattipätevyyskoulutus 
(280h) ja perustason ammattipäte-
vyyskoulutus nopeutettuna.

-  Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, 
ADR–koulutus
-  Mecom Oy (Lappeenranta), B- 
ajokorttiluokan harjoitteluvaiheen, 
syventävän vaiheen ja pimeällä 
ajamisen opetuskokonaisuus.
2/16 saapumiserän sotilaskuljetta-
jakoulutuksen on hoitanut loppuun 
vielä Kouvolan Aikuiskoulutus-
keskus. 
Paras rekrytointivaltti Karjalan 
prikaatiin sotilaskuljettajaksi on 
laadukkaan ja mielekkään kou-
lutuksen saanut sotilaskuljettaja. 
Lisäksi lavetti-, työkone- ja lin-
ja-autokurssien maine on kiirinyt 
laajalti ympäri valtakuntaa. Lisäksi 
pystymme tarjoamaan tämän vuo-
den alusta ammattipätevyyden täy-
dentämisen henkilöliikenteeseen. 
Osoituksena siitä, että olemme 
tehneet joitakin asioita jopa esi-
merkillisesti, ovat vuosittaiset tu-
tustumiskäynnit Karjalan prikaatin 
kuljetustoimialaan. 

Toni Selin (vas.) 
Cap Group Oy:s-
tä ja viestikapulaa 
luovuttaa Hannu 
Kettula (oik.) Kou-
volan Aikuiskoulu-
tuskeskukselta.
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Etelä-Savon aluetoimisto

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

Kuluva vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Aluetoimisto 
muutti kokonaisuudessaan Karkialammelle joulun alla. Itsenäinen 
Suomi 100 vuotta -juhlallisuuksien valmistelu on täydessä käynnis-
sä. Kevään paikallispuolustusharjoitukseen osallistuttiin suunnitel-
lusti ja syksyn harjoituksen valmistelu on jo pitkällä. Ohessa muuta-
mia mainintoja normaalin päiväjärjestyksen lisäksi.

Yhteistyö eri viranomaisten kans-
sa on yksi aluetoimiston tehtävis-
tä. Isännöimme Etelä-Savon kirk-
koherrojen maanpuolustuspäivän 
helmikuussa, jossa päivitimme 
poikkeusolojen suunnitteluun ja va-
rautumiseen liittyvää tietoutta seu-
rakuntien suuntaan. Samalla myös 
saimme vaihdettua ajatuksia yhteis-
toiminnan kehittämiseksi. 
Etelä-Savon varautumisen johto-
ryhmä on keskeinen eri viranomais-
ten yhteistoimintaa koordinoiva elin 
maakunnassa. Johtoryhmä käynnis-
ti koko vuoden kestävän projektin, 
jonka lopputuloksena valmistuu 
maakunnallinen riskiarvio. Arvio 
laaditaan maakunnan kaupunkien 
ja kuntien riskiarvioiden perusteel-
la. Siihen liittyy kevään aikana to-
teutettavat kuntakäynnit kaikissa 
maakunnan 14 kaupungissa ja kun-
nassa.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä-
nä 4.6.2017 aluetoimisto juhlistaa 
Suomen marsalkka Mannerheimin 
150 syntymäpäivää seppeleen-
laskutilaisuudella Mannerheimin 
patsaalla Mikkelin torilla. Lisäksi 
Mikkelin upseerikerholla on tilai-
suus, jossa juhlistetaan muun muas-
sa lippujuhlapäivänä ylennettäviä 
reserviläisiä.
Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuoden päätapahtuma Mikke-
lissä on Puolustusvoimien Suomi 
100 -kesäkiertueen kalusto- ja toi-
mintanäytös sekä konsertti Tykki-
puistossa Vanhalla kasarmialueel-
la10.6.2017. Paikalle odotetaan 
satamäärin yleisöä niin toiminta- ja 
kalustonäyttelyyn kuin varsinaiseen 
konserttiinkin.
Aluetoimiston maanpuolustustyön 
päätapahtuma on maanpuolustus-
juhla Juvalla 12.8.2017. Juhla on 

osa Juvan kunnan 575-vuotisjuhlal-
lisuuksia.
Aluetoimiston henkilöstössä on ta-
pahtunut muutoksia vuoden aikana. 
Operatiivisen sektorin johtajana 
aloitti vuoden alussa majuri Jari 
Mäkelä everstiluutnantti Jussi Hai-
karisen siirryttyä Vekaranjärvelle. 
Alueupseerimme kapteeni Mikko 
Vartiainen siirtyy Maavoimien esi-
kuntaan kesäkuun alusta lukien. 
Hänen seuraajaksi on määrätty 
1.8.2017 lukien yliluutnantti Art-
tu Muinonen Kainuun prikaatista. 
Huhtikuun alusta lukien yliluut-
nantti Sami Terho aloitti komen-
dantin toimiston osastoupseerina. 
Yliluutnantti Petri Servon siirryttyä 
1.4. lukien Vekaranjärvelle, hänen 
seuraajanaan aloittaa yliluutnantti 
Pasi Kontinen elokuun alusta lu-
kien.
Maanpuolustusterveisin, 
Etelä-Savon aluetoimiston päällik-
kö, everstiluutnantti Jyrki Niukka-
nen.

Kuntakäynti Juvalla.
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Kaakkois-Suomen aluetoimisto

Teksti: Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
päällikkö, everstiluutnantti 
Saku Muona
Kuvat: Puolustusvoimat ja Jorma Uski

Aluetoimistossa vuosi 2017 on alkanut tiiviisti työn merkeissä ja val-
mistautumisella Suomi 100 vuotta juhlavuoden monipuoliseen toi-
mintaan. 

Aluetoimistossa vuosi alkoi muu-
toksella, kun 31.1. everstiluut-
nantti Esa Hyytiäinen luovutti 
Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
päällikön tehtävät everstiluutnantti 
Saku Muonalle siirtyessään Maaso-
takoulun esikuntapäälliköksi Lap-
peenrantaan 1.2.2017. Muutoin 
aluetoimiston väki on pysynyt en-
tisellään.
Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
alueella kutsunnat toimitetaan 
tänä vuonna 22.8.-15.12. pääosin 
vuonna 1999 syntyneiden sekä 
uudelleen tarkastettavien osalta. 
Naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen valintatilaisuus pidettiin 
7.4. Kouvola-talolla. Tilaisuuden 
tarkasti Pääesikunnan päällikkö 
prikaatikenraali Markku Mylly-

kangas. Paikalla oli ennätysmäärä 
hakijoita, joista 81 on saanut tä-
män lehden ilmestyessä palveluk-
senastumismääräyksen saapumi-
seriin 2/17-2/18. Naisia määrättiin 
alueeltamme palvelukseen eniten 
Karjalan prikaatiin. Muita palve-
luspaikkoja ovat Maasotakoulu, 
Utin jääkärirykmentti ja Poh-
jois-Karjalan rajavartiosto.
Yläasteiden 9. luokkalaisille suun-
nattu ”Intti tutuksi” -hanke jatkuu 
tänäkin vuonna. Keväällä koh-
deryhmänä on 2001 syntyneiden 
ikäluokka. Erinomaisesti alkanut 
hanke alueellamme sai valtakun-
nallisesti huomiota. Tästä on hyvä 
jatkaa eteenpäin 2002 syntyneiden 
osalta 1.9.2017-31.5.2018.
Suomi 100 -kesäkiertueen Kymen-
laakson tapahtuma järjestetään 
perjantaina 11.8 Kouvolan Kasar-
minmäen Rykmentinpuistossa ke-
säkiertuekonserttina. Tapahtumaan 
liittyvä kalustonäyttely, toiminta-
näytökset ja toimintaradat toteute-
taan Paraatikentällä. Paraatikentän 
tapahtumiin osallistuu neljä kou-
volalaista yläkoulua. Tapahtuma-
kokonaisuudesta vastaa Karjalan 
prikaati yhteistoiminnassa Kouvo-
lan kaupungin ja Kymenlaakson 
reserviupseeri- ja reserviläispiirien 
kanssa. 
Paikallispuolustusta kehitetään 
mukaan luettuna viranomaisyhteis-
työ. Työtä tehdään muun muassa 
Kymenlaakson Valmius- ja turval-
lisuusfoorumin puitteissa, missä 
on laajasti edustettuina eri vi-
ranomaistahot sekä kuntasektori. 
Alueellamme järjestetään syys-

kuussa KYMI217 -harjoitus, jos-
sa niin henkilökunta, varusmiehet 
kuin reserviläisetkin harjaantuvat 
tehtävissään ja kehittävät valmiut-
ta. 
Urheilun saralla Kymenlaakson 
reserviläisistä muodostettu jouk-
kue osallistui Porin prikaatin jär-
jestämän 72. Oltermannin hiihdon 
B-sarjaan ja taisteli hienosti koko-
naiskilpailun pronssille Niinisalon 
- Jämin lumisissa maisemissa 8.-
9.3. 
Kaakkois-Suomen aluetoimisto 
toivottaa kaikille Kilven lukijoille 
oikein hyvää Suomen 100-vuoti-
sjuhlavuotta ja menestystä kulu-
vaan vuoteen!

Pääesikunnan valmiuspäällikkö 
prikaatikenraali Markku Mylly-
kangas puhumassa Naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen valintati-
laisuudessa Kouvola-talolla 7.4.

Kymenlaakson reserviläisjoukku-
een ankkuri luutnantti Jukka Tani 
tervehtii Oltermannia, prikaati-
kenraali Jari Kalliota 9.3. Niinisa-
lossa.  
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Sotilasvala- ja -vakuutuspäivä 1/17
Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Rakuunasoittokunta vastasi päivän musiikillisesta annista. Rakuunasoittokunta on mukana muun muassa ke-
säkuussa starttaavalla Puolustusvoimien Suomi 100 -kesäkiertueella Kouvolassa ja Mikkelissä sekä monilla 
muilla paikkakunnilla. Kiertueen kalenteri on nähtävillä puolustusvoimat.fi /100. 
Varuskunnassa vierailleet pääsivät tutustumaan maavoimien kalustoon Kaartinaukiolla ja varusmiesten va-
rusteisiin sekä yksiköihin, joissa tarjoiltiin myös kenttälounasta. Yksiköiden henkilökunta kertoi vierailijoille 
varusmiespalveluksesta ja esitteli kasarmitiloja.

 Karjalan prikaatin sotilasvala- ja -vakuutuspäivä 3.2.2017 oli vai-
kuttava tapahtuma Vekaranjärvellä. Noin 10 000 varusmiesten lä-
heistä oli saapunut seuraamaan päivän tapahtumia. Valakaavan 
esilukijana oli elokuvaohjaaja Aku Louhimies. Hänen uusin eloku-
vansa Tuntematon Sotilas saa ensi-iltansa 27.10.2017.
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Vuosipäivä

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan prikaatin 60. vuosipäivää juhlittiin Vekaranjärvellä 
5.5.2017. Prikaatin edellinen komentaja prikaatikenraali Jari Kal-
lio istutti perinteisen puun. Paraatia komensi everstiluutnantti Sa-
mi-Antti Takamaa. Vuoden Kaartilaiseksi valittiin vääpeli Tuomas 
Miromäki.
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Rekkaralli Puotimuseolle! -
toisenlainen ”moottorimarssi”

Teksti: Valkealan Sotilaskotiyhdistyksen 
tiedottaja Margetta Ala-Krekola
Kuvat: Puolustusvoimat

Ensi vuonna alkava sotilaskodin peruskorjaus aikaan saa erilaisia 
muuttotarpeita. Yksi eikä kaikista helppotöisin on varusmiehiltä 
muistoksi saatujen OHI ON rekkojen muutto suojaan, missä ne säi-
lyvät hyväkuntoisina remontin ajan. Paikkoja, mihin ne voi sijoittaa, 
ovat sotilaskotisisaret miettineet jo pitkään ja nyt muuton koittaessa 
on parhaaksi paikaksi hyväksytty Valkealan Puotimuseon aitta.

Varusmiehet ovat käyttäneet mie-
likuvitusta ja monia työtunteja 
valmistaessaan näitä ”siviiliin rek-
koja”. Monenkaan sodessa vierail-
leen silmät eivät ole tavoittaneet 
näitä sotilaskodin tiloissa esillä 
olevia luomuksia, koska niillä ei 
ole ollut yhtenäistä paikkaa, vaan 
ne ovat olleet esillä kirjaston ja 
myymälöiden hyllyjen päällä. Nyt 
remontin jälkeen toivomme niiden 
löytävän yhtenäisen ja yleisölle nä-
kyvän tilan sotilaskodista.

Valkealan historiasta kiinnostunut 
ja Puotimuseota hoitava museo-
yhdistys ojensi auttavan kätensä 
sotilaskotiyhdistykselle rekko-
jen varastoimiseksi. Puotimuseon 
alueella on vapaata aittatilaa, ja 
sinne kunnostetaan nyt näyttely-
tila näille kymmenille toinen tois-
taan hienommille autoille. Hyöty 
on varmasti molemminpuolinen, 
museo odottaa lisää yleisöä, koska 
ainakin isiä ja poikia uskon kiin-
nostavan nämä meidän rekka-au-

tot. Samalla sotilaskotiyhdistys saa 
turvallisen säilytyksen arvokkaille 
muistoesineille.
Paikkakuntalaiset ovat tottuneet 
armeijan maatie marsseihin, mutta 
tämä ”moottorimarssi” ei näy ruuh-
kana Vekaranjärven tiellä. Muuton 
yhteydessä kaikki rekat valokuva-
taan ja numeroidaan katoamisen 
varalta. Kuvista on tarkoitus koota 
ensivuodelle seinäkalenteri, mihin 
laitetaan kaikki jo tiedossa olevat 
suurtapahtumat Valkealassa ni-
mipäivien lisäksi. Kalenteri tulee 
myyntiin alkusyksystä myös so-
tilaskotiin. Sotilaskotisisaret ovat 
myös innostuneet suunnittelemaan 
lapsivierailijoiden kutsumista rek-
kanäyttelyä katsomaan Hirsmäel-
le Puotimuseoon. Uskomme, että 
kiinnostus herää museoita kohtaan 
helpommin, kun näytteillä on lap-
sia kiinnostavia tavaroita. Lasten 
vierailupäivänä voisi olla ihan oi-
kea sotilaskotiautokin paikalla tar-
joamassa mehua ja munkkeja.
Valkealan Puotimuseo on avoinna 
1.6-13.8.2017 ti-su 12-18. Osoite 
on Vanhatie 22, Valkeala. 
Tervetuloa ihailemaan joukolla 
”OHI ON” -rekkoja.
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Valkealan Sotilaskotiyhdistys
Yhdistys on perustettu 4.9.1966 
Valkealan kansalaiskoulussa.
Jäseniä oli vuoden 2015 lopussa 
242.
Liikevaihto oli vuonna 2015 yh-
teensä 2,64 miljoonaa euroa.
Myi viime vuonna 245000 litraa 
virvoitusjuomia ja 2500 kiloa 
kahvia.
Kahvi ja munkki maksavat yh-
teensä 1 euron.
Talkootunteja oli viime vuonna 
6951, toiminnan alusta asti noin 
242000 tuntia.
Asiakaspohja on maanantaista 
perjantaihin puoleenpäivään yli 
3000 henkeä, viikonloppuisin 
alle 200.
Suomen 37 sotilaskotiyhdistyk-
sestä jo yli puolet toimii ilman 
omia varusmiesasiakkaita.
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Tapahtumarikas VMTK-toiminta

Karjalan prikaatin varusmiestoimikunnan (VMTK) toiminta lähti 
uudella toimikunnalla erinomaisesti käyntiin. Kotiuttamisjuhla saa-
tiin kunnialla hoidettua ja Eveliinan esiintyminen kylmässä Pans-
sarihallissa lämmitti yleisöä. Uudenvuodenaattona palveluksessa 
olleille varusmiehille järjestettiin ilotulitus, jonka tarkoituksena oli 
piristää varusmiehiä.

