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Puolustusvoimat 100 vuotta

Pääkirjoitus
Opus effective Puolustusvoimat 100 vuotta
hengessä
Kilpi-lehden päätoimittaja,
eversti Jarmo Vähätiitto

Karjalan prikaatin suunnitteluhenkilöstö on alkuvuonna tehnyt
mittavan joukko-osasto 2021 valmistelun sekä prikaatin valmiusyksikön ja joukkotuotannon kehittämissuunnitelmat. Näillä kaikilla
toimenpiteillä on konkreettisia vaikutuksia Karjalan prikaatin toimintaan lähivuosina. Valmistelua
on ohjannut sotilaallisen valmiuden ylläpito ja sen kehittäminen.
Valmiuden saralla on jatkettu valmiustarkastuksia ja Karjalan prikaatin johtamia sotapelejä karttaharjoituksina. Oppina on jälleen
kerran ollut, että suunnitelma on
hyvä olla, koska se on edellyttänyt merkittävän määrän ajattelua ja asioiden ristiin tarkastelua.
Suunnittelutyö, joka on monesti
tärkeämpää kuin itse suunnitelma,
tarjoaa mahdollisuuden valita oikein ja nopeasti tilaisuuden tullen.
Suunnittelun yhteydessä on ollut
ilo havaita, että Karjalan prikaatissa moni asia on hyvässä kunnossa. Liikaan tyytyväisyyteen
ei kuitenkaan ole varaa, koska
jatkuva kamppailu resursseista ja
vaatimukset toiminnan laadusta

edellyttävät ponnisteluja. Onnistunut muutos edellyttää myös sitoutumista, jota Karjalan prikaatin
henkilöstö kykenee osoittamaan
hienosti päivittäin. Suomen kielen
sana sitoutuminen on johdettu englannin kielen sanasta commitment,
joka ainakin yhden tarinan mukaan on tarkoittanut ritarien tapaa
sitoa itsensä satulaan, jotta heillä
olisi turnajaisissa parempi mahdollisuus selviytyä voittajana peitsen tömähtäessä vartaloon. Ihan
tällaista sitoutumista ei Karjalan
prikaatin arjessa edellytetä, mutta
kuvainnollisesti se kertoo kaiken
olennaisen.
Talven aikana Karjalan prikaati
on ollut merkittävien vierailujen
kohde. Helmikuussa vieraili Yhdysvaltojen maavoimien komentaja seurueineen ja maaliskuussa
Yhdysvaltojen Virginian kansalliskaartin johtoa. Vierailut ovat mahdollisuus joukko-osastolle viestiä
kansallisesta
puolustuskyvystä.
Vierailut ovat näyteikkuna varusmiespalvelusta suorittavien nuorten miesten ja vapaaehtoista
palvelusta suorittavien naisten

osaamisesta ja maanpuolustustahdosta.
Karjalan prikaatissa on siirrytty
hajautetumpaan viestinnän tuotantoon. Se merkitsee uudenlaista suhtautumista ja toimintatapaa
oman asiantuntijuuden tai osaamisalueen esiin tuomiseksi. Merkittävin muutos on monikanavaisempi
viestintä sosiaalisen median uusien
profiilien myötä. Meidät löytää
Karjalan prikaatin verkkosivuston
lisäksi Facebookista Karjalan prikaati ja Twitteristä @KarjalanPR
profiilien takaa. Materiaalin tuotanto YouTube-kanavalla jatkuu.
Huolimatta sähköisen median roolin kasvusta KILPI-lehti on voimissaan ja kehittyy edelleen. Se on
luettavissa paperipainoksen lisäksi
myös edellä mainittujen verkkoviestintäkanavien kautta. Meille
lehden toimituksessa on tärkeää,
että Te lukijat olette tyytyväisiä
julkaisuumme - Aurinkoista kesää
kaikille!
Karjalan prikaati, Kaakkois-Suomen puolustaja - Yhdessä voima,
Vekaranjärvellä 1.5.2018
Everstiluutnantti Jarmo Vähätiitto

Karjalan prikaatin Kilpi -lehti on Karjalan prikaatin ja sen kanssa yhteistoiminnassa olevien kiltojen sekä prikaatin että
siihen kuuluvien joukkoyksiköiden perinnejoukkojen jäsenlehti. Kilpi on myös Karjalan prikaatin henkilöstö- ja tiedotuslehti, sekä prikaatin aliupseerikoulujen ja -kurssien kurssijulkaisu.
Jatkosotaan ja Lapin sotaan 1941 - 1945 osallistunut Jalkaväkirykmentti 8, Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan rykmentti, sijoitettiin sotien jälkeen Kouvolan varuskuntaan. Vuonna 1952 rykmentin nimi muutettiin 5. Prikaatiksi ja vuonna 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.
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Puolustusvoimat 100 vuotta

Karjalan prikaati,
Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä!

Karjalan prikaatin komentaja,
prikaatikenraali Pasi Välimäki

Hyvät kaartilaiset,
Karjalan prikaatin arvokkaat yhteenkuuluvuutta lisäävät sotilasperinteet elävät ajassa. Prikaatimme
karjalaiset sotilasperinteet saivat
alkunsa kun Ruotsin kuningas
Kustaa II Adolf käski perustaa Karjalan rykmentin 6.5.1618. Henrik
Flemingin komentama 3000-miehinen rykmentti ryhmitettiin suojelemaan kuningaskunnan itärajaa komentopaikkanaan Viipuri.
Rykmentti palveli myös ankarissa
taisteluissa Saksanmaalla 30-vuotisessa sodassa. Noin kolme sataa
vuotta myöhemmin, elokuussa
1918, Karjalan Kaartin Rykmentti ryhmitettiin itärajalle Karjalan
kannakselle suojelemaan vasta
itsenäistyneen Suomen itärajaa.
Rykmentti valmistautui ja harjoitteli pääosan 1930-lukua suojajoukkotehtävää, johon se 6.10.1939
illalla hälytettiin. Perinnejoukkomme JR8, Tuntemattoman sotilaan rykmentti, muodostettiin
pääosin 8.Prikaatin varusmiehistä kesäkuussa 1941. Vain kolme
viikkoa myöhemmin rykmentin
varusmiesperusteiset pataljoonat
olivat käyneet ensimmäiset taistelut menestyksekkäästi ja vähäisin
tappioin.
Prikaatimme viettää siis tänä
vuonna sotilasperinteiden 400- ja
perinnejoukkonsa 100-vuotisjuhlia. Karjalan prikaati on ryhmitetty Kaakonkulmalle, valtakunnan
itärajan tuntumaan, tehtävänään
turvata isänmaamme yhdessä puolustushaarojen kanssa. Prikaati

on myös perinyt Karjalan Kaartin
suojajoukkotehtävän. Nyt suojajoukkoina ensilähtöön ovat muun
muassa Valmiusyksikkö ja varusmieskomppaniat. Harjoittelemme
samoilla periaatteilla ja asenteella
kuin edeltäjämmekin. Asevelvollisuus, sen eri muodoissa, on Suomen puolustamisen voimanlähde.
Prikaatin ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö, sekä ajassaan
elävä ja kehittyvä suomalainen
asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus, ovat tärkein
voimavara ja vahvuus - Kaakkois-Suomen puolustajat nyt ja tulevaisuudessa!
Olen harjoituksissa nähnyt, kuinka nuoret sotilaamme ovat kehittyneet yhtenäiseksi ja osaavaksi
sotajoukoksi. Luottamus, yhteishenki ja arvostus ovat syntyneet
yhdessä tekemisen kautta. Sotilaat
ovat oppineet luottamaan toisiinsa,
ylittämään vaikeudet ja täyttämään
heille käsketyt taistelutehtävät.
Kevään vaativissa harjoituksissa
Niinisalossa, Lohtajalla, Pahkajärvellä ja Rovajärvellä sotajoukoille
on muodostunut tärkeä yhteenkuuluvuuden tunne ja luottamus taistelukavereihin - kaveria ei jätetä!
Näin on tälläkin kertaa. Saapumiserä kotiutuu taitavana ja henkisesti vahvana sotajoukkona, johon
voimme luottaa.
Prikaatin toiminnalliset vahvuusalueet, eli aselajien välinen yhteistoiminta ja yhteistoiminta muiden
viranomaisten kanssa, ovat kehittyneet Karjalan jääkäriprikaatin
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joukkotuotannon ja valmiusyksikkö toiminnan kehittämisen myötä.
Pystymme vastaamaan aiempaa
laaja-alaisemmin turvallisuushaasteisiin ja -tilanteisiin Kaakonkulmalla. Tehdyt suoritusarvioinnit ja
kyselyt vahvistavat sen, että prikaatissa menee hyvin - osaaminen,
sitoutuminen ja motivaatio ovat
korkealla. Liika tyytyväisyys voi
kuitenkin pysäyttää kehityksen, joten aina kannattaa toimintaa parantaa ja kehittää. Emme ole koskaan
täysin valmiita. Loppuvuoden teemaksi nostan johtamisasenteen ja
-koulutuksen terävöittämisen korostamalla esimerkillisyyttä, oikeudenmukaisuutta, harkintakykyä,
sekä henkilökohtaisen osaamisen
ja kouluttamistaidon merkitystä.
Luottamus ja arvostus ansaitaan
tekojen kautta!
Prikaatimme toiminta ei ole mahdollista ilman laajaa yhteistoiminta- ja yhteistyöverkostoa. Kiitän
kaikkia yhteistyö- ja yhteistoimintakumppaneitamme tuloksekkaasta ja onnistuneesta alkuvuodesta.
Karjalan Prikaatin Kiltayhtymän
killat ovat jatkaneet keskeistä tehtävää sotilasperinteiden vaalimisessa. Kiitän kaikkia pyyteetöntä
vapaaehtoistyötä tekeviä prikaatin
ja maanpuolustuksen parhaaksi
tehdystä työstä.
Kiitän myös toimitusta erinomaisesta lehdestä. Toivotan Kilpi
-lehden tekijöille ja lukijoille rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
KAARTI PÄÄLLE - YHDESSÄ
VOIMA!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Puolustusvoimat 100 vuotta näkyy, kuuluu ja somettaa

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja,
eversti Arto Ikonen

Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Puolustusvoimilla
on ollut tärkeä tehtävä Suomen
itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamisessa
läpi historian niin rauhan kuin sotien aikana. Sen kulmakivinä ovat
olleet ja ovat yleinen asevelvollisuus, uskottava ja koko maan kattava puolustus sekä kansalaisten
luja maanpuolustustahto. Puolustuskykyä on ylläpidetty ja osoitettu
vuoden jokaisena päivänä ja hetkenä ja niin tehdään eteenpäinkin.
Niinpä on jälleen hyvä hetki kunnioittaa veteraanien ja vanhempien
sukupolvien työtä ja saavutuksia ja
samalla juhlistaa yhdessä merkkivuotta. Puolustusvoimat juhlistaa
merkkivuottamme yli 120 tilaisuudessa ympäri Suomea lähellä
kansalaisia. Kansalaisia, jotka ovat
tavalla tai toisella osa Puolustusvoimia ja maanpuolustusta. Onhan
juhlavuoden teemakin maanpuolustus kuuluu kaikille.
Juhlavuonna Karjalan prikaati
kunnioittaa, järjestää ja osallistuu
yhdessä muiden joukko-osastojen
kanssa useisiin Puolustusvoimien
kaikille avoimiin yleisötilaisuuksiin. Merkittävimpiä tilaisuuksia
ovat Karjalan prikaatin Avoimet
ovet -tapahtuma Vekaranjärvellä 4.5. sekä Puolustusvoimat 100
-kesäkiertueet vanhalla kasarmialueella Mikkelissä 9.6. ja Kasarminmäellä Kouvolassa 10.8.
Kesäkiertueissa yleisö pääsee tu-

tustumaan nykyaikaiseen varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä
Karjalan prikaatin järjestämiin kalustonäyttelyihin ja toimintanäytöksiin. Kesäkiertueillat päättyvät
suurten sotilassoittokuntien koko
perheen
ulkoilmakonsertteihin.
Juhlavuosi huipentuu 6.12. valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän
paraatiin Mikkelissä, jonka suunnittelu ja valmistelu ovat Karjalan
prikaatin vastuulla.
Vuoden aikana prikaati osallistuu
myös Puolustusvoimat 100 -juhlaviikon toimintanäytökseen Helsingin Senaatintorilla 30.5. - 4.6.
sekä taistelunäytöksiin viidellä
paikkakunnalla eli Porissa 18.7.,
Joensuussa 9.8., Oulussa 17.8.,
Turussa 25.8. ja Lahdessa 7.-8.9.
Lisäksi prikaati osallistuu ja tukee
vastuualueellaan maanpuolustusjärjestöjen ja kiltojen tilaisuuksia
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juhlavuoden hengessä ja merkeissä.
Tilaisuuksien järjestäminen ja toteuttaminen vaatii ponnisteluja
prikaatin henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta. Mutta ne myös
palkitsevat ja tuovat hyvän mielen niin järjestäjille kuin yleisölle. Näin meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua sekä juhlia
100 vuotiasta Puolustusvoimia ja
yhteistä matkaa eri tapahtumien
yhteydessä. Jos ette ehdi tai voi
osallistua eri tilaisuuksiin, niin ei
syytä huoleen. Puolustusvoimat
100 vuotta näkyy aktiivisesti myös
Puolustusvoimien, Maavoimien ja
Karjalan prikaatin sosiaalisen median kanavilla.
Toivotan prikaatilaisten puolesta kaikille lämpimästi tervetuloa
Puolustusvoimat 100 -tilaisuuksiin
ja hyvää juhlavuoden jatkoa.

Puolustusvoimat 100 vuotta

Karjalan prikaati - kunniamme kaarti,
juhlavuonna runsaasti historian havinaa
Voimakkaasti huomioidun Puolustusvoimien satavuotisjuhlavuoden
lisäksi on useita muitakin merkittäviä historiallisesti huomioitavia
kohteita. Juhlavuotena 2018 Karjalan prikaati huomioi vuosirenkaita lähes kahdenkymmenen miespolvien tiimoilta. Historia alkaa
Ruotsinvallan ajalta 1600-luvulta.
Ruotsin kuningas Kustaa II Adolfia voidaan pitää aikakautensa
merkittävimpänä maan armeijan
ja taktiikan uudistajana. Hän ryhtyi luomaan uutta sotalaitosta, joka
tarjosi armeijalle entistä runsaammat käyttövarat ja joka rakentui
kansalliselle pohjalle.

Karjalan Rykmentin perustamisesta 400 vuotta

Sotaväenoton tehostamisen ohella
hän halusi muodostaa suurempia
sotilashallintoyksiköitä.
Entiset
lippukunnat lakkautettiin ja tilalle
perustettiin 1617 maarykmentit.
Niistä kuusi tuli Ruotsiin ja kaksi
Suomeen. Suomalaiset rykmentit olivat Karjalan - ja Suomen
rykmentit. Käsky Karjalan Rykmentin perustamisesta annettiin
6.5.1618 ja sen täydennysalueiksi
määrättiin Viipurin, Savonlinnan
ja Porvoon läänit.
Kulloisetkin olosuhteet ja varsinkin suursodat vaikuttivat organisaatioihin
vaihtelevasti,
mutta perusrakenne karjalaisen
joukko-osaston osalta säilyi sellaisenaan noin 100 vuotta. Ruotsi menetti 1600- luvulla luomansa
suurvalta-aseman suuressa Pohjan
sodassa (vuosina 1700-1721, jolloin menetettiin myös karjalaiset
kanta-alueet). Venäjästä tuli Ruotsin päävihollinen ja Suomen sotilasstrateginen asema korostui Venäjän turvatessa pääkaupunkinsa
Pietarin turvallisuuden. Suomen
sodassa vuosina 1808-1809 Venäjä
kykeni valtaamaan Suomen Ruotsilta, joka jälleen oli laiminlyönyt

Teksti: Kalevi Sirén
Kuvat: Puolustusvoimat

1.1.1957 muuttui 5.
Prikaatin nimi Karjalan Prikaatiksi. Kouvolassa Marjoniemen
kentällä paraatissa luovutti Karjalan
Kaartin Rykmentin
viimeinen komentajan apulainen, eversti
Lasse Leander, lipun
prikaatin komentaja,
eversti Esko Vahlalle.
Kuva: Mikko Jokiniemi.
sotaan valmistautumisen. Kustaa II
Adolfin luoma järjestelmä jäi autonomian ajan rattaisiin.

Karjalan Kaartissa taattomme vertaan vuodattivat puolesta maan…

Suomen armeija saatettiin rauhankannalle vuoden 1918 kuluessa.
Joukkojen rauhanajan sijoitukset
määräsivät pääasiassa venäläisten
rakentamat kasarmialueet. Tuolloin saivat Suomen puolustusvoimat sen kokoonpanonsa, joka
sitten pienin tarkistuksin on ollut
voimassa vuosikymmenien ajan.
Uudelleenjärjestelyt
koskivat
myös karjalaisia joukko-osastoja.
Kolmesta sisällissodan Karjalan
rykmenttiin kuuluneista joukoista
muodostettiin 19.5.1918 päiväkäs-
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kyllä Kaartin Karjalan Rykmentti, myöhemmin Karjalan Kaartin
Rykmentti. Karjalan prikaatin lippuun on kiinnitetty joukon edeltäjän, Karjalan Kaartin Rykmentin
Suomen sisällissodassa saamien
voittojen muistoksi vapaudenristi
kärkikuvioksi. Nauhoihin on kirjailtu joukon taistelupaikat sisällissodassa: Venäjänsaari, Vuoksenrintama ja Rautu. Karjalan
Kaartin Rykmentin historia päättyi
lokakuussa 1939 jolloin siitä muodostettiin talvisodan 2. prikaatin I
pataljoona, joka osallistui verisiin
taisteluihin keskisen kannaksen
alueella.

Tuntemattomat sotilaat mukana perinteissä

Karjalan prikaatin toiminnan voi-

Puolustusvoimat 100 vuotta
daan katsoa alkaneen talvisodassa toimineesta 13. Divisioonasta.
Divisioona osallistui tunnettuihin
mottitaisteluihin Laatokan koillispuolella sekä sen kuuluisissa saarissa. Välirauhan aikana 1940 siitä
muodostettiin jatkosodassa taistellut kuuluisa Jalkaväkirykmentti 8,
myöhemmin tunnetuksi tullut
”Tuntemattoman sotilaan rykmentti”. Lapinsodan jälkeen rykmentti
siirtyi Kouvolan varuskunnan pääjoukoksi.