Teksti: Karjalan prikaatin varusmies-
toimikunnan puheenjohtaja, 
alikersantti Kalle Dalgamoni
Kuva: Puolustusvoimat 

Vuoden alkupuolella aloitettiin ko-
tiuttamisjuhlan suunnittelu 255 vrk 
palveleville varusmiehille ja esiin-
tyjäksi saatiin varmistettua koomik-
ko Ali Jahangiri. Alin esiintyminen 
sujui hyvin ja kotiutuvat varusmie-
het saivat nauraen nauttia esityk-
sestä. 
Koulutusilta pidettiin myös lop-
putalvesta ja se sai paljon kiitosta 
sekä varusmiehiltä, että koulutu-
sillassa olleilta esittelijöiltä. Polii-
siammattikorkeakoulun esittelypis-
te oli suosituin, siellä oli koko ajan 
tungosta. VMTK:lla on muutenkin 
ollut paljon tekemistä. Kansalaiskas-
vatustapahtumassa VMTK:n toimi-
henkilöt avustivat monilla pisteillä. 
Verenluovutuspiste oli VMTK:n 
toimiston lähettyvillä ja veren-
luovuttajia oli niin iso määrä, että 
SPR:n veripussit olivat loppua.
Vaikka kevät on ollut kiireinen, 
niin varusmiestoimikunnan tilojen 
suosio on pysynyt tasaisena. Bil-
jardipöytä ja konsolit ovat olleet 
joka ilta loppuunvarattuja ja bän-
diluukun suosio on edelleen todel-

la suuri. Varusmiehet ovat myös 
jaksaneet käydä urheilemassa ja 
kuntoisuuslomia varusmiesten lii-
kuntakerhon (VLK) passeista on 
kirjoitettu tasaiseen tahtiin.
Edellä mainitun lisäksi toimikunta 
on pitänyt huolta siitä, että varus-
miehillä on ollut tekemistä va-
paa-ajalla. Konsolipelivalikoimaa 
päivitettiin ja liikuntakerhoihin pa-
nostettiin.
Varuskunnassa on myös pidetty 
kamppailukerhoa, jonka vetäjänä 
on toiminut alikersantti Rönnberg. 
Yksiköiden välisiä salibandytur-
nauksia on pidetty.
VMTK:n järjestämät kurssit ovat 
vetäneet hyvin väkeä. Järjestyksen-
valvoja- ja metsästyskurssi olivat 
molemmat suosittuja ja niihin osal-
listui varusmiesten lisäksi myös 
kantahenkilökuntaa. Laskuvarjo-
hyppykurssia ei ollut valitettavasti 
mahdollista järjestää keväällä, sil-
lä sopivaa ajankohtaa ei löytynyt. 
Metsästyskurssi järjestetään ensi 
syksynä.
Valtakunnallisella tasolla VMTK:n 
toiminta on erinomaisella tasolla. 

Karjalan prikaati ja Utin jääkäri-
rykmentti kuuluivat Parolan pans-
sariprikaatin kummitoimikuntaan 
ja kokoustivat kahdesti, kerran Ve-
karanjärvellä ja kerran Parolassa. 
Lisäksi VMTK:sta on vieraillut toi-
mihenkilöitä Tikkakoskella ja
Santahaminassa. 
Toimikunta on lisäksi panostanut 
lomakyytivarausjärjestelmän päi-
vittämiseen. Upseerikokelas Eronen 
sai päivitettyä lomakyytivarausjär-
jestelmän helppokäyttöisemmäksi 
ja tehokkaammaksi, sekä huomatta-
vasti luotettavammaksi. Lomakyy-
tien käyttämättä jättäminen onkin 
vähentynyt huomattavasti. 
Haluan vielä toivottaa tulevat va-
rusmiehet tervetulleiksi Karjalan 
prikaatiin. Palvelus on rankkaa, 
mutta antoisaa. Armeijasta saa eli-
nikäisiä ystäviä ja unohtumattomia 
muistoja. Lykkyä tykö, tulevat va-
rusmiehet! Lisäksi haluan toivot-
taa onnea ja menestystä tulevalle 
varusmiestoimikunnalle. Karjalan 
prikaati on mahtava palveluspaik-
ka, joten edustakaa sitä ylpeästi! 
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Teksti: Eila Kylliäinen
Kuvat: Eila Kylliäinen

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ensisijainen tehtävä on taata 
varuskunnan kiinteistöjen ja infran kunnossapidon palvelut.

Tiistaina 2.5.2017 kävimme Pahka-
järvellä Turtiaisen Harrin ja Kosta-
moisen Pentin kanssa katsastamassa 
Karjatalon, jonka peruskorjaus oli 
viimeistelyä vaille valmis. Perus-
korjauksen suorittavat sopimus-
kumppanit.  Meiltä valvojina toimi-
vat kokonaistoteutuksesta vastaava 
rakennusmestari Harri Turtiainen, 
LVI- vastaava Pentti Kostamoinen 
ja sähkötöiden johtaja Petri Saari. 
Karjatalo rakennettiin vuonna 1956 
ja se on ollut siitä lähtien henkilö-
kunnan majoituskäytössä. Nyt ra-

kennuksessa tehtiin täysremontti, 
jolloin uusiksi menivät sähköt, ikku-
nat ja rakennukseen tuli koneellinen 
ilmavaihto. Alapohjien eristeet vaih-
dettiin puhallusvilloiksi sekä seiniin 
lisättiin 50 mm lisää villoja. Lisäksi 
sisäpuolella maalattiin lattiat, uusit-
tiin takka ja osa seinäpaneeleista. 
Julkisivuun ei puututtu muuten kuin 
vaihtamalla ikkunoiden vuorilaudat, 
rännit ja syöksytorvet. Aiemmin 
rakennuksesta puuttuneet vesi- ja 
viemäriliittymät hoidettiin nyt myös 
kuntoon. Kovasti oli kiireinen tuo 

Karjalatalon peruskorjauksen viimeiset vaiheet

Karjalatalo kuntoon.

kyseinen aamupäivä minkä vietin 
Harrin ja Pentin kanssa. 
Sen lisäksi, että miesten puhelimet 
soivat kilpaa niin ennen Karjataloa 
pistäydyimme katsastamassa kasar-
mi 5 ilmanvaihdon puhdistustyön 
etenemisen. Infran kunnossapito-
työtkin olivat käynnissä, sillä mat-
kalla Karjalatalolle edellämme ajeli 
tiekarhu tasoitellen talven jäljiltä 
tienpintojen montut suolausta var-
ten. Paluumatkalla Pentti käväisi 
vielä Pelastusasemalla, jossa oli ta-
lousveteen liittyviä työtehtäviä.  

Pentti Kostamoinen ja Kauko Karhu tutkivat ka-
sarmi 5 alakaton sisuksissa olevaa säätöpeltiä.

Pentti Kostamoinen katsastaa Karjatalon 
viemärin tuuletusputken läpivientikappaletta.

Harri Turtiainen oli tyytyväinen näkemäänsä Karjatalos-
sa, kun valmistumispäivään oli aikaa enää pari viikkoa.
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Teksti: Eversti evp Hannu Hyppönen, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
piiripäällikkö
Kuvat: Matti Hälikä

Suorituskykyä puolustusvoimien joukoille - Karjalan prikaatille ja 
sen aluetoimistoille tuotettava koulutus käsittää sotilaallista koulu-
tusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta yhteensä 30 
kurssia, joissa koulutetaan noin 1 700 reserviläistä lähes 4 000 koulu-
tuspäivänä. Karjalan prikaatin osuus piirin koulutusvuorokausista 
on noin 40 %. 

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri 
Karjalan prikaatin koulutuskumppanina

Maanpuolustuspiirin perustehtävä 
on tuottaa suorituskykyä, osaamista 
ja toimintakykyä. Haluamme olla 
tunnettu, arvostettu kiinnostava 
kokonaisturvallisuuden koulutta-
ja, jonka koulutus on sotilaallisesti 
painottunutta. Tavoitteemme ovat 
erikoisosaaminen, vaikuttavuus, 
sitoutuminen ja aktiivisuus sekä 
tehokkuus ja laatu. Maanpuolustus-
piirin tuottaa suorituskykyä Karja-
lan prikaatille, Kaakkois-Suomen 
aluetoimistolle, Etelä-Savon alue-
toimistolle, Utin jääkärirykmentille 
ja Maasotakoululle, Kaakkois-Suo-
men rajavartiolaitokselle sekä Raja- 
ja Merivartiokoululle. Koulutus-
tarjonta käsittää tänä vuonna lähes 
200 kurssia. Tavoitteena kouluttaa 
4 600 henkilöä yli 10 000 koulutus-
vuorokauden aikana.

Erityisosaamista kolmella 
koulutuspaikalla
Piirillä on kolme koulutuspaikkaa 
Kouvola, Lappeenranta ja Mikkeli 
sekä niillä vastaavasti kolme toi-
minta-aluetta Kymenlaakso, Ete-
lä-Karjala ja Etelä-Savo.
Kouvolan koulutuspaikan erityis-
osaamista ovat kouluttajakoulutus 
ja isot KYMIJOKI- ja SALPA-har-
joitukset sekä avoimen oppimisym-
päristön (PVMoodle) hyödyntämi-
nen koulutuksessa. Lappeenrannan 
koulutuspaikan erityisosaamista 

ovat yhteistoiminta viranomaisten 
kanssa, naisten koulutus ja eri-
koisrajajääkärien reservin kou-
lutus. Mikkelin koulutuspaikan 
erityisosaamista ovat ase- ja am-
pumakoulutus, jalkaväkikoulutus 
ja kranaatinheitinkoulutus sekä 
kenttämuonitus. 
Toimijoiden osaamista ylläpidetään 
koulutuspaikkojen, piirin ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
täydennyskoulutuksella. Koulut-
tajakoulutusvuorokausia oli viime 
vuonna lähes 2500. Prikaati tukee 
kouluttajiemme osaamista vuosit-
tain järjestettävällä täydennyskou-
lutuksella. Tähän kuuluvat muun 
muassa aselajikoulutusta sekä puo-
lustusvoimien normien edellyttämä 
ammuntojen johtajakoulutus ja en-
siapukoulutus sekä puolustusvoimi-
en ajolupakoulutusta.

Vaikutusta yhteistoiminnalla
Sotilaallinen koulutus kohdenne-
taan paikallispataljoonien ja maa-
kuntakomppanioiden suoritusky-
vyn kehittämiseen. Painopisteenä 
on kertausharjoituksiin valmentava 
koulutus. Sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus kohdennetaan 
reserviläisten osaamisen ja toimin-
takyvyn kehittämiseen täydentä-
mään sotilaallista koulutusta, erityi-
sesti niiden joukkojen johtajien ja 
avainhenkilöiden kouluttamiseksi, 
joille ei ole suunnitteilla lähiaikoina 
kertausharjoituksia. Varautumis- ja 
turvallisuuskoulutuksella tuetaan 
kuntien toimintakykyä häiriötilan-
teissa mm. varautumiskoulutuksel-
la, kyberkoulutuksella, maatilojen 
varautumiskoulutuksella ja öljyn-
torjuntakoulutuksella. Kaikki kou-
lutus lisää osallistujien toimintaky-

Mikkelin koulutuspaikan sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus.
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kyä häiriö- ja poikkeustilanteisiin.
Puolustusvoimien joukot ovat sa-
maan aikaan koulutuksen tilaajia, 
tukijoita ja mahdollistajia. Kurs-
sien vaikuttavuutta ovat yhdessä 
tilaajan kanssa määritettyjen pää-
määrien ja tavoitteiden saavutta-
minen. Päämäärät kuvataan jouk-
kojen kyvykkyyksiä ja osallistujien 
osaamistavoitteina. Prikaatin tuki 
mahdollistaa erinomaiset edelly-
tykset monipuoliselle koulutuksel-
le. Maanpuolustuspiiri toimi yhä 
enemmän kokonaisuutena. Tämä 
näkyy ennakoivana suunnitteluna 
ja yhteisenä toimintana. 
Apulaispiiripäällikkö Tapio Lakela 
hoitaa piiripäällikön apuna yhteis-
toimintaa alueen joukko-osastoihin. 
Käytännön yhteistoimintaa hoitavat 
Kouvolan koulutuspaikan vanhim-
pana koulutuspäällikkönä Roy Yli-
joki ja vuoden alusta koulutuspääl-
likkönä aloittanut Antti Pienimäki.

Sitoutumista ja aktiivisuutta
Tulokset saavutetaan koulutuspai-
koilla. Tulokset tekevät lähes 300 
vapaaehtoista ja sitoutunutta toimi-
jamme. Toimijamme ovat pääosin 
varusmiespalveluksen suorittaneita 
reserviläisiä, joilla on palvelusko-
kemusta operatiivisista, alueelli-
sista ja paikallisjoukoista sekä yhä 
useammin myös kriisinhallintateh-
tävistä. Pääosa Kouvolan koulutus-
paikan lähes 100 sotilaskouluttajas-
ta on sijoitettu tai ollut sijoitettuna 
Karjalan prikaatin joukkoihin. Va-

rautumis- ja turvallisuusalan kou-
luttajat ovat alansa osaajia. Esitte-
lemme mielellämme toimintaamme 
prikaatin varusmiehille, reserviläi-
sille ja henkilökunnalle uusien ja 
erityisesti nuorten ja naisten saami-
seksi mukaan toimintaan.

Tehokkuutta resurssien 
käytössä
Koulutus ja sen tukeminen on sovit-
tu piirin ja Karjalan prikaatin väli-
sessä yhteistoimintasopimuksessa. 
Valmiutta tukevat nopeimmin käy-
tettävien joukkojen reserviläisten 
toiminta ja osaamisen kehittäminen 
eri toimijoiden tehtävissä. Kertaus-
harjoituksia tuetaan niihin valmen-
tavalla koulutuksella. Pääosa piirin 
koulutuksesta tapahtuu viikonlop-
puina, mikä lisää koulutustilojen 
ja -alueiden käyttöastetta. Sotilas-
materiaalin käytön ja huollon osaa-
minen kursseillamme vähentävät 
rikkoutumisia ja huoltotarvetta. 
Prikaatin henkilöstöä tarvitaan pii-
rin koulutuksessa vain puolustus-
voimien varomääräysten ja muiden 
normien niin edellyttäessä sekä 
materiaalin noutamisessa ja palaut-
tamisessa prikaatille parhaiten sopi-
vina aikoina.

Laatua arvioinnilla ja 
kehittämisellä
Koulutuksellemme on määritetty 
10 laatuvaatimusta ja 50 arviointi-
kriteeriä. Piirillä on kaksi MPK:n 
hyväksymää koulutusohjelmaa 
ja viisi auditoitua kurssia. Tänä 
vuonna auditoidaan jokaisen piirin 

alueella olevan puolustusvoimi-
en toimijan kanssa vähintään yksi 
puolustusvoimien tilaama kurssi. 
Laadittu itsearviointi on edellytys 
kurssin auditoinnille. Tavoitteena 
on, että itsearviointi tehdään vähin-
tään 25 % kursseista. Arviointien 
tuloksena tulee päätyä vähintään 
yhteen omaan kehittämistoimenpi-
teeseen ja yhteen kehittämisesityk-
seen. Osallistujapalautteet kootaan 
kaikista kursseista pl. samankal-
taisina toistuvat tapahtumat. Pii-
riin koulutustuloksia arvioidaan ja 
kehittämistoimenpiteitä sovitaan 
yhteisissä suunnittelutilaisuuksissa 
prikaatin kanssa.
Kaakkois-Suomen maanpuolustus-
piirillä on tahto, valmius ja kyky 
toimia Karjalan prikaatin koulutus-
kumppanina nyt ja tulevaisuudessa.
”Lisää turvallisuutta yhdessä”
Hannu Hyppönen on piiripäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) Kaakkois-Suomen maan-
puolustuspiiristä.

Eversti Pertti Kuokkanen (vas.) ja 
eversti evp Hannu Hyppönen.