Karjalan prikaati 60 vuotta

Joulukuussa 1952 puolustusvoimien uudelleenorganisoinnissa nimi
muutettiin joulukuussa 5. Prikaatiksi ja siitä edelleen 1.1.1957 Karjalan Prikaatiksi.
Tuolloin prikaatille määrättiin vaalittavaksi entisen Viipurissa sijainneen Karjalan kaartin rykmentin
perinteet. Niiden merkiksi prikaati
sai rykmentin lipun ja kunniamarssin, Oravaisten marssin. Prikaatin
vuosipäiväksi määrättiin 6. toukokuuta, päivä, jolloin vuonna 1618
Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolf
antoi käskyn Suomen sotaväen
uudesta kokoonpanojärjestelystä,
jossa mm. perustettiin Karjalan
Rykmentti.
Samana vuonna 1957 perustettiin
myös Karjalan Prikaatin Kilta, al-

Karjalan Prikaatin siirtyessä Vekaranjärvelle, pääosien lähtöparaati oli
Kouvolan kasarmialueen kentällä 13.6.1970. SA-kuva.
kujaan nimellä Karjalan Kaartin
Kilta, joka vaalii prikaatin sekä sen
edeltäjän perinteitä.

Siirtyminen Vekaranjärvelle
alkoi 50 vuotta sitten

Kouvolan varuskunnan ahtaiden
majoitusolojen ja supistuvien harjoitusmaastojen takia ryhdyttiin
monien vaiheiden jälkeen rakentamaan Karjalan prikaatille uusi
varuskunta-alue Valkealan kuntaan
Vekaranjärvelle. Rakentaminen
aloitettiin syksyllä 1963 ja siirtyminen uudelle kasarmialueelle
alkoi 1968. Ensimmäisinä muut-

tivat Viestikomppania 15.5.1968
ja I Pataljoona 11.6.1968. Prikaatin pääosien siirto oli vuorossa
13.6.1970 ja Reservinaliupseerikoulu viimeisimpänä 29.6.1973.
Jalkaväen historia Kouvolan perinteisessä varuskunnassa päättyi
ja nykyisen Kunniamme Kaartin
rakentuminen alkoi.
Tämän artikkelin kirjoittaja viettää kaksinkertaista merkkivuotta.
Kalevi Sirén astui palvelukseen
Karjalan Prikaatiin syksyllä 1967,
siis 50 vuotta sitten. Seitsemän
vuosikymmenen merkkipäivä osui
kohdalle tänä keväänä.

Prikaatin pääosien jättäessä Kouvolan ja siirtyessä polkupyörämarssilla Vekaranjärvelle suoritettiin ohimarssi Kouvolan kaupungintalon kohdalla. SA-kuva.
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100 vuotta operatiivista suunnittelua
Kirjoituksen tavoitteena avata suunnittelutyötä, jota on tehty ja tehdään Puolustusvoimissa joka päivä suurelle yleisölle näkyvimmän
toiminnan eli koulutuksen rinnalla. Operatiiviseen suunnittelussa
asetetaan vaatimuksia valmiudelle, asevelvollisten koulutukselle,
sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Suunnittelijoilta vaaditaan ymmärrystä taistelun kuvasta, vihollisen kyvyistä, käyttöön
saatavista omista resursseista ja maantieteellisesti sidonnaisista
toimintamahdollisuuksista sekä käytettävistä taktisista keinoista.
Vaaditaan laskelmia ja monimutkaisuuden hallintaa sekä raakaa
painopisteen luontia, kun jakovaraa ei ole riittävästi. Operatiivinen
suunnittelu on luonteeltaan salaista, mutta historiallisen tarkastelun
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Itsenäisyytemme alusta lähtien on
laadittu suunnitelmia mahdollista
sotaa varten. Kansallisarkistossa
on arkistoituna operatiivisen suunnittelun aineistoa aina 1970-luvulle
saakka. Tätä myöhemmin laadittu
aineisto on salaista. Operatiivisen
suunnittelun historian tutkimus on
tuottanut julkaisuja ja opinnäytetöitä, joiden avulla voi hahmottaa vuosikymmeniä läpileikkaavan kokonaiskuvan. Operatiivinen
suunnittelu on Puolustusvoimien
100-vuotisen historian aikana sisältänyt erilaisia vaiheita, mutta
myös tiettyä samankaltaisuutta.
Vapaussodan aikana ensimmäiset
operatiiviset suunnitelmat liittyivät
punaisten joukkojen kukistamiseen. Tuolloin suunnittelutyöhön
saatiin merkittävää ammatillista
tukea naapurista, sillä ruotsalaisten
yleisesikuntaupseerien merkitys
oli aivan keskeinen valkoisen armeijan eritasoisten johtoportaiden
operaatioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa. Tähän peilaten on
hieman ristiriitaista, että vapaussodan jälkeen Suomessa varauduttiin
myös Ruotsin mahdolliseen hyökkäykseen Suomeen. Ahvenanmaan
kysymys kiristi tuolloin välejämme
länsinaapuriin ja Ruotsin uhkaan
laadittiin jopa oma puolustussuunnitelma ”Ruotsin keskitys 1”. Kansainliiton vuonna 1921 tekemä,
Suomen kannalta myönteinen ratkaisu normalisoi suhteet Suomen

tiivinen suunnittelu oli presidentti
Paasikiven päätöksellä kiellettyä
vuoteen 1948 asti. Kylmän sodan
alkuvuosikymmeninä operatiivinen suunnittelu oli luonteeltaan
kaksijakoista uhkan näkökulmasta.
YYA-aikana Neuvostoliiton vastaista suunnittelua ei voinut olla
virallisesti, joten Puolustusvoimien tehtävänä oli estää NATO:n
hyökkäys Suomen kautta itänaapuriin. Tällaiset puolustussuunnitelmat olivat kuitenkin peitetarinoita, sillä niiden viitekehyksessä
äärimmäisen salaista suunnittelua
tehtiin Neuvostoliiton hyökkäyksen varalta. Tuolloin valtakunnan
puolustussuunnitelma olisi voitu
jopa luovuttaa NL:n sotilasviranomaisille, mikäli sitä olisi vaadittu
konsultaatioihin vedoten. 1950-60
-lukujen poliittisessa ilmapiirissä
suunnittelun todellisen luonteen
paljastuminen olisi voinut olla
kohtalokasta sekä suunnittelijoille
että Suomelle. 1970-luvulla lännen
hyökkäyksen peitetarinasta luovuttiin operatiivisen suunnittelun
yhteydessä ja Suomea varauduttiin
puolustamaan kehitetyn alueellisen puolustuksen doktriinin mukaisesti. Tämän pohjilta töitä on
jatkettu näihin päiviin huomioiden
turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutokset ja myös tietty
muuttumattomuus kylmän sodan
päättymisestä huolimatta.
Operatiivinen suunnittelu koostuu

ja Ruotsin välillä. Neuvosto-Venäjä ja myöhemmin Neuvostoliitto
loi uhkan, jota varten operatiivista
suunnittelua pääsääntöisesti tehtiin vuodesta 1918 lähtien. Näitä
”Venäjän keskitys” -puolustussuunnitelmia laadittiin sekä hyökkäyksellisiä että puolustuksellisia
versioita erityyppisiä tilanteita ja
voimasuhteita varten. Alun suunnitelmissa oli tavoitteena jopa Pietarin valtaus, mutta 1930-luvulla
Neuvostoliiton
sotapotentiaalin
kehittyminen uhkaavaksi toi oman
realiteetin näihin suunnitelmiin
päätyen versioon, jolla sotavoima
luotiin ja keskitettiin ennen talvisotaa ylimääräisen harjoituksen
aikana. Ennen talvisotaa suunnitteluun osallistuivat niin ruotsalaiset
kuin myös virolaiset yhteistoiminnan ollessa äärimmäisen salaista.
Ruotsalaisten kanssa suunniteltiin
muun muassa Ahvenanmaan puolustusta sekä ruotsalaisten joukkojen keskittämistä Suomen alueella.
Virolaisten kanssa suunniteltiin
Suomenlahden sulkemista sen kapeimmalta kohdalta. Jatkosotaa
varten ja sen aikana suunnittelua
tehtiinkin sitten yhdessä saksalaisten kanssa erityisesti alun hyökkäysvaiheeseen liittyen sekä 1944
torjuntataisteluissa. Tämä yhteistyö kariutui välirauhaan, jonka
myötä piti suunnitella saksalaisten
joukkojen poistaminen Suomesta.
Välittömästi sotien jälkeen opera9
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Suunnitelma 1950-luvun lopulta Sisä-Suomen armeijan alkuasetelmaksi Kaakkois-Suomessa.
useasta eri osa-alueesta. Joukkojen käytön suunnittelu taistelussa
on operatiivisessa suunnittelussa
tärkeää, mutta se suunnittelutyö on
täysin turhaa, mikäli edellytyksiä
joukkojen käyttöön saannille ei ole
luotu. Suunnittelulla on luotava alkuasetelma, josta taistelut kyetään
aloittamaan. Tällainen periaate on
ollut suomalaisessa rauhan ajan
operatiivisessa suunnittelussa kantavana perusajatuksena. Arkistolähteistä löytyy runsaasti aineistoa
varuskunnalliseen valmiuteen ja
varuskuntaperustamiseen liittyen.
Erityisen paljon löytyy reservin
liikekannallepanoon liittyvää aineistoa sekä huomattava määrä aineistoa joukkojen keskittämiseen
perustamispaikoilta ensimmäisen
tehtävän edellyttämään ryhmitykseen. Siitä eteenpäin suunnittelua
ei ole ilmeisesti nähty järkeväksi
viedä yksityiskohtaisena eteenpäin. Alkuasetelmaan sisältyi edullisiin maastonkohtiin perustuva
puolustuksellinen ryhmitys sekä
vahvan reservin varaaminen aktiiviseen toimintaan erilaisissa tilannekehityksissä.
Alkuasetelmaan pääsemiseksi pitää olla riittävä suunnitelmavalmius joukkojen käyttöön saannin

osalta, sillä reserviläisistä pitäisi
muodostaa liikekannallepanossa
mahdollisimman nopeasti sodan
ajan joukkoja. Henkilöstöstä, Puolustusvoimien hallussa olevasta sotavarustuksesta ja ottomenettelyllä
saatavista ajoneuvoista ja hevosista
sekä hankittavista lisämateriaaleista muodostettaisiin suunnitelluilla perustamispaikoilla sodan ajan
joukkoja. Sodan ajan joukkojen
perustamisen onnistuminen edellyttää johdonmukaista suunnittelua
ja toimeenpanovaiheessa valtavien
henkilöstö- ja materiaalivirtojen
hallintaa aikapaineessa.
Alkuun Suomessa oli pelkästään
kaaderiperustamisen
järjestely,
jossa henkilökunnasta, varusmiehistä ja reserviläisistä suunniteltiin
perustettavaksi joukkoja varuskunnissa. 1930-luvun alkupuolella kehitettiin aluejärjestelmä, jossa aluejärjestön tehtävänä olivat
kutsunnat, reservin valvonta ja
maavoimien
liikekannallepano.
Suomi jaettiin tuolloin yhdeksään
sotilaslääniin ja nämä edelleen 30
sotilaspiiriin, jotka valmistelivat
liikekannallepanon alueellaan suojeluskuntajärjestöön
tukeutuen.
Jokainen sotilaslääni perustaisi
oman divisioonan. Sotien jälkeen
10

suojeluskuntajärjestöä ei enää ollut käytettävissä tähän työhön,
mutta aluejärjestelmä kyettiin säilyttämään. 1950-luvulta lähtien
jokaisen sotilaspiirin tehtävänä oli
perustaa alueellaan prikaati, joka
oli perusyhtymä maavoimissa divisioonista luopumisen jälkeen.
Hevosten ja ajoneuvojen otto oli
aluejärjestön keskeinen tehtävä liikekannallepanossa. Yhteiskunnan
autoistumisen myötä 1960-luvulla
hevosten rooli sotilastoiminnassa
alkoi hiipumaan kadoten lopulta
kokonaan. Traktoreista tuli sotaväkemme uusia työjuhtia. Sotavarustuksen jako varastoilta perustettavien joukkojen käyttöön ei
ole nopea suorite valmistelemattomana. Esimerkiksi 1950-luvulla materiaalin jaon suunnitelmien
laahaaminen olisi hidastanut merkittävästi joukkojen perustamista.
Varastointijärjestelyjen kehittämiseksi tehtiin töitä ja siirtyminen
keskitetystä lajivarastoinnista sotilaspiirien hallinnoimaan joukkokohtaiseen varastointiin nopeutti
perustamista ja valmiutta huomattavasti. Aluejärjestön tekemä suunnittelutyö on arkistolähteiden perusteella ollut vaikuttavaa. Satojen
tuhansien asevelvollisten ja kym-
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menien tuhansien ajoneuvojen rekisterin sekä liikekannallepanoon
liittyvien muiden tietojen käsittely
ja ylläpito ilman tietokoneita on ollut työlästä.
Perustettujen joukkojen keskittäminen on perustunut pääosiltaan rautatiekuljetuksiin. Joukot siirtyivät
jalkamarssein perustamispaikoilta
lastaukseen ja kuljetuksen purkupaikoilta ensimmäisille ryhmityspaikoilleen.
Maantiekuljetukset
suunniteltiin vain moottoroitujen
joukkojen osalta. 1960-luvulla keskityskuljetuksissa otettiin huomioon myös se, että rautatiestöä ei
voitaisi käyttää keskityksiin kuin
osittain tai ei lainkaan vihollisen
pyrkiessä estämään kuljetukset.
Tällöin rautatiekuljetukset korvattaisiin maanteitse ja vesitse tapahtuvin kuljetuksin sekä marssein.
Mahdolliset liikennekatkospaikat
sekä niiden kierto- ja siirtokuormausmahdollisuudet oli selvitettävä tähän työhön liittyen. Sisävesistöjen käyttöä keskityskuljetuksiin
oli selvitetty aiemmin jo 1950-luvulla.
Päävoimien perustaminen ja keskittäminen on suojattava, jotta
pääosalla joukoista on edellytykset
päästä haluttuun alkuasetelmaan.
Nopeimmin käyttöön saatavilla
joukoilla ns. suojajoukoilla suojattaisiin kenttäarmeijan perustaminen ja suunniteltiin aloitettavan viivytyksellinen taistelu.
Rauhan ajan joukkojen vastuulla
oli perustaa suojajoukot, joiden
perustamisnopeus oli muutamista tunneista pariin vuorokauteen.
Suomea puolustettiin varuskunnista, sillä varuskuntien sijainnilla oli
merkitystä suojajoukkojen nopean
ryhmittämisen kannalta. Tämän
vuoksi varuskuntien painopiste oli
ennen sotia Kaakkois-Suomessa.
Sotien jälkeen rajoilla ja rannikoilla oleva varuskuntaverkosto nopeutti toiminnan aloittamista ajan
keihäänkärkijoukoilla eli jääkäripataljoonilla. Valmiuden kehittäminen ja ylläpito oli kylmän sodan
ajan suunnittelussa korostunutta,

sillä Neuvostoliitolla arvioitiin
olevan kyky aloittaa yllätyshyökkäys.
Operatiiviseen suunnitteluun liittyy oleellisesti tiedustelu, koska
tietoa tarvitaan sekä maastosta että
vihollisesta. Maastosta on haluttu
aikojen saatossa selvittää muun
muassa panssarivaunujen kulkukelpoisuutta, soiden kantavuutta ja
tiestön kuntoa eli yleisesti ottaen
liikkeen mahdollisuuksia. Mahdollisen vihollisen toiminnan arviointi
luo pohjan omien joukkojen käytölle. Rauhanaikana tietoja muiden
valtioiden sotavoimista on hankittu sotilasasiamiestoiminnalla, jossa yhteistyön avulla on voitu saada
ohjesääntöjä ja yksityiskohtaista
tietoa lähiympäristön sotapotentiaalin kehittymisestä.
Joukkojen käytön suunnittelu jakautuu karkeasti yleisjoukkojen
suunnitteluun ja aselajisuunnitteluun. Aselajisuunnittelulla luodaan
edellytykset yleisjoukkojen tarvitsemille taistelun elementeille;
tulelle, liikkeelle ja suojalle. Logistiikka ja joukkojen kenttähuolto
mahdollistaa liikkeen jatkumisen
ja taistelukyvyn ylläpidon. Meille on kehittynyt aikojen saatossa
vahva osaaminen tykistön ja suomalaiseen maastoon erityisen hyvin sopivan kranaatinheittimistön
käytön osalta. Suojaa hankittiin
linnoittamisella, jonka merkittävin jäänne on Salpalinja. Operatiivisiin vaatimuksiin vastattiin
esimerkiksi 1920- ja 30-lukujen
kokeilutoiminnalla, kun metsä- ja
talvitaistelun osalta luotiin toimintaedellytyksiä joukkojen käytölle
meikäläisissä olosuhteissa. Marssikompassi, ahkio, puolijoukkueteltta kamiinoineen ja kenttäkeitin
ovat noiden kokeiluiden parhainta
antia vielä nykypäivänä.
Yhteistoiminta muiden siviilien
ja viranomaisten kanssa on osa
kokonaismaanpuolustusta, mutta aina se ei ole ollut mutkatonta. Salaamistarpeet YYA-aikana
vaikeuttivat
liikekannallepanon
yksityiskohtaista suunnittelua ja
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käytännön valmisteluja, koska yhteydenotot Puolustusvoimien ulkopuolisiin tahoihin oli kielletty.
Reserviläisten sijoitusten ylläpito
oli hankalaa yhteydenottokiellon
vuoksi aiheuttaen sijoitusluetteloihin merkittäviä virheitä. Sotilaiden tuli suunnitella myös väestönsuojeluun liittyvä evakuointi
vastuualueellaan. Vuoden 1952
VSS-katsauksessa todetaan kuntien varautumisen olevan ”lamassa”.
Vuonna 1957 Kaakkois-Suomessa
ohjeistettiin aluejärjestön esikunnille kuntien kanssa tehtävästä
yhteistyöstä evakuointien suunnittelemiseksi. 1960-luvun alkupuolella operatiivisen suunnittelun salaaminen lieventyi, kun totaalisen
maanpuolustuksen valmistelujen
kehittyessä tarve yhteydenpitoon
siviilitoimijoiden kanssa oli kasvanut.
Kylmän sodan aikana kehitetty
alueellinen puolustusjärjestelmä
perusratkaisuna on edelleen pääperiaatteeltaan voimissaan, mutta
sen yksityiskohdissa on tapahtunut muutoksia vuosien saatossa.
Operatiivisen suunnittelun reunaehtoina ovat edelleen koko maan
puolustaminen, yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus. Operatiivisessa suunnittelussa on aina pyritty hyödyntämää
yhteiskunnalta saatavissa olevat
resurssit, koska meillä ei ole koskaan ollut taloudellisia resursseja
hankkia kaikkia sodan ajan joukkojen tarvitsemaa materiaalia ja
ajoneuvoja rauhan aikana. Puolustussuunnittelun ensisijainen tavoite on edellä mainitut perusteet
huomioiden luoda uskottava kynnys, joka ennaltaehkäisee sotilaallisen voiman käytön maatamme
kohtaan. Puolustusvoimien on
toiminnallaan osoitettava puolustusjärjestelmämme kyky muuntua
tarvittaessa hyvin nopeasti rauhanajan varuskuntien koulutusorganisaatiosta sodan ajan joukkorakenteeseen. Tämän eteen on tehty ja
tehdään edelleen paljon suunnittelutyötä kulisseissa.
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Operatiivinen suunnittelu tänään Mitä pitäisi suunnitella?
Operatiivinen suunnittelu tänään - Mitä pitäisi suunnitella?
Puolustusvoimien muuttunut toimintaympäristö on tuonut muutospaineita myös operatiivisen suunnittelun toteutukseen. Tulevien
kriisien arvioitu nopea ja arvaamaton tilannekehitys ei mahdollista suunnittelua sellaisella tarkkuudella, mihin ammattisotilaita on
virkaurakursseilla menneinä aikoina koulutettu. Sotakouluissa opetuksen painopiste on ollut selkeästi joukkojen käytön ja taistelun
suunnittelussa, mutta vastaako se muuttunutta tilannetta? Onko
operatiivisen suunnittelun painopiste taistelun yksityiskohtaisessa
suunnittelussa, vai jossain aivan muualla?
Suomalainen reserviläisperustainen puolustusjärjestelmä on koko
olemassaolonsa ajan ollut tietyn
lainalaisuuden vanki. Joukot eivät
ole olemassa normaalioloissa, kuin
mahdollisesti kaaderihenkilöstön
runkona, jolloin operatiivisessa
suunnittelussa on ollut pakko huomioida joukkojen tehtävän toteuttamisen suunnittelun lisäksi joukon perustamisen suunnittelu.
Eräitä helpoimpia keinoja voittaa
taistelu ovat 1) estää kokonaan
vastustajan joukon pääsy taistelukentälle, 2) kuluttaa vastustajaa
niin, että se marssii taistelukentälle
epäjärjestyksessä ja väsyneenä ja
3) Pakottaa vastustaja taisteluun
ennen kuin se on kyennyt valmistamaan joukkonsa taisteluun.
Paraskaan taistelusuunnitelma ei
tuo voittoa, jos siltä on viety toteuttamisen edellytykset jo ennen
taistelun alkamista. Tämän vuoksi
Suomalaisessa puolustusjärjestelmässä on ollut aina pakko suunnitella huolella joukkojen polku
reservistä perustamisen, valmistavan koulutuksen ja keskittämisen
kautta taisteluun.
Suomalaisessa puolustusratkaisussa joukon operatiivinen suunnitelma voidaan karkeasti jakaa neljään
osa-alueeseen: joukon perustamiseen, perustamisen jälkeiseen koulutukseen, keskittämiseen ensimmäiseen tehtävään ja toimintaan
ensimmäisen tehtävän mukaisella
taistelualueella, joka pitää sisäl-