MPK Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiiri
Väinö Valveenkatu 4
53900 Lappeenranta
MPK Lappeenrannan 
koulutuspaikka
Väinö Valveenkatu 4
53900 Lappeenranta
MPK Kouvolan koulutuspaikka
Hallituskatu 7 F 3.krs
45100 KOUVOLA
MPK Mikkelin koulutuspaikka
PL 57
50101 Mikkeli
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Hyvät kiltalaiset, Kilpi -lehden lukijat ja arvoisat tukijamme! Kil-
tamme täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Tämä on myös Karjalan 
prikaatin 60-vuotisjuhlavuosi. Lausun mitä parhaimmat onnen- ja 
menestyksen toivotukseni Karjalan prikaatille merkkivuoden joh-
dosta. Lapin sodasta Kouvolaan tullut Jalkaväkirykmentti 8:n, JR 
8:n nimi muutettiin 5. Prikaatiksi 1.12.1952 ja edelleen Karjalan 
Prikaatiksi 1.1.1957. Maamme vanhin joukko-osastokilta, Karjalan 
Prikaatin Kilta ry on perustettu 25.11.1957. Kiltamme on siis lähes 
yhtä vanha kuin Karjalan prikaati. 

Teksti: Karjalan Prikaatin Killan 
puheenjohtaja Matti Mikkonen

Karjalan Prikaatin Kilta -
Puheenjohtajan tervehdys

38

Killan perustavan kokouksen Ka-
tajanokan Upseerikerholla avasi 
kenraaliluutnantti Harald Öhquist. 
Kokoukseen osallistui 41 henkilöä 
ja sen puheenjohtajaksi valittiin 
jalkaväenkenraali Kustaa Anders 
Tapola ja sihteeriksi kapteeni Tau-
no Mohell. Kokous päätti yksi-
mielisesti perustaa yhdistyksen 
nimeltä Karjalan Kaartin Kilta, 
rekisteröidä se ja hyväksyä killan 
säännöt. Killan nimeä on muutet-
tu kaksi kertaa, 4.huhtikuuta 1965 
Lahdessa pidetyssä kokouksessa 
Karjalan Kaartin – Prikaatin Kil-

ta ry:ksi ja 1. helmikuuta 2000 
Kouvolassa pidetyssä kokoukses-
sa nykyiseen muotoonsa Karjalan 
Prikaatin Kilta ry:ksi. Huhtikuun 
7. päivänä 1958 vietettiin Kataja-
nokan Upseerikerholla Karjalan 
Kaartin Rykmentin 40-vuotis-
muistojuhlaa. Juhlan yhteydessä 
pidettiin Karjalan Kaartin Killan 
ensimmäinen vuosikokous 124 
osallistujan läsnä ollessa.
Kokouksen avasi väliaikaisen joh-
tokunnan puheenjohtaja eversti 
Yrjö Tikka mainiten puheessaan 
mm: ”Vuoden 1957 alusta lukien 

joukko-osastoille on määrätty pe-
rinnejoukko-osastot. Tällöin ny-
kyinen Karjalan Prikaati sai perin-
nerykmentikseen Karjalan Kaartin 
Rykmentin. Perinteiden säilyttä-
miseksi elävinä miesten mielis-
sä perustettiin Karjalan Kaartin 
Kilta-niminen yhdistys.” Karjalan 
Prikaatin Killan vuosipäivä on 5.4., 
mikä on sama kuin Raudun taistelu-
jen voitonpäivä Suomen vapausso-
dassa 1918. 
Kiltamme juhlii 60-vuotista tai-
valtaan 25.11.2017 Kouvolan kau-
pungintalon juhlasalissa. Toivotan 
Teidät kaikki jo tässä vaiheessa 
tervetulleiksi juhlaamme. Kiltam-
me toimii Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry:n periaatteiden mukaisesti: 
”Rakennamme perinteille – eläm-
me tätä päivää – tähtäämme tule-
vaisuuteen”. Tämän tarkoituksena 
on muun muassa vahvistaa kilta-
laisten mukanaoloa vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä, tukea 
Karjalan prikaatia ja osallistua 
aktiivisesti Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen, MPK:n toimintaan 
kurssien johtajina, kouluttajina ja 
kurssilaisina. Kiltamme vuoden 
teema on: ”Huolehdimme kiltalai-
sista – ketään ei jätetä”. Yhdistyk-
seemme kuuluu yli 550 jäsentä, 
joista veteraaneja, JR 8:ssa, Väinö 
Linnan tunnetuksi tekemässä tun-
temattoman sotilaan rykmentissä 
palvelleita on yhdeksän ja kiltasi-

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n puheenjohtaja Matti Mikkonen luovutti ke-
vätkokouksessa 16.3.2017 esitelmän pitäneelle kiltaveli, Kaakkois-Suo-
men Aluetoimiston päällikkö Saku Muonalle Asekätkentämitalin muis-
toksi ja kiitokseksi tapahtumasta.
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saria yli 50.
Killan toimintavuoden kevätkausi 
on ollut hyvin tapahtumarikasta 
aikaa. Olemme järjestäneet muun 
muassa killan ampumamestaruus-
kilpailut, osallistuneet ”Suomi 
100 - Nuku rauhassa” tapahtumaan 
Kouvolassa Kauppakeskus Vetu-
rissa ja käyneet Karjalan kannak-
sella JR 25:n jalanjäljillä.
36. Pohjoismaiset kiltapäivät jär-
jestettiin 15. – 18.6.2017 Ruot-
sin Halmstadissa, joihin osallistui 

useita kiltalaisiamme. Loppukesäl-
lä, elokuussa, järjestämme kiltalai-
sille kiltapäivän, jonka yhteydessä 
on ”Ukon tie” ulkoilutapahtuma. 
Näin haluamme kunnioittaa JR 8:n 
veteraanien työtä. Killallamme on 
edessään vielä suuria tapahtumia 
järjestettävänään juhlavuotenaan. 
Uskon, että yhdessä selviämme 
hyvin itsellemme asetetuista ta-
voitteista. Lausun kiitoksen sanat 
kaikille tukijoillemme. Erikoiskii-
toksen haluan sanoa Karjalan pri-

kaatin johdolle hyvin sujuneesta 
yhteistyöstä. Toivotan meille kai-
kille hyvää ja virkistävää kesää!

Matti Mikkonen
Puheenjohtaja
matti.mikkonen@pp.inet.fi  

Muistoja Pohjolasta
Teksti ja kuva: Paavo Mikkonen

Entisen esikuntarakennuspara-
kin kohdalla on jyhkeät kivipaa-
det komentajan huoneen kohdalla 
osoittamassa kyseisen huoneen 
”väliaikaista” paikkaa. Parakki oli 
kolmisenkymmentä metriä pitkä 
puurakennus, jossa sijaitsivat pri-
kaatin johtamiseen tarvittavat tilat.
Kvartetin (Kalevi Sirén, Heimo 
Kivistö, Olli Alanen, Mauri Leivo) 
esityksen jälkeen killan puheen-
johtaja laski kukkalaitteen kivi-
paadelle seurassaan 5. prikaatissa  
varusmiespalveluksensa aloittanut 
ja Suomen ensimmäiseksi varus-
mieskersantiksi ylennetty Rauno 
Nuorivuori. Kvartetti esitti vielä 
Karjalan prikaatin marssilaulun, 
jonka historiaa selvitti Kalevi 
Sirén.
Kiltalaisten yhdessäolo jatkui 
Kouvolan upseerikerholla, jossa 
nautiskeltiin killan kustantamat 
kahvit tykötarpeineen. Tilaisuu-
dessa Rauno Nuorivuori kertoi 5. 
prikaatista  ja sen nimen muut-
tumisesta Karjalan prikaatiksi. 
Muisteloihin lisäsivät oman osuu-

tensa Kalevi Sirén, Heimo Kivis-
tö, Kalervo Seppälä, Olli Alanen, 
Mauri Leivo, Esko Vyyryläinen, 
Pauli Lanki ja Matti Nummiaro, 

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n puheenjohtaja Matti Mikkonen laski kuk-
kalaitteen ”Kulmahuoneen” muistopaadelle 6.5.2017 seurassaan 5. pri-
kaatissa palvellut Rauno Nuorivuori, joka on taustalla. Oikealla Killan 
kvartetti seuraa tapahtumaa.   

joilla kaikilla oli mielenkiintoisia 
tarinoita ”Kulmahuoneen” ajoilta. 
Killan yli 500 jäsenestä paikalle oli 
päässyt 25 henkilöä.

”Muistoja Pohjolasta” Karjalan Prikaatin Kilta ry:n  kvartetin 
esittämänä aloitti pienimuotoisen juhlahetken lauantaina 6.5.2017 
”Kulmahuoneen” muistomerkillä Kouvolan varuskunta-alueella 
Kasarminmäellä.
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Teksti: Markku Seppä Talven ja kevään puuhastelut ovat takanapäin. Lintujen arktinen 
muutto on ohitse. Luonto on puhjennut kukkaansa. Katseet ja 
ajatukset ovat kesässä ja kesänvietossa, miten sen kukin omalla 
kohdallaan sitten suunnitteleekin. 

Killan syyskokous teki marraskuus-
sa 2016 päätöksen erota Maanpuo-
lustuskiltojen Liitto ry:stä. Päätöstä 
edelsi pohdinta ja keskustelu killan 
tulevaisuudesta eri vaihtoehtojen 
pohjalta. Eropäätös merkitsi sitä, 
että kaikki ennen MPKL:ltä saadut 
palvelut loppuivat ja killan halli-
tuksen oli suunniteltava ja orga-
nisoitava ne uudelleen. Töitä on 
tehty ja organisaatio on saatu toi-
mivaksi. Kehitettävää on vielä ai-
nakin nettisivujen osalta. Toiminta 
kiltayhtymän, paikallisten maan-
puolustus- ja yhteistyöjärjestöjen, 
sotaveteraanien ja Kymen jääkä-
ripataljoonan kanssa jatkuu aivan 
entiseen tapaan. 
Kymen jääkäripataljoonan perin-
nepäivän viettoon 10.3.2017 Veka-
ranjärvellä osallistuttiin luovutta-
malla perinteinen Oiva-polkupyö-
rä päiväjuhlassa oppilas Thomas 

Schaffeer:lle ja laskemalla Hami-
nassa seppele Kolmen Kannaksen 
Koukkaajien patsaalle.
Ulkoilupäivää vietettiin Ravijoen 
Valkjärvellä 18.3.2017. Risto Au-
visen laatimassa luontopolussa oli 
mielenkiintoisia ja tietoa vaativia 
tehtäviä. Pilkkikisa, jonka junai-
li Harri Uusikangas, kalansaalis 
oli yllättävän runsas. Tapahtuman 
päätteeksi nautittiin nokipannu-
kahvit ja maukkaat grillimakkarat. 
Tapahtumaan osallistui 10 kilta-
laista.
Killan sääntömääräinen kevätko-
kous pidettiin 22.3.2017 Haminan 
Varuskuntakerholla. Kokouksen 
puheenjohtajana oli Risto Auvinen 
ja kokoukseen osallistui 13 kilta-
laista. Markku Myllynen palkittiin 
parhaana liikkujana.  Kokouksen 
tärkeimpänä asiana oli killan sään-
tömuutos, joka hyväksyttiin.

Tulevia kesän ja syksyn 
tapahtumia
23.8. Killan onkikilpailut, Hamina
10.9. Pistooli- ja kiväärikilpailu, 
Lupinmäki
Syys-lokakuu 
Vierailu Kymen jääkäripataljoo-
naan, Vekaranjärvi
12.11. HamSK:n konsertti 
klo 15.00, Maneesi 
12.11. Isänpäivän kirkkohetki 
klo 18.00, Johanneksen kirkko 
22.11. Killan syyskokous 
klo 18.30, Varuskuntakerho 
6.12. Itsenäisyyspäivän tapahtu-
mat, Hamina.

Kymen Jääkäripataljoonan Killan 
perinteiden tarkastelua

Teksti: Martti Rela
Kuvat: Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Killan kevätkokous hyväksyi uusittavana olevat säännöt. Killan teh-
tävät pidettiin pienin tarkennuksin entisenlaisina. Kilta mm haluaa 
jatkossakin tukea sotiemme veteraaneja, mutta lisäyksellä, joka kat-
taa myös veteraaniperinteen säilyttämisen. Suurempi muutos tehtiin 
killan vaalimien joukko-osastoperinteiden kohdalla.

Aika on nyt toinen. Killalla ei enää 
aikoihin ole ollut mahdollisuutta 
vaalia kaikkia joukko-osastope-
rinteitä. Lähempi tarkastelu ker-
too myös, ettei kaikilla mainituilla 
joukoilla ollut suoranaista yhteyttä 
Kymen Jääkäripataljoonaan tai sen 

historiaan. 
Poisjätetyistä vanhin on Talviso-
dan Jalkaväkirykmentti 5 (aikai-
sempi JR 32). Haminan Sotilas-
piirin syksyllä 1939 perustamalla 
rykmentillä ei ollut jääkäriperin-
teitä, kuten ei myöskään syksyllä 

1944 Haminan alueelle muodos-
tetulla Jalkaväkirykmentti 9:llä ja 
tähän kuuluneella Virolahden Ra-
vijoen – Valkjärven varuskunnan 
pataljoonalla. Jalkaväkirykmentti 
9 sai henkilöstönsä jatkosodan 10. 
Divisioonasta. Valkjärven jalkavä-
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Killan yhteystiedot
Puheenjohtaja Markku Seppä 
markkuseppa@hotmail.com 
p. 044 2166034

Sihteeri Juha Kytömäki  
juha.kytomaki@pp.inet.fi  
p. 040 5158588

Killan internet-sivut: 
www.kymjpkilta.com
(muut yhteystiedot siellä)

”Killan Facebook-sivua ylläpi-
tää kiltaveli Sami Nöjd. 
Sivut löytyvät killan nimellä.
Tervetuloa katsomaan ja kom-
mentoimaan mielenkiintoisia 
juttuja sekä käynnistämään 
uusia keskusteluja!”

Portti  Haminassa 
Kasarmikadun päässä.

Koukkaajat valmistautumassa seppeleenlaskuun.

kipataljoona muuttui vuonna 1948 
jääkäripataljoonaksi (JP/JR 9), 
siirtyi 1950-luvun puolella Hami-
naan ja peri Lahdessa lakkautetun 
Jääkäripataljoona 3 -nimen, lipun, 
kunniamarssin ja vuosipäivän. 
Killan perinnejoukoiksi jäävät Ky-
men Jääkäripataljoona ja sen edel-
täjät, Polkupyöräpataljoona 3 ja 
Jääkäripataljoona 3. PPP 3 oli pe-
rustettu vuonna 1920. Pataljoona 
sai vuonna 1936 Jääkäripataljoo-
na- nimen, taisteli omalla nimel-
lään Talvi, -jatko- ja Lapin sodat 
ja lakkautettiin vuonna 1952. JP 
3 koki kuitenkin uudestisyntymi-
sen Virolahden Ravijoella olleen 
jääkäripataljoonan asetuttua Ha-
minaan.  ”Uusi JP 3” tunnettiin 
vuodesta 1957 lähtien Kymen Jää-
käripataljoonana.
Perinnelistalla säilyy myös jatko-
sodan 8. Divisioona. Divisioonassa 
oli kolme rykmenttiä; JR 4, JR 24 
ja JR 45. Varusmiespohjainen JR 4 

”Punamustarykmentti” muodostet-
tiin Haminan alueella välirauhan 
aikana olleesta 4. Prikaatista. Kos-
ka JR 4:n ja pääosin 8.D sotataival 
oli vuosina 1941-1944 kulkenut 
kolmen kannaksen – Karjalan kan-
nas, Maaselän kannas ja Aunuksen 
kannas – kautta, ryhdyttiin Puna-
mustarykmenttiä tukiyksiköineen 
ja myöhemmin koko 8.Divisioo-
naa kutsumaan nimellä ”Kolmen 
Kannaksen Koukkaajat”. Kymen 
Jääkäripataljoona sai vuonna 1960 
vaalittavikseen ”Koukkaajien” pe-
rinteet. Pataljoonan kentän laidal-
la paljastettiin Kolmen Kannak-
sen Koukkaajien muistomerkki ja 
KymJP:n perusyksiköille annettiin 
8. Divisioonan muistoristit. Pat-
sas on sittemmin ollut lukuisten 
kunniakäyntien kohteena. Kymen 
jääkäripataljoona aloitti vuosipäi-
vänsä vieton jo edellisen illan lu-
mipukuparaatilla, jossa yhteydessä 
Koukkaajien patsaalle laskettiin 

seppele. Kilta on jatkanut seppel-
perinnettä näihin päiviin saakka. 
Mainittakoon, että Punamustaryk-
mentin Perinneyhdistys on killan 
yhteisöjäsen. 8. D aseveljet ja lotat 
kokoontuivat Haminassa 2000-lu-
vulle saakka. JR 4:n kantajoukko, 
4. Prikaati jäi pois perinnejoukko-
jen listalta, mutta prikaatin perin-
teet säilyvät Kolmen Kannaksen 
Koukkajien mukana.  
Killan varsinaisten perinnejoukko-
jen (PPP3, JP 3, KymJP) historia, 
joka alkoi vuonna 1920, muodostaa 
suoran ajallisen putken. Tunnukset 
ovat harvoin muuttuneet. Jääkäri-
en lippu on säilynyt alkuperäisessä 
muodossaan, ”Jääkärien Marssia” 
on kuultu vuoden 1936 jälkeen 
ja 12.3. -vuosipäivää on juhlittu 
vuodesta 1957 alkaen. Olkapäällä 
kannettu pyörä-suksitunnus vaih-
tui vuonna 1968 nykyiseen. -Val-
kjärven jääkäripataljoona oli ilman 
kaikkia mainittuja.
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Karjalan Tykistökilta r.y.