lään valmistelut ja taistelun.
Sotakouluissa operaatiotaidon ja
taktiikan opetuksen selkeä painopiste on ollut edellisen jaottelun
viimeisessä kohdassa: taistelussa ja sen valmistelussa. Tämän
”hyökkäysnuolien piirtelyn” voidaan siis katsoa olevan jokaisen
ammattisotilaan suunnittelutyön
mukavuusalueella, jolloin operatiivista suunnittelua tehtäessä on
helppo lipsua ohitse joukon aikaisemmista vaiheista, perustamisesta, koulutuksesta ja keskittämisestä, ja keskittyä tekemään paras
mahdollinen taistelusuunnitelma.
Majuri Ilkka Tuomisto avasi tässä
lehdessä omassa artikkelissaan esimerkein operatiivisen suunnittelun
100-vuotista historiaa, josta voidaan muun muassa päätellä mitä
sodan kokenut komentajapolvi piti
operatiivisen suunnittelun kannalta
oleellisena.
Joukon johtaja (komentaja tai päällikkö) vastaa suunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanosta.
Mitä johtajan sitten pitäisi suunnitella ja millä tarkkuudella? Suunnitteluun käytettyjä resursseja ja
etenkin suunnitelman yksityiskohtaisuutta tulisi ohjata kuvan 1 mukainen ajattelu, jossa suunnitteluun
liittyvät epävarmuustekijät kasvavat perustamisesta kohti taistelua
mentäessä, koska mahdollisilla
toteutuneilla riskeillä on seurannaisvaikutuksia seuraavan vaiheen
suunnitelman perusteisiin. Tämän
12
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vuoksi suunnittelun yksityiskohtaisuuden tulisi olla korkeimmillaan perustamista suunniteltaessa
ja laskea kohti karkeampaa toiminta-ajatustason suunnittelua taistelua kohden mentäessä.
Tässä artikkelissa ei oteta kantaa
siihen millä välineellä ja suunnitteluprosessilla eri suunnitelmavaiheet tehdään ja ovatko kaikki osaalueet omia suunnitelmiaan, vai
onko joku neljästä suunnitelmasta
vain liitteenä varsinaisessa taistelusuunnitelmassa. Näillä seikoilla
ei ole merkitystä kunhan suunnittelija ymmärtää ajatuksen miksi
nämä vaiheet linkittyvät toisiinsa
ja että niillä on toisiinsa vaikuttavia vuorovaikutussuhteita, jotka
tulee tunnistaa ja huomioida.
Operatiivisen suunnittelun ydin on
tuntea joukko, jonka tehtävää ollaan suunnittelemassa. Joukon johtajan tulee tuntea oma joukkonsa ja
sen suorituskyky syvällisemmin,
kuin ohjesäännöissä ja oppaissa
on kerrottu. Joukon suorituskyky
koostuu henkilöstöstä, materiaalista sekä käyttö- ja toimintaperiaatteista. Tuntemalla joukostaan
edellä mainitut suorituskyvyn osa-
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alueet, voi johtaja laatia joukon
operatiivisen suunnitelman eri osaalueet realistiselta pohjalta.

Perustamissuunnitelma

Perustamissuunnitelma on suunnitelmista joukon johtajalle helpoin,
koska sen laatii perustamisorganisaatio, jonka vastuulla joukon perustaminen on. Tämä ei kuitenkaan
vapauta joukon johtajaa vastuusta, vaan johtajan on perehdyttävä
riittävällä tarkkuudella joukkonsa
perustamissuunnitelmaan, koska
perustamisen yhteydessä on välittömästi käynnistettävä myös joukon suunnitelmallinen koulutus.
Perustamisorganisaatio voi kouluttaa joukolle yksinkertaisia perusasioita kuten aseenkäsittelyä yms.
mutta erikoisvälineiden käytön
koulutus sekä joukon valmentaminen tulevaan tehtävään jää joukon
johtajan vastuulle.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma pitää sisällään joukon välineiden ja toimintatapojen koulutuksen. Lisäksi
koulutussuunnitelmaan voidaan
sisällyttää muun muassa kevyiden ja raskaiden aseiden kohdistus
ja viestivälineiden testaaminen.
Koulutussuunnitelma voi pitää
sisällään koulutuskohteita myös
joukon keskittämisen ja ryhmittymisen ajalta. Koulutus ei ole selkeä
oma vaiheensa, vaan joukon valmistaminen taisteluun on jatkuva
prosessi perustamisesta joukon ensimmäiseen taistelukosketukseen
saakka.
Joukon koulutussuunnitelman laatimisessa suurin ongelma on aika.
Joukon perustamisesta sen keskittämiseen voi kulua useita päiviä
tai joukko voidaan joutua keskittämään suoraan perustamisen
jälkeen tehtävään. Tämän vuoksi
koulutussuunnitelmaa laadittaessa
on tehtävä selkeää priorisointia:
mitä joukolle pitää vähintään kouluttaa ennen kuin se on taisteluvalmis ja mikä on koulutettavien
asioiden tärkeysjärjestys. On myös
hyvä pohtia miten joukon taiste-

lukyky jää vajaaksi, jos kaikkea
suunniteltua koulutusta ei ole ehditty järjestää.
Keskittämissuunnitelma
Keskittämisen suunnittelua ohjaa
ylemmän johtoportaan suunnitelma joukkojen keskittämisestä
tehtäviinsä. Pääsääntöisesti joukot kykenevät siirtymään kalustonsa kanssa itsenäisesti perustamisalueelta
suunnitellulle
toiminta-alueelle. Joukon johtajan on kuitenkin pohdittava miten
joukko siirretään sellaisissa tapauksissa, joissa joukon ajoneuvot
eivät ole määrävahvuiset ja kaikkea kalustoa tai henkilöstöä ei saadakaan kerralla siirrettyä.
Keskittämissuunnitelma voidaan
myös laatia tilanteen mukaisesti
vasta silloin, kun joukko on perustettu ja saanut tehtävän siirtyä
toiminta-alueelle.
Tilanteenmukaisessa suunnittelussakin tärkein
kriteeri on, että joukko on siirron
jälkeen toimintakykyinen uudella
alueella. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi huollon tukipyyntöjen
tekemistä tankkausten tai taloushuollon toteuttamiseksi marssin aikana, jotta joukko ei kuluta kaikkia
omia resurssejaan siirtoon.

Taistelusuunnitelma

Taistelusuunnitelma on suunnitelmista tärkein, vaikka ei välttämättä
yksityiskohtaisin. Taistelusuunnitelmalla toimeenpannaan joukon
tehtävä, minkä vuoksi joukko on
perustettu, koulutettu ja siirretty
juuri kyseiselle alueelle. Suuri riski taistelusuunnitelmaa tehtäessä
on tehdä perusteettomia, yleen-

sä liian optimistisia olettamuksia
joukon suorituskyvystä. Jos joukon johtaja on tehnyt aikaisemmat suunnitteluvaiheet huolella,
hänellä on perusteet arvioida niiden onnistumisen/epäonnistumisen merkitystä joukon taistelulle,
jolloin taistelusuunnitelmastakin
tulee joustavampi ja siinä voidaan
ottaa huomioon erilaiset mahdolliset puutteet joukon suorituskyvyssä. Hyvin tehty aikaisempien
vaiheiden suunnittelu mahdollistaa joukon taistelun onnistumisen
edellytysten paranemisen. Hyvä
komentaja valmistaa joukkonsa
taisteluun ja varmistaa onnistumisen kaikin mahdollisin keinoin.
Mitä joukon johtajan sitten pitäisi
suunnitella ja missä järjestyksessä? Vastaus on tutun kaavan mukainen: Kaikkien neljän osa-alueen
suunnittelua tulisi kyetä viemään
eteenpäin samanaikaisesti ja ymmärtää niiden olevan kokonaisuus,
jonka jokaisella osa-alueella on
vaikutuksensa muihin osa-alueisiin. Hyvä johtaja kykenee havaitsemaan nämä hienot syy - seuraussuhteet ja laatimaan suunnitelman,
joka on riittävän yksityiskohtainen
niiltä osin, missä tarvitaan yksityiskohtaisuutta ja riittävän joustava niiltä osin, jossa tunnistetaan
useita mahdollisia tapahtumakulkuja.
Suunnitellessa kannattaa kuitenkin
pitää mielessä vanha viisaus, jonka
mukaan paraskin suunnitelma elää
vain niin kauan kunnes ensimmäinen laukaus on ammuttu - älä siis
rakastu suunnitelmaasi!

Ammattisotilaille:
Tunne joukkosi: henkilöstö, materiaali, toimintaperiaatteet, ajoneuvot ja joukon koulutustausta. Tutustu perustamisen suunnitelmiin ja
suunnittele oma taistelusuunnitelmasi sen mukaan, miten joukko perustetaan, miten paljon sinulla on aikaa valmistaa sitä taisteluun ja
miten joukko keskitetään taistelualueelle.
Reservin johtajille:
Tunne joukkosi, sen välineet ja toimintaperiaatteet. Ole valmis kouluttamaan ne itse alaisillesi ilman suurempaa mahdollisuutta valmistautua koulutukseen. Valmistaudu soveltamaan koulutusmallia, joka
poikkeaa opitusta.
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Ajankohtaista
Kymen jääkäripataljoonasta
Kymen jääkäreiden vuosi on alkanut muun prikaatin tavoin kiireisesti ja tapahtumarikkaasti. Vuoden ensimmäisiin kuukausiin on
kuulunut työntäyteistä arkea sekä myös juhlaa. Vuoden 2018 alkua
ovat leimanneet valmiusyksikön toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä pitkähkön tauon jälkeen panssarijääkärikomppanioiden joukkotuotannon uudelleen aloittaminen.
Kymen jääkäripataljoona juhlisti
perinnepäiväänsä perjantaina 9.3.
perinteisin tavoin: päivä aloitettiin komentajan johdolla seppeleen
laskulla Tuohikotin sankarimuistomerkillä. Tämän jälkeen seppelpartio laski seppeleen Kaartin
aukiolla Kolmen kannaksen koukkaajien muistomerkille kunnioittaen JP3:n veteraaneja. Perinnepäivä
jatkui paraatikatselmuksella ja Ahvenlammentiellä jalan sekä moottoroidusti suoritetulla ohimarssilla,
joiden jälkeen kokoonnuttiin juhlakahvit nauttineena päiväjuhlaan.
Päiväjuhlassa palkittiin ansioitunutta henkilökuntaa ja varusmiehiä sekä ylennettiin varusmiehistä
menestyneimpiä. Vuoden jääkärinä palkittiin yliluutnantti Mikko
Ahvonen ja perinteiseen tapaan
Oiva-polkupyörällä peruskoulutuskauden parhaana jääkärinä palkittiin panssarijääkäri William Dawkins. Tällä kertaa juhlaesitelmän
piti vanha kymen jääkäri, majuri
evp Jyri Korhonen, joka esitelmöi
mielenkiintoisesti jääkäripataljoonien kehitysvaiheista Kuninkaallisesta Preussin Jääkäripataljoona
27:stä aina nykymuotoisiin jääkäripataljooniin.
Järjestyksessään
toinen
valmiusyksikkö on aloittanut toimintansa. Yksikön koulutuksessa on
huomioitu ensimmäisen valmiusyksikön kokemukset kehitettäessä

Teksti: Kymen jääkäripataljoonan
komentaja,
everstiluutnantti Markus Wahlstein
Kuvat: Puolustusvoimat

Kymen jääkäripataljoonan perinnepäivän ohimarssi.
joukon toimintaa. Valmiusyksikkö
on päässyt näyttämään sekä taistelijan että paraatisoturin osaamistaan alkuvuonna. Pahkajärvellä
toteutettiin kahdesti vahvennetun
joukkueen hyökkäysammunta.
Taisteluammuntoja seurasi helmikuussa seurueineen Yhdysvaltain
maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Mark A. Milley ja toisella kerralla maaliskuussa Virginian
kansalliskaartin komentaja, prikaatikenraali Paul M. Griffin seurueineen. Molemmat vieraat olivat
erittäin vaikuttuneita näkemästään.
Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä näytti jälleen kerran toimivuutensa!
Helmikuun 24. päivänä valmiusyksikkö osallistui Vaasassa järjes-
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tettyyn jääkärien kotiinpaluun
100-vuotisjuhlaparaatiin. Paraatikatselmus toteutettiin samalla paikalla, jossa jääkärit vuonna 1918
kotiinpaluuparaatissaan seisoivat.
Tapahtumasta muodostui ikimuistoinen, jonka varmasti kaikki muistavat lopun ikänsä. Valmiusyksikkö edusti erinomaisesti, osoittaen
näin myös paraatisotilaan taitonsa.
Maaliskuun alussa toteutettiin paikallispuolustusharjoitus Kymi 118
Haminan alueella. Valmiusyksikkö
harjoitteli aluksi varuskunnan lähialueella, josta se siirtyi varsinaisen toiminta-alueen läheisyyteen.
Harjoituksen päävaihe toteutettiin
Haminan sataman alueella, jossa
yksikkö löi alueelle tunkeutuneen
vastustajan erikoisjoukon. Harjoi-

Puolustusvoimat 100 vuotta

Kymi 118 -harjoitus Haminan satamassa.
tuksessa saatiin hyvää oppia ja kokemusta toiminnasta rakennetulla
alueella ja haastavissa olosuhteissa
toimien yhteistoiminnassa muiden
viranomaisten kanssa.
Peruskoulutuskauden jälkeen aloitettiin pitkähkön tauon jälkeen jälleen panssarijääkärikomppanian
koulutus. Koulutus toteutetaan
2. Panssarijääkärikomppaniassa.
Edellisen saapumiserän vaunumiehistöt valmistuivat CV-rynnäkköpanssarivaunukurssilta ja panssarireserviupseerikurssilta otettiin
vastaan upseerikokelaat. Joukko
alkoi harjoitella panssarijääkärin
perustaitoja sekä toimimaan ryhmänä ja joukkueena. Koulutuksen
aloittamista edelsi henkilökunnan
panssarijääkäritaktiikkaa
käsittelevät opetustilaisuudet, joissa
palautettiin mieliin mekanisoidun
joukon toiminnan perusteita.
Huhtikuun alussa toteutettu erikoiskoulutuskauden taisteluampumaharjoitus osoitti, että koulutus
on saatu onnistuneesti käyntiin.
Tuli ja liike olivat vahvaa ja mekanisoidun joukon henki oli omaksuttu. Huhtikuussa taisteluharjoituskauden alkaessa paljon oli
vielä opittavaa, mutta ensimmäiset
perusteet oli opittu ja siitä olikin
hyvä jatkaa.
Pitkän
panssarijääkärikoulutustauon aikana osaamisen ja tietämyksen ylläpitäminen ei ole ol-

lut haasteetonta. Henkilöstöä on
paljon vaihtunut, jolloin tietojen
ja taitojen siirtäminen ei ole ollut
helppoa. Osaamista on ylläpidetty
välivuosina kouluttamalla yksittäisiä panssarijääkärijoukkueita.
Asiaa on myös helpottanut lukuisa
panssariperuskoulutettujen määrä henkilökunnan keskuudessa.
Nollatasolta ei siis ole tarvinnut
aloittaa! Koulutusta on myös tukemassa olemassa oleva mekanisoidun joukon huolto- ja koulutusinfrastruktuuri, lisänä vielä moderni
virtuaalikoulutusympäristö Steal

Panssarijääkärit jalkautumassa.
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Beasts- ja VBS-järjestelmineen,
sekä kehittynyt ulkotilasimulaattorijärjestelmä.
Virtuaalikoulutusympäristö
on
edelliseen panssarijääkärituotantokauteen nähden uusi kokonaisuus,
jonka vahvaa hyödyntämistä koulutuksessa ollaan jalkauttamassa.
Tavoitteena on sisällyttää virtuaalikoulutus yhdeksi koulutuksen
peruskomponentiksi. Vaikka virtuaalinen koulutusympäristö ei koskaan korvaa todellista koulutusympäristöä, se nopeuttaa oppimista
oikeassa ympäristössä ja tuo siten
tehokkuutta koulutukseen. Nykyinen tietojärjestelmien ja pelimaailman keskellä kasvanut varusmiessukupolvi kykenee omaksumaan
asiat entistä paremmin, kun asioita
voidaan harjoitella myös virtuaalisessa ympäristössä sekä valmistavassa että harjaannuttavassa koulutusvaiheessa.
Valmiusyksikkötoiminta ja panssarijääkärikoulutus on saatu vahvasti
käyntiin. Kymen jääkärit jatkavat
nyt ylätela kireällä viitoitettua uraa
eteenpäin ylläpitäen ja kehittäen
osaamista avainsanoinaan valmius
ja mekanisoidun joukon toiminta!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Karjalan tykistörykmentti 100 vuotta tulivoimaa

Karjalan tykistörykmentti toivottaa kaikille lukijoille hyvää Puolustusvoimien juhlavuotta. Samalla rykmentti valmistautuu juhlistamaan omaa 100-vuotista taivaltaan syksyllä 2.11.2018 Kouvolassa
järjestettävän perinnepäivän juhlallisuuksien yhteydessä.