Teksti: Jaakko Janhunen, 
Karjalan Tykistökillan puheenjohtaja
Kuvat: Erkki Rika ja Jukka Saarela

Kevätkokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla tykistöpääs-
sä 6.4.2017.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Matti Tiihonen ja sihteerik-
si Sini Timonen. Kevätkokouk-
sessa käsiteltiin sääntömääräiset 
kevätkokousasiat, vuoden 2016 
toimintakertomuksen hyväksymi-
nen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen tili-
velvollisille. Vuoden 2016 lopussa 
killan jäsenmäärä oli 414. Eniten 
uusia jäseniä liittyi killan kotisivu-
jen kautta.
Vuonna 2016 varusmiehiä palkit-
tiin seuraavasti:
Killan stipendi 6 kpl
Killan pienoistykki 3 kpl
Karjalan Tykistöä -kirja 6 kpl.
Kantahenkilökunnan osalta ansi-
oituneet kouluttajat kilta palkitsi 
Karjalan tykistörykmentin vuosi-
päivänä stipendeillä ja koulutta-
jantykein. Kilta on muistanut 50, 
60, 70, 80 ja 90 vuotta täyttäneitä 
jäseniään adressein. Kevätkoko-
uksen jälkeen Karjalan tykistöryk-
mentin komentaja everstiluutnantti 
Jukka Saarela kertoi kenttätykistön 
ja rykmentin ajankohtaista kuulu-
mista.
Toimintanäytöspäivän yhteydessä 
12.5. tutustuimme Utin jääkäriryk-
mentin ja Helikopteri pataljoonan 
toimintaan. Yleisölle avoin toi-
mintanäytös kalustonäyttelyineen 
avautui kello 11.00. Esillä oli Utin 
jääkärirykmentin helikopteri- ja 
ajoneuvokalustoa sekä taisteli-
jan varusteita. Ilmavoimat esit-
täytyi maanäyttelyssä Hornet-tor-

juntahävittäjällä sekä C-295M 
-kuljetuslentokoneella. Lisäksi 
nähtiin myös DC-yhdistyksen ai-
kanaan Utissakin palvellut DC-3 
-lentokone. Iltapäivän päätteek-
si pääsimme osallistumaan vain 
kiltalaisille tarkoitettuun omaan 
erityisohjelmaan. Kiitokset erin-
omaisista järjestelyistä Utin jääkä-
rirykmentille. Kiltalaiset pääsivät 
jälleen vierailemaan ampuma- ja 
tulenkäyttöharjoituksessa Pahka-
järvellä helatorstaina 25.5. Lau-
antaina 9.9. järjestetään kiltaretki 

Helsingin edustalla sijaitseviin 
Vallisaareen ja Kuninkaansaareen. 
Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat 
tenhoava retkikohde noin 20 mi-
nuutin laivamatkan päässä Hel-
singin Kauppatorilta, Suomenlin-
nan naapurissa. Saaret ovat olleet 
satojen ihmisten koti ja työpaikka 
sekä tuhansien sotilaiden palvelus-
paikka. Linnoitukset, rakennukset 
ja ennätyksellinen lajirunsaus ker-
tovat ihmisen ja luonnon rinnak-
kaiselosta.

Kenttähaupitsi 122 H 63 ampuu Pahkajärvellä.
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Hallituksen jäsenet ja 
yhteystiedot
Puheenjohtaja  
Jaakko Janhunen, 
Kumputie 7 A, 45200 Kouvola
p. 040 592 4445, sähköposti 
pj@karjalantykistokilta.fi  
Varapuheenjohtaja 
Erkki Rika, p. 040 5478442
Yleissihteeri  
Sini Timonen, p. 040 7550575, 
yleissihteeri@karjalantykisto-
kilta.fi 
Jäsensihteeri 
Maija Leskinen, 
Haukjärventie 96, 46230 Valkeala, 
jasensihteeri@karjalantykisto-
kilta.fi 
Taloudenhoitaja 
Olli Pasila
Tiedotusvastaava 
Lasse Valjakka
Varastovastaava 
Hilla Puhakka
Hallituksen muut jäsenet:  
Tuomas Kola
Timo Rintanen

Bussikuljetus, tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 25.8. mennessä puh. 
040 547 8442 tai sähköpostitse 
pj@karjalantykistokilta.fi 
Killan syyskokous pidetään perin-
teisesti Karjalan tykistörykmentin 
perinnepäivän yhteydessä perjan-
taina 27.10. Samalla kiltalaisilla 
on mahdollisuus osallistua perin-
nepäivän juhlallisuuksiin. 
Jäsenistölle jaettaan vuoden aika-
na kaksi ”Karjalan prikaatin Kil-
pi” -joukko-osastolehteä ja kolme 
”Tulikomentoja” -aselajilehteä. 
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhan-
kintakanavana ovat toimineet killan 
kotisivut osoitteessa www.karjalan-
tykistokilta.fi . Vuoden 2016 aikana 
jatkettiin Facebook-sivun hyö-
dyntämistä. Sivuille lisättiin myös 
kuvia retkistä. Facebook mahdol-
listaa uusien potentiaalisten jäse-
nien tavoittamisen sosiaalisessa 
mediassa. Killan sivuista ”tykkää” 
säännöllisesti uudet ihmiset. Kar-
jalan Tykistökilta löytyy Faceboo-

kista. Käy katsomassa ja tykkää-
mässä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts . 
Tulevista tapahtumista löytyy tie-
toa Karjalan Prikaatin kilpi - ja 
Tulikomentoja -lehdissä sekä kil-
lan kotisivuilla osoitteessa www.
karjalantykistokilta.fi . Muutokset 
ilmoitetaan killan  kotisivuilta tai 
jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.

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

Karjalan tykistökilta vieraili Pahkajärvellä Repo -ampumaharjoituksessa 25.5.2017. Päivän aikana käytiin 
tykistön tuliasemissa, patteriston komentopaikalla ja kuultiin Karjalan tykistörykmentin komentajan tilanne-
katsaus rykmentin toiminnasta. Viimeisenä kohteena oli tutustuminen kuvan AMOS -kranaatinheitinpanssa-
riajoneuvoon.
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Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry

Teksti: Jarmo Saarinen, Salpausselän 
Ilmatorjuntakillan puheenjohtaja
Kuvat: Arto Sulanen ja Jarmo Saarinen
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Salpausselän Ilmatorjuntakilta on viettänyt puuhakkaan puolivuo-
tisen viime lehden ilmestymisen jälkeen.  

Maaliskuussa oli vuosikokoukset, 
niin killan kuin Ilmatorjuntayh-
distyksenkin. Kiltamme kokousti 
Vekaranjärvellä Mikko Mustosen 
kertoillessa Patteriston kuulumi-
sia. Ilmatorjuntayhdistyksen vuo-
sikokous oli Haminassa RUK:n 
Maneesissa. Kokouksen puheen-
johtajana toimi Mikko Mustonen. 
Kiltamme sai hallituspaikan Ilma-
torjuntayhdistykseen. Hallitukseen 

valittiin Jarmo Saarinen.
Aliupseerikurssin Kiltapäivä vie-
tettiin 11.4.2017. Päivä alkoi op-
pitunnilla perinteistä ja jatkui 
seppeleenlaskulla perinnetykille. 
Matkamme jatkui Verlaan, missä 
oli opastettu museokierros. Sieltä 
matkasimme Kouvolan kaupun-
gin vieraaksi Kaupungin museoon 
Kouvolatalolle, missä oli Kilpa-
kenttien Sankarit-näyttely. 

Tammikuussa 
oli RUK:n 
oppilaille 
infotilaisuus 
killasta ja Il-
matorjuntayh-
distyksestä.

Historiikki on valmistumassa ja 
se julkistetaan Patteriston perin-
nepäivänä 1.4.2018. Mikko Mus-
tonen, Aki Hotti, Jari Heikkinen ja 
Jari Mäkelä työstämässä historiik-
kiä.

Lounaan ja Kouvolan kaupungin 
esittelyn jälkeen oli vuorossa kier-
toajelu, joka päättyi tietenkin Kou-
volan Paraatikentän perinnetykille. 
Päivä oli mukava 100 innokkaan 
oppilaan kanssa. Kiitos kaikille 
oppilaille ja Janne Kallelalle, sekä 
muille tahoille, jotka tekivät päi-
vän mahdolliseksi.
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Kilpakenttien Sankarit-näyttelyssä oppilaat nuortuivat silmissä pelin temmellyksessä. 

Karjalan prikaatin perinnepäivänä oli kalustonäytte-
ly, jossa oli esillä muun muassa ITO-15. 

Niitä esittelivät kiltamme nuorimmat jäsenet, aliker-
santti Raskila ja alikersantti Österlund, jotka odottivat 
innolla killan tulevia tapahtumia.

Kukkalaitteen laskivat vuoden kiltalaiseksi juuri valittu Ilmari Hentto-
nen, Jarmo Saarinen ja Mikko Mustonen. Kuva Arto Sulanen.

Killan vuosipäivää vietettiin aurin-
koisessa kevätsäässä 7.4. Kouvo-
lan paraatikentän perinnetykillä.
Kevääseen kuuluu ITH Lohtaja. 
Tänä vuonna oli vain yksi vierai-
lupäivä, joten sutinaa riitti alueella.
Killan syyskokous järjestetään 
4.10.2017 kello 12.00 Pahkajär-
vellä. Kokoontuminen Vekaran 
pääportilla 12.00. 
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Korian Pioneerikilta - 

Korian Pioneerikilta ry toteutti EOD-perusteet pioneerikurssin 
Lahden Hälvälässä 22.-23.4.2017. Kurssi toteutettiin puolustusvoi-
mien MPK:lta tilaamana koulutuksena. Kurssi oli suunnattu pio-
neerikoulutuksen saaneille reserviläisille ja oli sovitettu vastaamaan 
paikallispataljoonan tarpeita ja käytettävissä olevia pioneeriresurs-
seja. Ohessa olevassa kurssinjohtajan Tuomo Pohjantulen alkupu-
huttelusta käy tarkemmin selville kurssin sisältö.

Teksti: Ilkka Jaakkola, 
Korian Pioneerikilta, Lahden osasto
Kuvat: Ilkka Jaakkola

Korian Pioneerikilta r.y.
www.korianpioneerikilta.fi

Kurssille osallistui 16 pioneeri-
reserviläistä eri puolelta Suomea. 
Kouluttajina toimivat kurssinjoh-
tajan Tuomo Pohjantulen lisäksi 
Arto Koistinen, Esa Simpanen, Ilk-
ka Jaakola, Marko Rekola ja A-P 
Riipinen. Kurssin vääpelinä toimi 
Pekka Ylöstalo ja EA- kouluttajina 
toimivat Ari Majala ja Eemeli Val-
ta. Kurssin johtaja ja kouluttajat 
ovat Korian Pioneerikillan jäseniä. 
Kurssisarja jatkuu ensi syksynä 
6.-8.10.2017 EOD raivaajakurs-
silla (VEH). Kurssilaiset ja Korian 
Pioneerikilta kiittävät KYMPION-
P:n Raivaajakomppaniaa kurssin 
tukemisesta ja opetusmateriaalin 
kokoamisesta sekä MPK:ta kurssin 
järjestämisestä.

Korian Pioneerikilta koulutti 
Hälvälässä

Kurssi loppukokeen palautteessa.

Kurssin havaintomateriaalia. Loppukokeen suorittajia tunnistusradan alkupäässä.
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Korian Pioneerikilta ry
Puheenjohtaja Esa Simpanen 
p. 040 5080 215
esa.simpanen@phnet.fi 
Varapuheenjohtaja Juha Varanka
p.  040 761 7576
juha.varanka@kymenatkpalvelu.fi 
Sihteeri Päivi Kasurinen
p.  040 564 0108
paivi.kasurinen@posti.in
www.korianpioneerikilta.fi 
sihteeri@korianpioneerikilta.fi 

Raivaajatiedustelija lähestyy kohdetta.

Epäonnistuneen tiedustelun seurauksia paikataan  
taistelupelastamisen periaattein.

Kurssinjohtaja Tuomo Pohjantuli valvoo 
loppukoetta.

Kurssilainen Sami Pollari tutkii mahdollisesti vaarallista 
kohdetta. Kevyen heittimen kranaatin aukileikattu 

iskusytytin esittelyssä. 
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Kymen Viestikilta ry -
Kouvolan Sotilasradiopäivä 2017

Sotilasradiopäivä on kerta toisensa 
jälkeen kasvattanut suosiotaan ja 
tällä kertaa Kouvolatalon Simeli-
us-saliin kokoontui lähes kaksi ja 
puolisataa kuuntelijaa kuuntele-
maan mielenkiintoisia esitelmiä.
Tilaisuuden avasi Kouvolan Put-
kiradiomuseosäätiön hallituksen 
puheenjohtaja Kari Taskinen ja 
toivotti lähes täyden salin tervetul-
leeksi seuraamaan esityksiä.
Aluksi kuultiin Sakari Viinikaisen 
esitelmä Pohjois-Kymenlaakson 
suojeluskunnat sisällissodassa. Esi-
telmä antoi varsinkin paikkakun-
talaisille ja miksei muillekin uutta 
tietoa v. 1918 tapahtumista.
Ohjelmanmukaisella virkistystau-
olla nautittiin kahvia ja voileipiä ja 
nälkäisimmät saivat ostaa oven ul-
kopuolelle pystytetystä Viestikillan 
makkaragrillistä tuhdimpaa evästä.
Esitelmät jatkuivat Lauri Lehto-
sen esityksellä Ilmavoimien ra-

diotiedustelu. Monelle kuulijalle 
saattoi olla uutta tietoa, että myös 
Ilmavoimilla oli oma, radiotiedus-
telua tekevä joukkonsa.
Viimeisen esityksen piti Mart-
ti Susitaival aiheesta Viestisotaa 
Rukajärvellä. Samannimistä, juuri 

Teksti: Kari Syrjänen, Kymen Viesti-
kilta / Kouvolan Sotilasradiomuseo
Kuvat: Asa Laine

Jo viidettä kertaa Kymen Viestikilta ja Kouvolan Sotilasradiomuseo 
järjestivät yhdessä Sotilasradiopäivän 22.4.2017 Kouvola-talolla.  

ilmestynyttä kirjaa oli myös myyn-
nissä tilaisuuden osanottajille.
Lopuksi katseltiin vielä harvinai-
nen videoesitys Rukajärven suun-
nan viestitoiminnasta, joka oli 
koottu vahoista TK-kuvaajien fi l-
meistä.
Esitelmien jälkeen oli mahdolli-
suus tutustua Kouvolan Sotilasra-
diomuseon laajennettuihin kokoel-
miin, jonne oli saatu Sotamuseolta 
lainaksi myös Rukajärven suun-
nalla käytössä olleita, erittäin har-
vinaisia Unkarilaisia radiolaitteita.
Ensi vuonna Kouvolan Sotilasra-
diopäivä on 21.4.2018. Kannattaa 
laittaa jo kalentereihin.