Teksti: Karjalan tykistörykmentin
komentaja, everstiluutnantti Jussi Annala
Kuvat: Puolustusvoimat

Alkanut vuosi käynnistyi vauhdikkaasti saapumiserän 118 kanssa.
Saapumiserän koulutuksen rinnalla on edelleen panostettu valmiudelliseen toimintaan kehittämällä
valmiusyksikön tulijaoksen koulutusta saatujen kokemusten ja havaintojen perusteella. Valmiuden
ja koulutuksen lisäksi rykmentissä
on panostettu vahvasti tulevaisuuden suunnitteluun siten, että kykenemme vastaamaan 2020-luvun
haasteisiin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut henkilöstön osaamisen kehittäminen, uuden kaluston
vastaanoton valmistelut sekä koko
rykmentin kokoonpanon kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden
valmius- ja koulutustarpeita.
Tätä artikkelia kirjoitettaessa saa120KRH tulitoiminnassa Pahkajärvellä tulenkäyttöharjoituksessa.
pumiserän 118 koulutus on vielä
kesken. Vaativimmat harjoitukset
ovat vielä edessä, mutta monta
tärkeää koulutustapahtumaa on jo
onnistuneesti takanapäin. Erikoiskoulutuskauden tärkeimmät koulutustapahtumat olivat maaliskuussa
toteutettu erikoiskoulutuskauden
ampumaharjoitus 1 (EAH1) Taipalsaaressa, jossa toteutettiin jalkaväen ammuntoja kaikilla rykmentin perusyksiköillä. Huhtikuun
puolessa välissä valmiusyksikön
tulijaos, tulenjohtajat sekä joukkotuotettava tulipatteri suorittavat

KSR:n tulenjohtajat toiminnassa.
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155K98 suora-ammunnassa.
epäsuorat ammunnat 155K98 kalustolla osallistuen Tykistökoulun
kadettikurssin ampumaharjoitukseen Pohjankankaalla. Huhti - toukokuun vaihteessa toteutettiin rykmentin tulenkäyttöharjoitus, missä
118 saapumiserästä muodostetut
tuliyksiköt ja tulenjohtovoima tukivat ensimmäisen kerran taisteluja epäsuoralla tulella Pahkajärven
ampuma-alueella. Harjoitukseen
osallistui joukkoja myös Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ja
Utin jääkärirykmentistä.

Lopuksi

Kesäkuussa rykmentistä kotiutuvien varusmiesten tärkein koulutustapahtuma on Rovajärvellä touko
- kesäkuun vaihteessa järjestettävä
Maavoimien vaikuttamisharjoitus
(POHJOINEN 18). Tätä kirjoitettaessa harjoitukseen on aikaa kolme
viikkoa ja siihen valmistautuminen
on parhaillaan käynnissä. Tähänastisten näyttöjen perusteella tiedän,
että koulutus on edennyt hyvin ja
rykmentin tuottamat sodan ajan
joukot tulevat saavuttamaan käsketyt suorituskykyvaatimukset.
Tavoitteiden saavuttamissa edesauttaa myös Rovajärvellä suoritettava koulutustason mittaus, missä
joukkojen suorituskyky arvioidaan
ulkopuolisten mittaajien toimesta.
AMOS kranaatinheitinpanssariajoneuvo tulitoiminnassa.
Kaarti päälle - tykistö tukee!
17
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
eilen, tänään ja huomenna
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo vietti 23.3.2018 90-vuotis juhlapäivää Haminassa, yhdessä entisistä kotivaruskunnista. Patteristo
vaalii 1.4.1928 perustetun Liikkuvan Ilmatorjuntapatterin perinteitä. Liikkuva ilmatorjuntapatteri oli valmiina, tuotti tappioita ilmaviholliselle Karjalan kannaksella toisen maailmansodan aikana, laajeni sotien jälkeen joukkoyksiköksi, aina itsenäiseksi joukko-osastoksi
saakka vaihtaen jopa liikesodankäyntimäiseen tyyliin 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.
90-vuotisjuhlapäivä
Haminassa
sujui lämminhenkisessä ilmapiirissä ja samalla julkaistiin patteriston
historiikki ”90 vuotta ilmatorjuntaa Kaakonkulmalla”. Historiikki
on 364 sivua sisältävä tuhti rautaisannos patteriston menneitä vuosia
ja samalla perintöä tuleville Kaakonkulman ilmatorjuntamiehille.
Juhlapäivää juhlittiin myöhemmin
illalla Kouvolan upseerikerholla
runsaslukuisalla joukolla.
Tällä hetkellä patteristoon kuuluu
kolme perusyksikköä ja joukkoyksikön esikunta. Henkilökuntaa on
noin 50 sopimussotilaat mukaan
laskettuna, tosin aina osa henkilöistä on erilaisilla virkaurakursseilla
tai kriisinhallintapalveluksessa. 1.
Ilmatorjuntapatteri kouluttaa johtokeskuskalustoa ilmatorjunnan
johtoportaisiin. 2. Ilmatorjuntapatteri vastaa johtajakoulutuksesta
ja valmiusyksikön ilmatorjuntaosa
kuuluu yksikön kokoonpanoon. 3.
Ilmatorjuntapatteri kouluttaa kulloinkin joukkotuotannossa oleva
ohjusyksikköä. Patteriston tuotantovastuulla ovat ilmatorjuntaohjus
15, 05 ja 05M.
Karjalan prikaatissa on tänä päi-

vänä valmiudessa henkilökunnasta ja varusmiehistä muodostettu
valmiusyksikkö jolla on kyky antaa virka-apua viranomaisille tai
tarvittaessa aloittaa sotilaallisen
maanpuolustuksen tehtävät jopa
tuntien kuluessa. Valmiusyksikköön kuuluu mekanisoituja osia,
pioneeri ja tykistövoimaa, sekä ilmatorjuntaosa joka kykenee tulenkäytön johtamiseen ja tappioiden
tuottamiseen ohjuksilla. Osa patteriston henkilökunnasta toteuttaa
koulutustehtävien ohessa siis valmiustehtävää. Voimme sanoa, että
olemme tarvittaessa ensimmäisenä
taistelussa.
Ilmatorjuntaa tarvitaan edelleen tulevaisuudessa tuottamaan tappioita
vastustajan ilma-aseelle ja suojaamaan tärkeitä kohteita. Ilmatorjuntaa ei kuitenkaan riitä kaikkialle
ja kaikkien asejärjestelmien vaikutusta ei voida torjua. Kaukovaikutteisten aseiden ja ilmauhkan
kehitys korostaa kaikkien joukkojen omia ilmasuojelutoimenpiteitä.
Ilmasuojelu voidaan perinteisesti
jakaa taktiseen, taistelutekniseen
ja tekniseen ilmasuojeluun.
Taktisella ilmasuojelulla tarkoi-
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Teksti: Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
komentaja, everstiluutnantti Tero Koljonen
Kuvat: Puolustusvoimat

tetaan niitä toimenpiteitä, joilla
operatiivis-taktisia ratkaisuja tehtäessä otetaan huomioon ilmauhkan vaikutus. Taktisen ilmasuojelun päämääränä on välttää ilmasta
kohdistuvalle asevaikutukselle
suotuisien, suurien maalien muodostuminen. Taktisia ilmasuojelutoimenpiteitä ovat esimerkiksi
hajauttamiseen ja toiminnan paljastumisen estämiseen tähtäävät

Puolustusvoimat 100 vuotta

ratkaisut.
Taistelutekninen ilmasuojelu on
joukon paljastumisen estämistä ja
joukkoon ilmasta kohdistuvan asevaikutuksen estämistä tai vähentämistä joukon tai sen osien ryhmittämisellä ja toimintatavoilla. Taistelutekninen ilmasuojelu on sekä
ennalta ehkäisevää että ilmahyökkäyksenaikaista toimintaa. Kaikkien joukkojen taisteluteknisiä

ilmasuojelutoimenpiteitä ovat ilmatilanteen seuraaminen, ilmahälyttäminen, toiminta ilmahälytyksen aikana ja toiminta jouduttaessa
ilmahyökkäyksen kohteeksi.
Tekninen ilmasuojelu on maastouttamisjärjestelmien, valelaitteiden
ja suojajärjestelmien käyttöä joukkojen taisteluteknisessä toiminnassa. Teknisellä ilmasuojelulla
pyritään kohteiden paikantamisen
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vaikeuttamiseen ja asevaikutuksen
pienentämiseen.
Yllämainituilla keinoilla kaikki
joukot pystyvät pienentämään ilmasta suuntautuvan uhkan vaikutusta.
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo toivottaa kaikille hyvää kevään
jatkoa ja kesän odotusta.