Sotilasradiopäivän yleisöä.

Sakari Viinikainen esitelmöi 
Pohjois-Kymenlaakson 
suojeluskunnat 
sisällissodassa. 
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Kouvolan Sotilasradiomuseon näyttely.

Lauri Lehtinen esitelmöi ilmavoimien 
radiotiedustelusta. 

Martti Susitaival esitelmöi Viestisotaa 
Rukajärvellä.
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Teksti: Pentti Vainikka
Kuvat: Autojoukkojen Kymenlaakson 
Kilta ry

Autojoukkojen
Kymenlaakson Kilta ry

Karjalan huoltopataljoonan 
perinnepäivä 12.11.2016
Perinnepäivän juhlallisuuksissa 
killan varapuheenjohtaja. Karja-
lan huoltopataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Juha Ponto seu-
rassaan killan hallituksen jäsen 
Kalervo Seppälä laski killan seppe-
leen 42. Autokomppanian perinne-
kivelle. Päiväjuhlassa luovutettiin 
pataljoonan edelliselle komenta-
jalle everstiluutnantti Matti Hei-
niselle Autojoukkojen kiltaliiton 
automiesristi ja kapteeni Timo 
Gröhnille Autojoukkojen Kymen-
laakson killan stipendi. Stipendin 
saajan olivat valinneet Gröhnin 
palvelustoverit. Päiväjuhlan lo-
puksi kiltaveljet Kimmo Hakanen, 
Veli-Pekka Muona ja Kalevi Siren 

lauloivat bensiinihusaarien mars-
sin saaden juhlapäivän kovimmat 
suosionosoitukset.
Kiltamme 14 jäsentä tutustui 
26. marraskuuta Pahkajärvellä 
Karjalan huoltopataljoonan so-
tilaskuljettajien kenttäkoulutus-
harjoitukseen. Harjoitus oli mie-
lenkiintoinen alansa osaavien 
kouluttajien, monipuolisen kalus-
ton ja omakohtaisten ajokokemus-
ten ansiosta. Suomen suurimman 
autokoulun opettajat voivat olla 
ylpeitä ajoneuvokoulutuksen sekä 
liikenne- ja maasto-opetuksen ta-
sosta. Illan kruunasi monipuolinen 
prosentiton tarjoilu lisukkeineen.

Palkitsemiset
Killan ansiolevyke Karjalan huol-

topataljoonan kotiuttamisjuhlassa 
13.12.2016
Kersantti Aleksi Hokkanen, korp-
raalit Mattias Pesonen, Joni Rajala 
ja Jose Valli.
Utin jääkärirykmentin kotiutta-
misjuhlassa 14.12.2016  kersantti 
Henri Kattelus.
Karjalan huoltopataljoonan aliupsee-
rikurssin päättöjuhlassa 15.12.2017 
alikersantit Aleksi Järvinen ja Johan-
nes Heinonen.
Autojoukkojen Kymenlaakson 
killan vuosikokouksesa 7.3.2017 
tapahtui killan hallituksen jäse-
nistössä vain yksi muutos: Matti  
Heinisen tilalle valittiin Juha Pon-
to. Karjalan huoltopataljoonan ko-
mentaja on aina killan hallituksen 
toinen varapuheenjohtaja.

Talvisodan muistokisan ampujat Utin Tyrrissä 11. maaliskuuta 2017. (Kuva: Rainer Silander).
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Pystykorvakisan talvisodan 
muistoammunta 11.3.2017
Jan Niemelä        120 pistettä
Jani Siljander         119 pistettä
Ahti Hyppänen         118 pistettä
Juhani Koste         117 pistettä
Jukka Niemelä         116 pistettä
Tapani Kuisma         114 pistettä
Petri Saariniemi       106 pistettä
Kimmo Hovilainen  102 pistettä
Riku Rantala            98 pistettä
Ismo Lehto            89 pistettä
Jussi Päivärinta          88 pistettä
Timo Pohjola           78 pistettä
Jukka Hauhio           77 pistettä
Ampujia yhteensä 18 kiltaveljeä.

Autokillan ammuntaa harrastavien vetäjän Heimo Kivistön 75-vuotispäivän kunniaksi kilteveljet järjestivät 
Jukka Hauhion johdolla juhla-ammunnat Utin Tyrrissä 1. huhtikuuta. Pidennetyn ampumatapahtuman lisäksi 
Heimo sai nauttia runsaista lahjoista ja monipuolisesta tarjoilusta. Savonlinnassa 29.3.1942  syntynyt Heimo 
on kuvassa yhdeksäs vasemmalta.(Kuva: Rainer Silander.)

Pilkkimestari Ritva Muona sai killan pilkkikilpailuissa 
12. maaliskuuta vierelleen miesten sarjan parhaat 
Veli-Pekka Muonan ja Arto Kuupon (oik.). 
(Kuva: Heimo Kivistö).

Alla Autojoukkojen Kymenlaakson killan pilkkijät 
yhteiskuvassa, Olavi Rantala (vas.), Samuli Mäkelä, 
Jussi Päivärinta, Veli-Pekka Muona, Kalervo Seppälä, 
Arto Kuuppo, Ritva Muona ja Kaija Kivistö. (Kuva: 
Heimo Kivistö).
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Henkilöstötapahtumia
Karjalan prikaatista siirtyneet
1.3.2017
everstiluutnantti Vesa Vainio, MAASK

1.4.2017
yliluutnantti Tero Sakala, KAARTJR
majuri Jarno Tyyskä, PE

15.5.2017
ylikersantti Janne Lempinen

22.5.2017
liikunnanohjaaja Jari Natunen

1.6.2017
kapteeni Mikko Vartiainen, MAAVE

1.7.2017
yliluutnantti Tuomas Niemelä, TIEDL
majuri Jarno Rinne, MAAVE
majuri Jussi Tuovinen, PVTUTKL

1.8.2017
ylikersantti Juho Lehtinen, ILMASK
kapteeni Mika Lötjönen, MAAVE
kapteeni Mika Nortunen, MAAVE

1.9.2017
kapteeni Lasse Ahonen, MAAVE
majuri Jyrki Kellman, MAAVE
kapteeni Marko Pakarinen, MAAVE
kapteeni Matti Ruotsalainen, MAASK
kapteeni Jussi Sippola, RPR
everstiluutnantti Jukka Saarela, MAAVE

luutnantti Joni Toikkanen, MAASK
kapteeni Mikko Virtanen, MAASK

1.10.2017
ylikersantti Santtu Bräyschy, 3.LOGR

1.11.2017
eversti Sami-Antti Takamaa, MAAVE

1.12.2017
kapteeni Petri Inkilä, eläke

1.1.2018
kapteeni Ari Toivola, eläke

Karjalan prikaatiin siirtyneet
1.1.2017
Otto Juuti, määräaikaisen aliupsee-
rin virkaan
Markus Viljamaa, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan

1.3.2017
Kasperi Aalto, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan
Antti Laine, erikoisupseerin vir-
kaan
Petri Pesu, määräaikaisen aliupsee-
rin virkaan
henkilöstösihteeri Merja Sollo, 
MAASK

1.4.2017
Samu Hirvonen, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan

1.5.2017
Jesse Mäntyniemi. määräaikaisen 
aliupseerin virkaan
Joonas Tuovinen, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan

1.6.2017
Joona Koivu, määräaikaisen aliup-
seerin virkaan
Teemu Taivalantti, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan

1.7.2017
Mika Hellgren, määräaikaisen 
aliupseerin virkaan
majuri Jani Laakko, MAAVE

1.8.2017
yliluutnantti Pasi Kontinen, 
MAASK
kapteeni Arttu Muinonen, KAIPR

1.9.2017
everstiluutnantti Jussi Annala, 
MPKK
kapteeni Heikki Huopainen, 
MPKK
kapteeni Ilkka Tuomisto, MAASK
kapteeni Kai Uitto, MAAVE
majuri Arto Ylä-Kotola, MAASK

1.1.2018
eversti Arto Ikonen, MAAVE 
kapteeni Vesa Pellinen, MAAVE

Ylennykset
Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimissa 
4.6.2017
kapteeniksi
yliluutnantti Petri Kalle Koskinen

Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt reservissä 4.6.2017
yliluutnantiksi
luutnantti Jussi Pekka Antero 
Hammar

luutnantti Immo Jaakko Johannes 
Hietakallio
luutnantti Jesse Henrik 
Karppinen-Tilli
luutnantti Pauli Juhani Kiri
luutnantti Eero Markus Kosonen
luutnantti Tuomas Antti Juhani 
Miromäki
luutnantti Henri Hannu Mikael 
Paavola
luutnantti Sami Petteri Pekkarinen

luutnantti Jari-Pekka Valtteri 
Toivola
luutnantti Toni Petri Johannes 
Tähkänen
luutnantti Aki Ville Tapio Ursin
luutnantiksi
vänrikki Leevi Aleksanteri 
Hongisto
vänrikki Henri Aleksanteri 
Hyyryläinen
vänrikki Sami Kari Juhani 
Koskiniemi
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vänrikki Janne Ilmari Lempinen
vänrikki Antti Tapani Löyttynen
vänrikki Aleksi Markus Metsäketo
vänrikki Markus Johan Viitanen

Karjalan prikaatin komenta-
ja on antanut palvelusarvon 
4.6.2017
vääpeli
ylikersantti Aki Vesa Juhani Rötkö
ylikersantti Jaakko Vesa Olavi 
Salokivi

ylikersantti
kersantti Samu Johannes Torro
kersantti Arto Sakari Vesamo

Karjalan prikaatin komen-
taja on ylentänyt reservissä 
ja antanut palvelusarvon 
4.6.2017
vääpeli
ylikersantti Tommi Juhani 
Hänninen
ylikersantti Kimmo Kalevi 
Väänänen

Karjalan prikaatin komen-
taja on ylentänyt reservissä  
4.6.2017
kersantti
varastomies (res alik) Max Mikael 
Forsström

Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt Puolustusvoimissa 
6.12.2016 
luutnantiksi
vänrikki Sanna Helena Timonen

Kunniamerkit
Tasavallan Presidentti on 
myöntänyt  4.6.2017
Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan ritarimerkki
kenttärovasti Kari Elis Heikkinen

Suomen Leijonan I luokan rita-
rimerkki
majuri Olli-Pekka Aikio
majuri Jyrki Kalevi Kellman
majuri Jarmo Olavi Salonen

Suomen Leijonan ritarimerkki
insinöörikapteeni 
Timo Jukka Päiviö Leminen
kapteeni Jari Perttu Olavi Parviainen
kapteeni Esa Martti Sillanpää

Suomen Valkoisen Ruusun an-
sioristi
yliluutnantti Mikko Matias Ahvonen
yliluutnantti Sami Markus Mikael 
Hannola
yliluutnantti Ari Tapani Korjala
yliluutnantti Ville Johannes Lintu
yliluutnantti Toni Kristian Löppönen
yliluutnantti Tero Tapani Nuori-
vuori
yliluutnantti Ari-Heikki Turunen

Suomen Leijonan ansioristi
henkilöstösuunnittelija Minna 
Marjatta Manelius
luutnantti Risto Setälä

Suomen Valkoisen Ruusun I luo-
kan mitali kultaristein
toimistosihteeri Anne Marie Viiru

Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitali
varastonhoitaja Satu Maarit Ahola
toimistosihteeri Eija Ulla Maarit 
Härkönen
vääpeli John Peter Miettinen
toimistosihteeri Niina Susanna Pa-
juportti

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
ylikersantti Allan Ilari Aakala

Tasavallan Presidentti on 
myöntänyt Valtion Virka-
ansiomerkin 18.11.2016
kenttärovasti Kari Elis Heikkinen
kapteeni Petri Johannes Inkilä
sotilasmestari Jari Tapani Jäske
yliluutnantti (evp) Arto Juhani Laakso
kapteeni Mikko Arto Juhani Lind-
holm
kapteeni (evp) Antti Ari Metsälä

Puolustusvoimain komentaja 
on myöntänyt Sotilasansiomi-
talin 4.6.2017
majuri Juha Pentti Herman Kle-
metti (RVL)
vahtimestari Teuvo Juhani Kola
yliluutnantti Harry Antero 
Lagerström
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Escaperoom

Ensimmäinen päivä olikin niin 
suosittu, että lisäsimme aikoja 
myös toiselle päivälle ja teimme 
lisäksi varusmiehille sopivan huo-
neen, jossa varusmiehet pääsivät 
ratkomaan tehtäviä iltaisin muu-
taman viikon ajan. Varusmiesten 
huonekin oli niin suosittu, että 
lopulta teimme toimistopakohuo-
neen jälkeen uuden Kaartin Kinon 
historiaan liittyvän pakohuoneen. 
Poikkeuksetta kävijöistä välittyy 
innostus ja moni sanoo, että työ- 
tai palvelusasiat on helppo unohtaa 
tunniksi kokonaan. Karjalan pri-
kaatin pakohuoneet on tarkoitettu 
suoritettavaksi 2-5 hengen ryhmis-
sä ja henkilökunnan ennätysaika 
oli täysin omaa luokkaansa: 28 mi-
nuuttia ja 24 sekuntia. Seuraavaksi 
parhaat ajat ovat varusmiesten te-
kemiä (neljänkymmenen minuutin 
luokkaa). Vajaa kolmasosa jouk-
kueista ei selvinnyt toimistopako-
huoneesta ulos annetussa 60 min 
ajassa.
Itse olen käynyt muutaman eri-
laisen pakohuoneen tai mysteeri-
huoneen ja innostunut niistä niin 
kovasti, että olen aikaisemmin 
tehnyt varusmiesrippikoululaisille 
loppukokeen pakohuonemuotoise-
na ja nyt ajattelin uskaltautua ra-
kentamaan myös henkilökunnalle 
ja muille varusmiehille pakohuo-
neen. Rakentaminen vaatii hiukan 
vaivaa, mutta ihmisten innostu-
minen on sen arvoista. Karjalan 
prikaatissa otimme rekrytoinnin 
testihuoneen ja Kinon konekäyttä-
jän huoneen escaperoom käyttöön 
väliaikaisesti, mikä tarkoittaa, että 

rakenteellisia muutoksia ei voi teh-
dä, mutta eipä sekään ole tahtia 
haitannut, on vain täytynyt keksiä 
luovia ratkaisuja. Vaivannäön pal-
kitsee ihmisten oivallukset ja hih-
kaisu lähtiessä ovelta ”tätä lisää!”.

Karjalan prikaatin toimisto-
pako
Palaatte virkamatkalta perjantai- 
iltana ja huomaatte, että toimisto 
on aivan sekaisin. Sisään astues-
sanne kuulette oven napsahtavan 
takananne lukkoon. Kotiutuvat 
varusmiehet ovat päättäneet tehdä 
pienen jekun ja vaikeuttaa kotiin 
pääsyänne. Teillä on tunti aikaa 
selvittää itsenne ulos, ennen kuin 
hälytykset menevät päälle. Teh-
tävänne on suoritettu, kun olette 
lähettäneet oikean hälytyslaitteen 
koodin tekstiviestillä numeroon 
xxx ja saatte vahvistusviestin, että 
koodi on oikein. Tämän jälkeen 
voitte avata viimeisen lukon ja as-
tua turvallisesti toimistosta ulos. 
Onnea matkaan!

Mikä on Escaperoom?
Escaperoom eli Pakohuone on 
seikkailupeli, jossa pelaajat yrit-
tävät määräajassa päästä ulos 
lukitusta huoneesta. Ulos pääse-
miseksi pelaajien täytyy yhdessä 
ratkoa arvoituksia, löytää kätköjä 
ja suorittaa erilaisia tehtäviä. Huo-
ne sisältää erilaisia lukkoja, jotka 
saattavat aueta vaikkapa numero-
koodeilla. Pakeneminen ei vaadi 
voimaa tai knoppitietoutta, vaan 
loogista päättelykykyä, nokkeluut-
ta ja luovuutta.

Vinkkejä Escaperoom kävijälle
Olemme miettineet pelejä seuratO-
lemme miettineet pelejä seuratessa 
(noin 50 peliä ja ryhmää on tullut 
seurattua tähän mennessä), mikä 
on hyvän suorituksen salaisuus. 
Salaisuutta emme ole vielä löytä-
neet, mutta alla joitakin huomioita, 
mitkä ovat olleet hyvin suoriutu-
neiden ryhmien vahvuuksia.
1. Rauhoitu ennen peliä, ole ajois-
sa paikalla ja kuuntele ohjeet, pidä 
itsesi terävänä!
2. Sinä ja ryhmäsi teette pelin - Ole 
rohkea kokeilemaan ja ihmettele-
mään!
3. Yhteistyö on voimaa - et ole kil-
pailemassa tiimiäsi vastaan vaan 
sen kanssa. Auta kaveria!
4. Huoneessa on kaikki tarvittava 
tieto, älä yritä muistella ulkoa his-
toriallisia sotatapahtumia tai eri 
maiden lippujen värejä ja muuntaa 
niitä koodeiksi, jollei siihen ole 
loogista syytä.
5. Ole järjestelmällinen, mutta luo-
va!
6. Get out of the box, mahdoton on 
mahdollista!
7. Älä yritä oikoreittejä, pilaat niil-
lä oman pelisi.

Teksti: Karjalan prikaatin sotilaspastori 
Sanna Timonen
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan prikaatissa on ollut tapana järjestää CISM- päivän yhtey-
dessä henkilökunnalle liikunnan lisäksi myös muuta työhyvinvointia 
tukevaa toimintaa. Edellisvuosina tämä on ollut esimerkiksi askar-
telua, korujen tekoa tai ravintoluentoja. Tänä vuonna päätimme ko-
keilla, josko henkilöstö innostuisi Escaperoomista tai suomennettu-
na pakohuoneesta. 
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Aliupseerikurssin 1/2017 ryhmänjohtajat

Aliupseerikurssi on takana, johtajana kasvaminen edessä

Perässä seuratkaa!

Teksti: Ilmatorjunta-aliupseerikurssin 
johtaja, kapteeni Janne Kallela

Suomalaisia johdetaan edestä. Ryh-
mänjohtaja on ryhmänsä esitais-
telija ja esimerkki - ihan kaikes-
sa mitä teette. Aliupseerikurssilla 
olette saaneet perusteet johtamis- ja 
kouluttamistaidosta sekä johtajuu-
desta - siitä, mitä on olla johtaja. 
Seuraavaksi edessä on osaamisen 
syventäminen ja tehtävissä har-
jaantumisen aika. Saamanne kou-
lutus antaa teille hyvät edellytykset 
aloittaa ryhmänjohtajana ja jatkaa 
johtajana kasvamistanne.
Suomalaiset arvostavat ja luottavat 
johtajaan, joka on esimerkillinen, 
osaa asiansa ja on oikeudenmukai-
nen. Arvostus ja luottamus ansai-
taan tekemisen kautta. Opetelkaa 
aina asiat niin, että osaatte ja ky-

kenette itse näyttämään miten asiat 
tehdään oikein. Valmistautukaa siis 
jokaiseen johtaja- ja kouluttajateh-
tävään huolella. Kysykää neuvoa 
kouluttajiltanne. Heidän tehtävänä 
on ohjata ja tukea teitä.
Kohta saatte johdettavaksenne 
alokkaita. Opetelkaa heti tunte-
maan oma ryhmänne ja kohdelkaa 
kaikkia oikeudenmukaisesti ja ta-
savertaisesti. Luokaa ryhmäänne 
hyvä, positiivinen ja reipas yhteis-
henki - Kaveria ei jätetä! Yhteen-
kuuluvuuden tunne ja luottamus 
taistelukavereihin syntyy yhteisten 
kokemusten ja tekemisten kautta 
ryhmänjohtajien johdossa. Opet-
takaa heitä omalla esimerkillänne 
ja opettakaa uudet asiat vaiheittain 

ja rauhallisesti - nopeus tulee myö-
hemmin rutiinin kautta. Teillä on 
hyvät perusteet kouluttaa ryhmäl-
lenne taistelijan perustaidot. Luot-
takaa itseenne!
Teitä koulutetaan johtajiksi sotaa 
varten. Teillä pitää olla vahvaa tah-
toa, luonteen lujuutta ja sitkeyttä 
täyttää vaativat tehtävät. Suoma-
lainen sisu elää vahvana meissä 
suomalaisissa. Asenne ratkaisee ja 
minä luotan teihin.
Onnittelen teitä aliupseerikurssin 
suorittamisesta. Toivotan teille 
kaikille menestyksekästä ja mie-
lenkiintoista johtajakautta.

Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali Pasi Välimäki 

Herrat alikersantit, Onneksi olkoon 
hyväksytysti suoritetusta vaativas-
ta aliupseerikurssista. Kulunut ke-
vät on ollut varmasti raskas niin 
henkisesti erilaisten mitattavien 
suoritusten merkeissä, kuin fyysi-
sesti taisteluharjoitusten muodos-
sa. Läpi käymänne aliupseerikurs-
si on tarjonnut teille johtamis- ja 
kouluttajakoulutuksen perusteet 
sekä opit ryhmäkohtaisen kaluston 
käyttöön.
Vaikka olette nyt suoriutuneet 
aliupseerikurssista, se ei tarkoita 
sitä että olisitte täysin valmiita joh-
tajia omiin sodanajan joukkoihin. 
Teillä on edessä kolmeen osaan 
jaettu aikakausi, jolloin te har-
jaannutte ja syvennätte saamianne 
oppeja aliupseerikurssilta. Ensin 
peruskoulutuskaudella te harjaan-

nutte erityisesti kouluttamisessa 
alokkaiden kouluttamisella ja luot-
te omalla esimerkillä vahvan luot-
tamussuhteen alaisiinne. E-kaudel-
la te syvennätte entisestään omaa 
ammattitaitoa ryhmän kaluston 
käytössä ja perustaistelumenetel-
mien käyttämisessä taistelussa. 
Viimeisessä ajanjaksossa eli J-kau-
della painopisteenä on erityisesti 
oman ryhmän taistelun johtami-
nen. Edessänne oleva aikakausi 
on siis varmasti mielenkiintoisin 
ja antoisin aika varusmiespalve-
luksenne aikana. Johtajana kehit-
tyminen on jatkuvaa ja käyttäkää 
kuluvien kausien aikana hyväksi 
järjestelmän tarjoamaa palautejär-
jestelmää.  Haastakaa itsenne sen 
avulla kehittyäksenne jatkuvasti 
paremmaksi johtajaksi.

Teillä on edessä erittäin haastava 
aika johtajana, muistakaa kuiten-
kin että ette ole yksin kaikkien 
haasteiden edessä. Teillä on kurs-
sina ollut erittäin hyvä yhdessä 
tekemisen henki, joka on näkynyt 
läpi koko kurssin. Tukeutukaa tä-
hän vallinneeseen ryhmähenkeen 
myös jatkossa älkääkä jättäkö ka-
veria taakse missään vaiheessa! 

Toivotan teille kaikille onnea ja 
menestystä tuleviin taisteluihin ja 
koulutustapahtumiin. Luottakaa 
itseenne ja omaan ammattitaitoon, 
sillä sitä teillä todistetusti riittää. 
Olkaa esimerkkinä alaisillenne ja 
vaatikaa heiltä vain sitä mitä mihin 
myös itse pystytte!
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ITO05 valmiina torjuntaan Lohtajalla.

Ilmatorjunta-aliupseerikurssin priimuksen tervehdys

Teksti: oppilas Mikko Kangasmaa,
Ilmatorjunta-aliupseerikurssin priimus
Kuva: kapteeni Jukka Härkönen

Omien alikersanttien kertomien 
kauhutarinoiden jälkeen lähdin 
aliupseerikouluun hieman jännit-
tynein fi iliksin.  Kurssin alussa oli 
paljon totuttelua, koska p-kauden 
tupa oli vaihtunut kokonaan ja pat-
terissa oli kovempi kuri ja järjes-
tys. Kuitenkin melko lyhyen ajan 
sisällä aliupseerikoulun toimin-
tatapoihin oli tottunut ja kurssille 
alkoi muodostua hyvää yhteishen-
keä.  Kurssin alkuvaiheessa opet-
telimme johtamisen ja koulutta-
misen perusteita teoriassa. Tämän 
jälkeen pääsimme hyödyntämään 
johtamistaitojamme raskaissa tais-
teluammunnoissa, jossa pääsin 

itsekin johtamaan ryhmää ensim-
mäistä kertaa.  Aliupseerikurssin 
ensimmäisen vaiheen loputtua 
alkoi linjakohtainen aselajikoulu-
tus ja kurssi jakautui kolmeen eri 
linjaan. Linjojen välille syntyi hy-
vää kilpailuhenkeä ja kurssin henki 
tiivistyi entisestään. Aselajikoulu-
tuksen pääpainona oli oman linjan 
kaluston tunteminen ja osaaminen. 
Osaamista testattiin sekä teoriassa, 
että käytännössä erilaisilla kokeil-
la. Kurssi huipentui Lohtajan ilma-
puolustusharjoitukseen. Lohtajalla 
hienointa olivat maisemat, hyvä 
sää ja se, että pääsimme toimimaan 
ryhmänä ilmahyökkäyksen aikana 

ns. kovassa tilanteessa. Olen saa-
nut aliupseerikurssin aikana hyvää 
koulutus sekä johtamistaitoa, jota 
uskon pystyväni hyödyntämään 
siviilissä sekä fyysinen kuntoni on 
kohonnut huomattavasti. Odotan 
johtajakaudelta haasteita ja uskon 
että siitä tulee hienoa aikaa hyvän 
aliupseerikurssin ja sen aikana 
muodostuneen ryhmähengen an-
siosta.
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Kymen jääkäripataljoona
Jääkärilinja

Takarivi: oppilaat Martin Niko, Liiman Dan, Walliander Roope, Kiuru Tero, Tupakka Veikko, Heikkinen 
Paavo, Kivelä Tuomas, Suojansalo Joni, Viljanto Ville
Kolmas  rivi: oppilaat Schadewitz Teemu, Jokinen Jesse, Rekonen Sami, Liiman Jan, Wirtanen Markus, Väi-
sänen Jouni, Hassan Ahmed, Bahri Ramzi
Toinen rivi: oppilaat Heiskanen Tomi, Ranta Veikko, Puttkammer Lauri, Rossi Eetu, Jylhä Tino, Timonen 
Jarno, Kostiainen Waltteri, Tornack Kalle
Eturivi: kok Kortelainen Valtter, ltn Myllys, kers Suosaari Alex
Kuvasta puuttuu: Riihelä Tuomo, Romppainen Patrik.

Jääkärilinja ei ole vain fyysisesti erittäin raskas vaihtoehto, siellä vaaditaan myös hyvää tilannetajua ja pai-
neensietokykyä. Jokainen harjoitus vie paljon syvemmälle johtamisessa, kuin mitä viikko-ohjelmaa katsoessa 
tulisi mieleen.
Kovimmat jätkät linjalta lähetetään Haminan Maasotakouluun opettelemaan joukkueen johtamista ja lopuista 
leivotaan pataljoonan parhaita ryhmänjohtajia. Joka tapauksessa jokainen tältä linjalta valmistuva on taatusti 
taistelukenttien viikatemies, sillä kurssin alkuvaiheessa erotetaan kyllä pojat miehistä. Sana kiväärimies voisi 
äkkiä antaa kuvan helposta hommasta, mutta todellisuudessa meillä on kaikista vaikein sodan ajan tehtävä: 
torjua vihollisen hyökkäys ja tuottaa sille tappioita, ilman että itse kärsimme niitä.
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Kymen jääkäripataljoona
Rynnäkköpanssarivaunulinja

Takarivi: oppilaat Kahra Samuli, Felgueroso Diego, Mynttinen Arttu, Kärkkäinen Tommi, Tuisku Tuomas, 
Olkkonen Saku, Suomalainen Ville, Leppänen Rasmus
Kolmas rivi: oppilaat Ruuskanen Elias, Palomäki Leo, Karjalainen Veikka, Putkonen Matti, Rantala Mikke, 
Ilmojoki Antti, Sandholm Sebastian
Toinen rivi: oppilaat Räihä Eetu, Kauppila Johannes, Kerttula Werneri, Korte Aake, Lukkarinen Marcus, 
Stenvall Roope, Anttila Elias, Mahr Tapio
Eturivi: ltn Räsänen, kapt Hämäläinen, ylil Ahvonen, ltn Hämäläinen
Kuvasta puuttuu: Pitkänen Olli

CV9030 on Suomen puolustusvoimien käyttämä rynnäkköpanssarivaunu. Se painaa 27,5t kiloa ja siinä on 
30mm automaattikanuuna sekä 7,62mm konekivääri. Vaunun miehistö koostuu johtajasta, ajajasta sekä ampu-
jasta. Linjallamme on 10 johtajaa, 7 ajajaa ja 6 ampujaa. Linjamme kuuluu uuteen valmiusyksikköön, jonka 
johdosta saamme monipuolisen koulutuksen erilaisiin tilanteisiin. Kurssi ei ole ehkä fyysisesti raskain mutta 
siihen kuuluu paljon opiskelua lyhyeen aikaan. Koulutuksen aikana on paljon erilaisia kokeita. Koulutukseen 
sisältyy eri järjestelmien opettelua ja vaunun huoltoa, niin viikko- kuin kuukausihuollot.
VAUNU MARS!
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Kymen jääkäripataljoona
Tiedustelulinja

Takarivi: oppilaat Hasu Mikael, Holappa Santeri, Schaffter Thomas, Toikka Lauri, Berg Ville, Tuulaniemi 
Juho, Lampinen Tuukka, Vuotovesi Pasi
Kolmas rivi: oppilaat Riekkinen Matias, Nääjärvi Sune, Kokkoniemi Olli, Korhonen Perttu, Paukkunen 
Juho-Petrik, Sihvola Roni, Tamminen Teemu
Toinen rivi: oppilaat Hirvonen Terho, Lehtinen Jere, Ruoranen Toni, Laukkarinen Henri, Moilanen Karri, 
Tuomisto Väinö, Tauriainen Roope, Lahtinen Oscar
Eturivi: kok Korkiakoski Tuomas, ylil Hypén
Kuvasta puuttuu: kok Anttila Juho.

Tiedustelutiedon merkitys taistelussa on useimmiten ratkaisevassa roolissa, tämä lienee selvää jokaiselle. Täs-
tä ei siis ole tarpeen kertoa enempää. Tiedustelulinjan sotureista voidaan kuitenkin kertoa jotain:
Otsalampun valossa, keväthangilla linjaa tarkasteltaessa nousevat erään kouluttajan tiedustelijoita kuvaavat 
sanat mieleen: Erikoisia miehiä, erikoisissa hommissa. Tämän erikoisuuden huomaa helposti niistä järkytty-
neistä ja ymmällään olevista ilmeistä, kun muiden koulutushaarojen taistelijat sattuvat tiedustelijoiden ovelle 
seuraamaan tiedustelijoiden arkea.
Jotain linjasta kertonee se, että eräs linjan taistelija suoritti koulutushaarakokeen viimeiset 25 kilometriä nyr-
jähtäneellä nilkalla, kantaen silti saman varustuksen kuin muutkin. Tässä kiteytyy kaikki kliseiset ja kulahta-
neet voimalausahdukset, kuten ”kaveria ei jätetä”, jotka siis oikeasti sopivat tiedustelulinjalle kuin rinkka sel-
kään. Meillä niitä ei vain toisteta, vaan sitä oikeasti tarkoitetaan ja käytännössä osoitetaan. Puolustusvoimissa 
niin rakastetut fraasit ”me-henki” ja ”pilke silmäkulmassa” todellakin näkyvät tiedustelulinjalla. Yhdeltäkään 
muulta linjalta ei ole vielä löytynyt yhtä tiivishenkistä yhteisöä.
Henki hyvä, kunto kova, spontaani vesistönylitys paras.
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Kymen jääkäripataljoona
Tulenjohtolinja

Takarivi: oppilaat Hyrkkö Eetu, Länsilahti Lauri, Toivola Aku, Marttila Rasmus, Pylväs Samuli, Peltola 
Sami, Joki-Korpela Joel
Kolmas rivi: oppilaat Aholainen Joona, Salmi Valtteri, Peltola Jarmo, Iso-Pahkala Lauri, Hietamäki Jaakko, 
Hakanen Tino
Toinen rivi: oppilaat Hietanen Joel, Tilli Kalle, Immonen Vili, Tallgren Jesse, Ehrukainen Jari-Pekka, Kos-
kelainen Viljami, Eskelinen Vilkko
Eturivi: alik Koskinen Karri, ltn Hilck, kok Sarén Jere, alik Kurvinen Roni.

Haluatko saada vuoden palveluksesta mahdollisimman paljon irti? Tulenjohtolinjalla yhdistyy kärkitaistelijan 
taidot ja älylliset kyvyt. Haluatko olla epäsuorantulen jumala, joka kykenee tehokkaasti käyttämään epäsuo-
raatulta taisteluiden tukemiseksi. Jalkaväen joukkueenjohtajan tai tiedusteluryhmänjohtajan tärkeimpänä tais-
telijaparina toimii yleensä juuri tulenjohtaja.  Tulenjohtolinjan oppilaista koulutetaankin sekä taitavia tulenjoh-
tajia, että tehokkaita jalkaväen taistelijoita.
Tulenjohtolinjalla pääsee laajasti tutustumaan erilaiseen kalustoon. Koulutus on hyvä yhdistelmä teoriaa ja 
tositoimintaa. Tulenkäyttöharjoituksissa pääsee konkreettisesti näkemään tykistön ja heittimistön ammuntaa, 
jota ei varmasti unohda ikinä. Reserviupseerikurssille haluaville linja on loistava valinta, koska täältä sinne on 
hieman helpompi päästä TULENJOHTAJIEN suuren tarpeen vuoksi.
Tule tulenjohtoon, TJL määrää! 
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Itä-Suomen viestipataljoona
Esikuntakomppania - Sotilaspoliisi- ja komentopaikkalinja

Takarivi: oppilaat Saukkonen Aatu, Kajaste Roope, Salo Santeri, Vaittinen Alex, Pykälämäki Teemu, Peräta-
lo Markus, Rozov Evgeni, Auvinen Tomi, Soinola Oskari, Vihersola Aaron, Hiltunen Joel, Niiranen Severi
Neljäs rivi: oppilaat Seppälä Joel, Teittinen Rasmus, Simola Jesse, Pöyri Samu, Salonen Santtu, Ruusunoksa 
Olli, Myllärinen Veeti, Boulahna Jesse, Turpeinen Atte, Björkbacka Esa, Vartiainen Jan-Eemil
Kolmas rivi: oppilaat Rask Aleksi, Rytkönen Oskari, Partanen Saku, Kortesalmi Olli-Pekka, Laakkonen 
Mika, Määttä Paulus, Koponen Elias, Qyqalla Arber, Lötjönen Jens, Bergman Joonas, Svennblad Niki
Toinen rivi: oppilaat Loikala Lauri, Anttalainen Pinja, Linnanmäki Juhani, Tonteri Ilmari, Pulkkinen Aleksi, 
Mikonranta Saku, Laine Jarmo, Leikkola Niikka, Nykänen Erika, Uusi-Simola Maria, Mäkelä Siri
Eturivi: alik Samuli Teemu, alik Kiurula Miska, kok Föhr-Bovell Markus, kers Koivuniemi Kasper, kapt 
Niemelä Tuomas, ltn Hämäläinen Markus, alik Vänttinen Johannes, alik Turunen Tino, alik Räsänen Miika.

 Esikuntakomppanian aliupseerikurssilla koulutetaan ammattitaitoisia johtajia sotilaspoliisi- ja komentopaikka-
joukkueisiin. Kurssin ensimmäisellä jaksolla luodaan kaikille perusteet jääkäriryhmän johtamiseen taistelussa. 
Perustehtävää tukevina teemoina on monipuolinen ase- ja ampumakoulutus sekä liikunta- ja kamppailukou-
lutus. Kurssin toisen jakson pääpaino on koulutushaarakoulutuksessa, jolloin oppilaat koulutetaan johtamaan 
oman aselajinsa ryhmiä ja heille opetetaan oman koulutushaaran vaatimat erityistaidot. Komentopaikkalinja 
harjoittelee komentopaikkojen perustamista, suojausta, siirtoa ja ylläpitoa. Sotilaspoliisilinja harjoittelee val-
vonta- ja suojaustehtäviä.
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Itä-Suomen viestipataljoona
Viestiasemalinja ja komppanian viestilinja

Takarivi: oppilaat Räsänen Jere Markus, Ratnik Rauno, Lehmusvirta Jan Erik, Lehtonen Lasse Ilmari Han-
nes, Rainos Aleksi Erik Sakari, Reinholm Joonas Mikael, Sysmäläinen Juuso Touho Ilmari, Haratani Chris-
tian Mikael Takeo, Gladostsuk Maksim, Metiäinen Tony
Neljäs rivi: oppilaat Leskinen Teemu Asseri, Munukka Mika Johannes, Virtanen Miska, Asikainen Tomi 
Henrik, Partanen Santeri, Auvinen Antti Kristian, Koski Sampo Ilari, Salmela Samuli Topias, Vesander Jari 
Heikki Kristian
Kolmas rivi: oppilaat Vuokila Marko Valtteri, Ahonen Oskari Matias, Kauppinen Väinö Ahti Anton, Laak-
konen Miitri  Oskari, Tirkkonen Toni  Raimo Olavi, Holmgren Walter Carl Rafael, Hindersson Peter Erik, 
Hietala Ville-Veikko, Webster Samuel Michael, Surakka Ville Matias
Toinen rivi: oppilaat Liikonen Lauri Otso Johannes, Makkonen Arttu Erkki Olavi, Siekkeli Konsta Markus, 
Pullinen Akseli, Jussila Karri Matias, Ilves Antero, opp Kettunen Sebastian, Sarpila Mikko Juhani, Lahti 
Jaakko Sakkeus
Eturivi: alik alik Rantanen Semi Matias, alik Poutiainen Eero Oskari, kok Takamaa Antti-Juhani, ltn Koski-
mies Ari-Pekka, ltn Oinasmaa Juuso, kers Juuti Otto, kok Maarve Mikko Petteri, kers Tirronen Kasperi Joo-
nas, alik Winter Ivan, alik Renko Topias Antero.

Viestialiupseerikurssilla koulutetaan sodan ajan ryhmänjohtajia M12 A- ja E-viestiasemille. Osa alikersanteis-
ta jatkaa kouluttautumistaan hallintaoperaattoriksi, XA-panssariajoneuvon johtajaksi tai teleryhmän johtajaksi 
johtajakaudellaan. Viestiasemien muodostama kenttäviestiverkko voidaan mieltää pataljoonan keskushermos-
tona, joka yhdistää iskevät osat johto- tuki- ja suunnitteluosiin. Ilman toimivaa runkoverkkoa pataljoonan tai 
prikaatin johtaminen vaikeutuisi huomattavasti. E-asemat toimivat taas runkoverkon kädenjatkeena komppa-
nioihin päin, joiden tukiasemapalvelut ja kiinteät yhteydet ylöspäin saadaan tuotua lähelle taistelevia joukkoja.
Kurssin vahvuus I-jaksolla oli noin 50 oppilasta joista tusina valittiin koulutettavaksi reservin upseeriksi. AUK 
I-jakson jälkeen valitaan myös lääkintä-, huoltopalvelu-, aseseppä- ja moottorialiupseerit, jotka jatkavat johta-
jakaudella 1.VK:n huoltojoukkueessa. AUK:n I-jaksolla koulutus keskittyykin kaikilta joukoilta vaadittuihin 
viestitaitoihin, sekä taistelu- ja johtajakoulutukseen. Kurssi eriytyy komppanian viestilinjaan ja viestiasema-
linjaan. II-jakson tavoitteena on kouluttaa viestiryhmänjohtajalle tarvittavat tiedot ja taidot, joten koulutuksen 
painopiste on aselajikoulutuksessa. Viestialiupseerikurssin hyväksytysti läpäisemiseen vaaditaan paljon tek-
nistä osaamista, joka muodostaa painopisteen koulutuksessa AUK II-jaksolla.
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Kymen pioneeripataljoona
Pioneeri- ja raivaajalinja

Takarivi: oppilaat Pulkkinen, Valajärvi, Painio, Luoto, Finnilä, Eerikäinen, Ikonen, Heikkinen, Valasvuo, 
Könönen, Auren, Bragge JJE, Nisonen, Nykänen, Kurki
Viides rivi: oppilaat Mäkelä, Mörsky, Hokkanen, Enqvist, Jalovaara, Pitkänen, Koivusaari, Jaatinen, Kajola, 
Oikarinen, Rajamaa, Teklai, Kuivalainen, Töyrylä
Neljäs rivi: oppilaat Vainio IA, Uurtimo, Lainen, Räty, Tynys, Pylvänen, Aschberg, Miettinen, Tiikasalo, Er-
sala, Ellonen, Nyberg, Bragge JM, Jääskeläinen, Tikkanen
Kolmas rivi: oppilaat Närhi, Juselius, Lustman, Vainio VA, Kohonen, Nikander, Räsänen, Pursiainen, Mattila, 
Ulmanen, Ahvenainen, Suomalainen, Salminen
Toinen rivi: oppilaat Hyttinen, Forsman, Hytti, Ryynänen, Tuviala, Haakana, Ronni, Haramaa, Kassim, Sal-
mela, Kemppi, Aho, Kenttä, Jamalainen, Rahikka
Eturivi: alik Laurila, kok Grönlund, kok Puranen, kok Paavola, kapt Leppänen, kapt Mustonen, ltn Sutinen, 
ltn Tuohimäki, kok Söderholm, kok Mottershead, alik Hulkkonen. 

Kymen pioneeripataljoonan pioneeri- ja raivaajalinjojen yhteisellä aliupseerikurssilla 1PIONK:ssa koulu-
tuksensa aloitti maaliskuussa 77 aliupseerioppilasta. Vaikka raivaajat tutustuivat ensimmäisen kerran toisiin 
pioneereihin kunnolla vasta kurssin alussa, niin yhteiselo sujui alusta asti erittäin hienosti. Kuten laulussakin 
todetaan ”Musta lippu yhdistää”. Pioneerien musta lippu todellakin yhdistää kaikkia pioneereja ja joukkohen-
kemme on ollut erinomainen alusta lähtien! ”TÄÄLLÄ AUKKO!” huudot ovat kaikille tuttuja.
Vaikka kilpailu linjojen välillä on ajoittain kovaa, niin se on kuitenkin aina veljellistä sillä aseveljeys on kai-
kista tärkeintä.  Yleinen väsymys ja harjoitusten raskaus eivät todennäköisesti ole vieras käsite kenellekään. 
Kuitenkin porukka tuntuu viihtyvän, mikä on myös kurssin kannalta hieno asia. Pioneerit ovat aina hoitaneet 
ja tulevat hoitamaan tehtävänsä kunnialla loppuun asti. Tästä tulevat aliupseerit ovat valmiita pitämään huo-
len jatkossakin.  Jokaista kurssin aikana joskus hajottaa, se kai kuuluu asiaan. Mutta: ”Eipä voita kauhu, kun 
käymme taistohon. Sen me viemme voittohon!”
HYVIN MENEE 1. PIONEERIKOMPPANIA!
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Asejärjestelmälinja

Takarivi: oppilaat Anttila Miika, Laine Roope, Purhonen Lauri, Koivumäki Jere, Pikkarainen Markus, Lehto-
aro Tomi, Vehma Waltteri, Karjalainen Atte, Perilä Jarno, Rautiainen Otto, Mielonen Pasi, Koskenmäki Erno, 
Yusuf Abdirahnam, Rahko Saku, Törmänen Arttu, Bagaric Lucas 
Viides rivi: oppilaat Peräkylä Joona, Bhandari Pawan, Määttä Joonas, Kunnari Joonas, Kotamäki Santeri, 
Niskala Joona, Ataruwa Abdul, Karppinen Juho, Orkas Santeri, Valtonen Arnold-Wilhelm, Lång Daniel, Olli-
kainen Tomi, Juurinen Tuomas, Immonen Velu, Hellsten Niko
Neljäs rivi: oppilaat Pöntinen Jyri, Siltamäki Simeon, Reponen Jare, Mankki Joni, Sirèn Roni, Richter Wil-
liam, Järvinen Henri, Kujanpää Ville, Ihamäki Roni, Anttalainen Elmeri, Pääkkönen Sami, Kukkola Atte, Bro-
wnie Timo, Korpelainen Oskari, Nurminen Jami, Salakka Henri
Kolmas rivi: oppilaat Sandelin Jani, opp Hyttinen Joonas, Wallenius Daniel, Seppänen Tommi, Reunamo 
Elias, Yli-huhtala Joonas, Munnukka Aleksi, Rokala Rami, Könönen Harri, Hämäläinen Julius, Kangasmaa 
Mikko, Maalampi Panu, Peltomaa Olli, Salmi Albert, Tiusanen Verne
Toinen rivi: oppilaat Vuolle Atte, Lindroth Eemil, Leitsamo Elmo, Johansson Lauri, Räikkönen Arttu, Sivuoja 
Lauri, Buddas Max, Ansa Eemeli, Jaatinen Jimi, Sarelahti Lassi, Kalliokoski Tommi, Tuomi Teemu, Salomaa 
Henrik, Hell Leo, Järnefelt Kasra, Saraste Jaakko, Harju Johanna
Eturivi: alik Juutilainen Jani, alik Lampila Joni, kok Karhu Jani, ltn Laitinen Lauri, vääp Porkka Matti, kok 
Danskanen Eric, alik Lipiäinen Pinja.

Karjalan prikaatin koulutusvastuulla on pääosin lyhyen ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestel-
miä. Tällä kurssilla oli ensimmäistä kertaa samanaikaisesti koulutuksessa sekä lyhyen kantaman ilmatorjunta-
ohjus (05) ASRAD-R, että erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus (15) STINGER.  
Ennen AUK 1 alkamista odotimme kurssin olevan P-kautta raskaampi. AUK 1 alku oli, kuten odotimmekin, 
fyysisesti raskasta, sillä harjoittelimme paljon jääkäriryhmän toimintaa. Henkistä rasitetta saimme puolestaan 
vertaisjohtamisen kautta. Saimme myös kurssin alkumetreillä tutustua syväjohtamisen saloihin, jota on testattu 
koko kurssin ajan erilaisten johtamissuoritteiden kautta. 
Aliupseerikurssin taistelu- ja ampumaharjoitus (ATAH) oli haastava, mutta samalla ainutlaatuinen kokemus, 
jollaista emme voisi kokea missään muualla. AUK 2 alku on ollut erittäin mielenkiintoinen ja motivoiva, kun 
viimein pääsimme todenteolla opettelemaan omaa sodan-ajan kalustoa ja harjoittelemaan niillä. Asejärjes-
telmälinjan jakautuminen ITO15- ja ITO05-linjaan on omalta osaltaan lisännyt ryhmäkiinteyttä molempien 
linjojen osalta. Olemme kokeneet kurssin aikana useita haasteita, jotka eivät kuitenkaan ole osoittautuneet 
liian suuriksi.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Johtamisjärjestelmälinja

Takarivi: oppilaat Konttila Miika, Pöysä Henri, Tenhunen Paavo, Valjakka Miska, Kulmala Riku, Lifl änder 
Eevert, Granström Thomas, Helminen Aleksi, Maaheimo Kari, Sinkko Severi
Toinen rivi: oppilaat Sarpio Laura, Kettula Leevi, Suni Tuomas, Ovaskainen Verneri, Pimenov Mitja, Laurila 
Ossi, Lillman Ville, Huuhilo Mira, Mustajärvi Vera
Eturivi: alik Taponen Mikko, alik Liimatta Jesse, kok Jurvanen Matti, ylil Pekka Rinne, vääp Aapo Uusitalo, 
kok Vauhkonen Väinö, alik Kautto Patrik
Kuvasta puuttuu: opp Ström Alex, opp Hartikainen Ville, opp Utriainen Aino

Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien tarkoitus varsinaisten johtamisyhteyksien tuottamisen lisäksi on muodostaa 
paikallisesti vallitsevasta ilmatoiminnasta ilmatilannekuvaa, joka välitetään pääsäätöisesti radiotiellä ampuville 
yksiköille tulenjohtodatana. Johtamisjärjestelmälinjalla koulutetaan tulenjohtodatan lähetyspiste- ja viestiryhmien 
johtajia, taistelunjohtoryhmien valvontajohtajia, sekä johtokeskuksen tutkaryhmiin valvonta-aliupseereita. 
AUK 1 alettua maaliskuussa, olimme innoissamme oppimaan kaikkea mitä oli tarjolla. Kun muutimme tu-
piimme, tiesimme että nyt on hyvä ja motivoitunut porukka, jonka kanssa tulisi saamaan hommat tehtyä. 
Odotuksia oli monenlaisia: osa halusi päästä oppimaan ryhmän johtamista ja ylipäätään johtamista, kun taas 
osa halusi päästä syventymään opittaviin asioihin. Lisäksi odotimme AUK:lta paljon henkistä ja fyysistä rasi-
tusta, jota saimme ainakin harjoituksissa sopivasti. Maasto-olosuhteiden tarjoamista haasteista selviydyimme 
kuitenkin hyvin. Isoin odotuksemme oli aliupseerikurssin taistelu- ja ampumaharjoitus (ATAH), mikä onkin 
ollut tähän mennessä kokemuksistamme hienoin ja ainutlaatuisin.
Johtamisjärjestelmälinjan koulutus on ollut pitkälti eri laitteiden käytön opettelua ja paljolti erilaista kuin AUK 
1 alussa ollut jääkäritoiminnan harjoittelu. Opimme, että laitteiden alustaminen vaatii paljon keskittymistä. 
Tämä keskittymisen tarve onkin ollut mielestämme keskeinen teema johtamisjärjestelmälinjan toiminnassa. 
Kurssin aikana olemme saaneet tutustua lähetyspistelaiteryhmän ja tutkaryhmän toimintaan sekä ilmatorjun-
nan johtamisajoneuvoon. Osa koulutusaiheista alkaa olla jo selkärangassa.
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Karjalan tykistörykmentti
Tuliasemalinja

Takarivi: oppilaat Höglund Kosti, Autio Jesper, Kauppala Miikka, Hurmekoski Jouni, Rahikainen Tomi, Ku-
pias Mikael, Pykälämäki Matias, Nokso Roni, Silvola Rasmus, Gustafsson Eero, Souci Djamel
Neljäs rivi: oppilaat : Tarvas Sami, Luukkonen Olli, Kauppinen Jarkko, Millaskangas Jere,  Ruuth Mikko, 
Kaipainen Eetu, Kauranen Teemu, Van de Coevering Henri, Nikula Teemu, Väätäinen Juha, Silander Niko
Kolmas rivi: oppilaat Tammentie Veera, Kauppinen Jenna, Jääskeläinen Jiri, Peltonen Iiro, Pykälämäki Mati-
as, Yli-Karjula Juuso, Laineaho Niko, Gurov Vitaliy, Junnikala Aaro, Arjavalta Tommi, Andsten Jan
Toinen rivi: oppilaat Malinen Toni, Inkeroinen Carl-August, Rotko Iisakki, Korhonen Sampo, Mylly Atte, 
Virtanen Samuli, Korkeaniemi Ilari, Reinikainen Miro, Rekilä Jaakko, Rytkönen Riki
Eturivi: alik Salo Lauri, kok Sirviö Ville, ltn Tikanoja Eemu, kok Kilpeläinen Joel, alik Sarmala Ossi, alik 
Ikonen Ilkka

Tuliasemalinjalla koulutuksensa saavat tulevat tykinjohtajat, tuliasema-, mittaus-, sekä tulitoiminta-aliup-
seerit. Tämän lisäksi kurssiltamme valittiin kahdeksan tulenkäytön ammattilaista juuri muodostettuun val-
miusyksikköön sekä tietysti 6 miestä maankuuluun Haminaan. Vaikka tykkimiesten älyllisiä kykyjä saatetaan 
kyseenalaistaa aika-ajoin, se tapahtuu syyttä, sillä meidän oppilaamme pärjäävät niin sijaintien ja tarkkojen 
suuntien mittauksessa, kuin vaativissa kranaatin lentoratojen laskelmissa. Nämä tulevat johtajat ovat myös 
tietotekniikan ammattilaisia, jotka tuntevat ToughVOIP:in piuhat ja asepäätteen kuittaukset paremmin kuin 
omat taskunsa.
1/17 kurssi on tunnettu hyvästä ilmeestä ja apinan raivosta, jolla 122H63 saadaan ampumakuntoon alta aika-
yksikön. Tämän kaiken mahdollistaa loistava yhteishenki ja veljeys. Tulevat alokkaat ovat siis hyvissä käsissä, 
sillä Karjalan tykistörykmentissä heitä odottavat ammattitaitoiset ja lujatahtoiset varusmiesjohtajat.
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Karjalan tykistörykmentti
Kranaatinheitinlinja

Takarivi: oppilaat Ruotsalainen Pyry, Valkeinen Niko, Ylätalo Miiko, Nurmela Jaakko, Iljin Filip, Olander 
Henri, Ahola Ville, Weckman Aleksi, Kansanen Julius, Tuppurainen Miska, Freundlich Henri
Kolmas rivi: oppilaat Hakala Lauri, Engberg Jere, Sarvi Lauri, Jokinen Tony, Luosujärvi Aarne, Sarhamaa 
Jarno, Harju Kalle, Borén Julius, Karppinen Tuomas, Huovilainen Jani
Toinen rivi: oppilaat Kauppi Jere, Koskinen Robin, Järvinen Mico, Valkeapää Niko, Virtanen Saku, Lumppio 
Toni, Pirttinen Jesse, Hakkarainen Miko, Korkeakoski Tommi, Kosloff Otto
Eturivi: kok Toiviainen Aukusti, kers Hellgren Mika, alik Matilainen Lauri 
Kuvasta puuttuu: oppilaat Inkeroinen Lassi, Boahene Janne, Oja Heikki, Huotari Jani, Heijari Kimmo, Elo-
saari Aatu. 

 Santahaminasta komennukselle saapuessani tuntui Vekaranjärven KRH-linja kovin uudelta ja oudolta pai-
kalta. Kotikomppaniasta opittua jäkkisuihkua viettäessäni Liikunta1 -testin jälkeen, alkoivat uudet taistelu-
toverit selkeästi hitsaantua ryhmäksi. (Testi, jossa otettiin ensimmäistä kertaa mehut ulos ja miehistä luulot 
pois AUK1:n suhteen.) Tätä ennen oli kurssi ollut hieman hajanaista, vanhojen tupien lämmittelyä ja uusien 
ihmisten varovaista tutustumista, uusiin käyttäytymistapoihin totuttautumista ja yhteisen linjan etsintää. 
Ryhmän yhteishenki AUK1:n aikana kehittyi jatkuvasti ja hetki hetkeltä ryhmästä alkoi muodostua toimiva 
kokonaisuus, joka pystyy toimimaan yhdessä, mutta myös pienemmillä kokoonpanoilla. Linjan hyvän yhteis-
hengen ja ilmapiirin myötä toiminta niin kasarmilla kuin harjoituksissa maastossa alkoi helpottua ja tuntu-
maan luontevalta. Tämän huomasi hyvin, kun eräässä harjoituksessa lähdimme harjoituttamaan hyökkäystä 
toisen linjan kimppuun.  ”Mitä ihmettä KRH tekee täällä?!” oli huudahdus, jonka tämä kurssi sai kirvoitettua 
vartiomiesten kurkusta hyökätessään anivarhain toiseen ryhmitykseen. 
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Karjalan tykistörykmentti
Viestilinja

Takarivi: oppilaat Rutanen Jani, Kankaanpää Riku, Laulumaa Jarkko, Puhakka Akseli, Saarinen Saku, Toivo-
la Aleksi, Johansen Miko, Saari Antti
Toinen rivi: oppilaat Mauno Tiia, Sallinen Vilma, Kiljulahti Atte, Miettinen Mikko, Pirkkalainen Joni, Nou-
siainen Simo, Vanamo Mirella
Eturivi: alik Porras Hans, alik Lahdentausta Miika, ylil Mäkinen Janne, ltn Peltonen Veijo, kok Kuosmanen 
Jeremias, kok Nokelainen Joel
Kuvasta puuttuu: oppilas Hynninen Jenni

Nämä tulevat viestialiupseerit ja -upseerit on koulittu yliluutnantti Mäkisen ja luutnantti Peltosen opissa ti-
mantinkovaksi ryhmäksi, joka rakentaa komentopaikan ennätysvauhdissa valmiiksi, marssii nurisematta halki 
metsien ja soiden parikaapelikela selässä viestiyhteyksiä rakentaen, sekä valvoo tykkimiesveljien ja -siskojen 
toimintaa EETI- ja AHJO-sovellusten avulla.
1.Kenttätykistöpatterin aliupseerikurssin viestilinjalle on kerätty yhteen tykkimiehiä ja jääkäreitä Karjalan 
huoltopataljoonasta ja tykistörykmentistä. Ensitapaamisen jälkeinen ujous kaikkosi nopeasti ja nyt viestilinja 
on 1KTPTRI:n tiivein taistelijanippu. 2/17 alokkaat voivat siis huoletta astua palvelukseen näiden viestimies-
ten hellään huomaan.
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Karjalan huoltopataljoona
Huollon aliupseerilinja

Takarivi: oppilaat Siekkinen Mikko, Pulkkinen Iiro, Samanen Markus, Koskela Juhani, Koljonen Kaarle, Pek-
kanen Petri, Purcell Christopher, Kuosa Jani, Veikkanen Nico, Ilvesoksa Aleksi, Paakkunainen Jyri
Neljäs rivi: oppilaat Pakarinen Valtteri, Pokki Emmi, Virkki Leo, Lappalainen Sami, Kuusisto Joonas, Salmi 
Antton, Pitkänen Jens, Miettinen Henri, Erkkilä Samu, Isoherranen Samuli
Kolmas rivi: oppilaat Pyykkö Markus, Chizhikov Nikita, Väisänen Joona, Lindqvist Otto, Kalliokoski Miika, 
Salama Topi, Puustinen Jenni, Ollas Arttu, Viskari Mitri, Pullinen Onni, Visti Aleksi, Murto Santeri, Kaitila 
Teemu, Elomaa Mikko, Synterä Tommy, Laaksonen Sami
Toinen rivi: oppilaat Tuomainen Sakari, Vaskonen Nea, Sinkkonen Noora, Muhli Anna, Akkanen Mikke, Kul-
ta  Samu, Liesko Niklas
Eturivi: alik Jalonen Roope, alik Laasonen Akseli, alik Aalto Aki, upskok Sirviö Miina, upskok Lahtinen Mar-
kus, alik Immonen Miska, alik Särkinen Joni
Kuvasta puuttuu: Kärkkäinen Harri, Korte Juha, Kauppinen Ken, Tynkkynen Veikka, Virkkala Tom, Loisa 
Sami, Väänänen Paul, Elo Tuomas, Vallenius Aleksi, Soininkallio Aleksi, Blinnikka Mikael.

Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikurssin I -jaksolla koulutuksen painopiste on jääkäriryhmän 
toiminnassa, johtamisen ja kouluttamisen perusteita unohtamatta. Taistelukoulutuksen osuus huipentuu 
simulaattoriavusteiseen taisteluharjoitukseen. Oppilasharjoituksissa oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja 
pitämään toisilleen harjoituksia. Johtamisen harjoittelu taas liittyy aina olennaisena osana kaikkeen toimintaan. 
AUK I -jakson päättyessä osa oppilaista valitaan jatkamaan opintojaan reserviupseerikurssille, muiden 
jatkaessa AUK II -jaksolle. AUK II -jaksolla kurssilla on neljä linjaa; huoltopalvelu, kunnossapito-, lääkintä- 
ja kuljetusaliupseerilinja. Koulutuksen painopiste siirtyy koulutushaarakoulutukseen, kuitenkaan unohtamatta 
jääkäriryhmän perustaistelumenetelmiä ja johtaja- ja kouluttajakoulutusta. Kurssin tavoitteena onkin tuottaa 
jääkäriryhmien johtajia, jotka osaavat niin taistelun jalkaväen tapaan kuin huollon erikoisosaamisen.   
Huoltopataljoonan ”omien” oppilaiden lisäksi AUK II -jaksolle osallistuu suuri määrä oppilaita valtakuntamme 
kaakkoisen alueen joukko-osastoista. Kurssin päättyessä heidän mukanaan siirtyy pataljoonasta valtaisa määrä 
huollon osaamista eri palveluspaikkoihin ja myöhemmin reserviin.
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TervetuloaTervetuloa

tutustumaan maanpuolustukseen tutustumaan maanpuolustukseen 
Juvan Sampolan  Juvan Sampolan  

vesiliikuntakeskuksenvesiliikuntakeskuksen

piha-alueellepiha-alueelle

12.8.2017 klo 11.00-15.0012.8.2017 klo 11.00-15.00

Puolustusvoimat, 
Itä-Suomen poliisilaitos sekä
Etelä-Savon maanpuolustusyhdistykset 
ja pelastuslaitos esittelevät toimintaansa 
kalustoineen.

Musiikista vastaa Rakuunasoittokunta.

Tapahtuma on avoin yleisötilaisuus.



Karjalan prikaatissa tapahtuu 2017

26.6. CISOR -sotilasmoniottelukilpailu, Vekaranjärvi

28.6. Kesäasukastapaaminen, Vekaranjärvi

3.7. Saapumiserän 2/17 palveluksen aloittaminen 

28.7. Kymen pioneeripataljoonan 50-vuotisjuhla, Vekaranjärvi

29.7. Savonlinnan Suomi 100 -kesäkiertue, Savonlinna

4.8. Sotilasvala- ja -vakuutuspäivä, Vekaranjärvi

11.8. Kouvolan Suomi 100 -kesäkiertue, Kasarminmäki

12.8. Juvan maanpuolustusjuhla, Juva

16.8. Viranomaiset Manskilla

25.8. Simo Häyhä Sniper Competition, Pahkajärvi

13.9. Kotiutuminen (255vrk)

29.9. Itä-Suomen viestipataljoonan perinnepäivä, Vekaranjärvi

27.10. Karjalan tykistörykmentin perinnepäivä, Vekaranjärvi

17.11. Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivä

12.12. Kotiutuminen (165vrk ja 347vrk)

Karjalan prikaati netissä
maavoimat.fi /Karjalan prikaati