Puolustusvoimat 100 vuotta

Itä-Suomen viestipataljoona Huolto taistelee jalkaväen tapaan
viestin tukena
1. Viestikomppania kouluttaa esikunta- ja viestipataljoonan huoltokomppanian osat. Koulutuksessa on kerrallaan noin joukkueen
vahvuinen osasto, joka muodostuu muonitusryhmästä, täydennysryhmästä, kunnossapitoryhmästä ja ensihoitoryhmästä.
Huoltokomppanian varusmiesjohtajat valitaan 1. viestikomppanian
aliupseerikurssilta oman halukkuuden ja AUK1 aikana annettujen näyttöjen perusteella. AUK2
suoritetaan Karjalan huoltopataljoonassa. AUK2 aikana tulevat ryhmänjohtajat harjoittelevat
oman toimialan kaluston käyttöä
sekä ryhmänjohtajana toimimista.

Miehistön osalta huollon koulutus käynnistyy toimialakohtaisella
koulutuksella Karjalan huoltopataljoonan järjestämillä huollon
miehistökursseilla. Kurssit alkavat erikoiskoulutuskauden alussa
ja kestävät kolmesta neljään viikkoa. Kursseilla koulutetaan kunkin toimialan mukainen tarvittava
ammattitaito sekä rauhanajan edel-

Täydennysryhmä
on tutustumassa poltto- ja
voiteluaineiden
jakopaikan järjestelyihin maastolaatikon ympärillä.
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Teksti: Luutnantti Tommi Leirimaa
Kuvat: Puolustusvoimat

lyttämät lisenssit suorittaa erilaisia
huollon tehtäviä muun muassa kuljettajakoulutuksen osalta. Kurssien jälkeen taistelijoilla on riittävä
osaaminen jatkaa tehtävänsä mukaista ammattitaidon kehittämistä
ja harjaantumista toimiessaan osana joukkotuotantokokoonpanon
mukaista ryhmää ja joukkuetta.
Huollon miehistökurssien jälkeen
koulutuksen painopiste siirtyy
taistelukoulutukseen. Taistelukoulutuksen tavoitteena on saavuttaa
riittävä osaaminen ryhmän ja joukkueen taistelussa, jotta tulevissa
taisteluharjoituksissa huoltojoukkue kykenee siirtämään, suojaamaan ja valvomaan ryhmityksensä.
Tämä saavutetaan harjoittelemalla
ryhmän ja joukkueen taisteluliikkeitä sekä ryhmä- ja joukkokohtaisten taisteluvälineiden käytöllä.
Taisteluharjoittelu kulminoituu kovilla ampumatarvikkeilla käytäviin
taisteluihin erikoiskoulutuskauden
ampumaharjoituksessa. Taistelutehtävien onnistuminen ja oman
toiminnan suojaaminen on edellytys huoltopaikkojen ylläpidolle ja
sen kautta tukemistehtävien toteuttamiselle.
Koulutus tiivistyy taisteluharjoituksissa erikois- ja joukkokoulutuskauden aikana. Erikoiskoulutuskauden
harjoituksissa
tavoitteena on luoda edellytykset
tukemistehtävien toteuttamiselle sekä kehittää toimialakohtaista
osaamista. Taistelijoille koulute-

Puolustusvoimat 100 vuotta

Naamiointi ja hajauttaminen on yksi keskeisimpiä huoltojoukkojen menetelmiä suojautua vihollisen tiedustelulta ja vaikuttamiselta.
taan perustaistelumenetelmät joukkueen siirtymisestä, ryhmittymistä
ja huoltopaikkojen perustamisesta.
Toimialakohtaisen osaamisen syventämistä jatketaan läpi harjoituskauden erilaisten tukemistehtävien
muodossa. Osaamisen kehittyessä
harjoitusjoukolle luodaan erilaisia tilanteita, jotka edellyttävät
aiemmin opittujen perusteiden soveltamista yllättävissä taistelu- ja
huoltotilanteissa Joukkokoulutuskaudella kehitetään yhteistoimintataitoja niin tuettavan joukon,
kuin tukevan joukon kanssa omiin
tukitarpeisiin liittyen. Koulutuksen
loppuvaiheessa yhteistoiminnan
tulee olla sujuvaa myös muiden
alueella olevien joukkojen välillä
niin taistelusuunnitelmien yhteensovittamisen, kuin huollollisten
tukitarpeiden suunnittelun ja toteuttamisen osalta. Kaarti päälle yhdessä voima!

Ensihoitoryhmän johtaja alikersantti Onali (oik) antamassa käskyä viestimies Oinoselle ryhmän perustamalla ensihoitopaikalla.
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Kymen pioneeripataljoona
joukkotuotannon muutoksessa
Kymen pioneeripataljoonan vuosi alkoi joukkotuotannon kääntämisen merkeissä. Alkuvuonna 2. Pioneerikomppania aloitti taas
pienen tauon jälkeen muiden Karjalan prikaatin joukkojen tavoin
mekanisoitujen joukkojen tuottamisen ja kouluttamaan taistelupioneerikomppaniaa.
Raivaajakomppania puolestaan
alkoi tuottaa ilmavoimille raivaajapioneerikomppanioita. Henkilökunnan vanhempi kaarti on näitä
molempia aiemmin ollut kouluttamassa, mutta rutiinit niiden
osalta ovat edellyttäneet muistin
virkistämistä. Pioneeritoiminnan
perusteet toki ovat samantyyppiset kuin edellisillä saapumiserillä,
mutta erilainen toimintaympäristö
asettaa omat vaatimuksensa koulutukselle. Henkilökunta palauttikin
asioita mieleen edellisen vuoden ja
alkuvuoden peruskoulutuskauden
aikana taktisissa täydennyskoulutustilaisuuksissa.
Taistelupioneerien erikoiskoulutuskauden ensimmäiset aiheet olivat
perinteistä suluttamisen, räjäyttämisen ja raivaamisen opiskelua.
Näihin paneuduttiin Pioneerikoulun johtamisharjoituksessa, mihin
2. Pioneerikomppania asetti varusmiehet. Pioneerikoulun koulutuksen läpivientisuunnitelmasta johtuen harjoitus pidettiin tänä vuonna
heti erikoiskoulutuskauden toisella
viikolla, jolloin harjoituksen aikana opeteltiin siis monia perusasioita. Pioneerikoulun kadetit ja
aliupseerien peruskurssin opiskelijat saivatkin johtamisen lisäksi
myös hyvää harjoitusta koulutustaidossa. Erikoiskoulutuskauden
edetessä keskityttiin mekanisoidun
joukon koulutukseen. Siinä tärkeimpiä kehittymisen aiheita ovat
olleet toiminnan hiominen mah-

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

Siltapanssarivaunun sillan lasku kaivannon yli.
dollisimman nopeaksi, että tuettavan joukon hyökkäys voi jatkua
keskeytyksettä.
Ilmavoimien raivaajajoukon koulutus on perusteiden osalta ollut
samankaltaista kuin maavoimien
raivaajayksikön koulutuksessa. On
siis harjoiteltu raivaamisvälineiden
käytön ja menetelmien osaamista.
Joukkokoulutuskautta kohden tullessa erot aiempaan näkyivät siinä,
että toiminta keskittyi harjoitteluun
lentotukikohtaympäristössä. Tässä
lopputulokseen pääsemisen nopeudella ja kohteiden suojaamistasolla
voi olla erilaisia vaatimuksia kuin
alueellisella raivaajajoukolla.
Reservin kertausharjoituksiin Puo22

lustusvoimissa jo joitain vuosia
sitten tehty lisäys ei ole merkittävästi näkynyt Kymen pioneeripataljoonassa. Nyt kuitenkin huhtikuussa järjestettiin alueellisen
pioneerikomppanian harjoitus.
Harjoitusjoukon pääjoukko koostui pataljoonasta vuotta aiemmin
kotiutuneista reserviläisistä, jotka
nyt pääsivät sodanajan kokoonpanossaan harjoittelemaan heille
suunniteltuja tehtäviä. Vaikka kotiutumisesta ei ollut kulunut vielä
pitkää aikaa, todettiin joidenkin
asioiden kaivanneenkin mieliin
muistuttamista. Nopeasti joukko
osoitti lyhyen harjoituksen lopussa
olevansa täysin valmis tarvittaessa

Puolustusvoimat 100 vuotta
ensimmäisiin tehtäviin. Seuraava
pioneerijoukon kertausharjoitus on
tulossa syksyllä.
Kymen pioneeripataljoona on ollut jo useamman vuoden Karjalan
prikaatin aktiivisin joukkoyksikkö
kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Raivaamisen erikoisosasto on
osallistunut kansainvälisiin harjoituksiin ja kurssituksiin. Lisäksi
Maavoimista on käsketty Kymen
pioneeripataljoonalle yhteydenpitovelvoite Ruotsin raivaamiskeskukseen ja Naton EOD-osaamiskeskukseen. Tähän yhteydenpitoon
liittyen pataljoonasta on alkuvuodenkin aikana osallistuttu useisiin
tapahtumiin ulkomailla ja isännöity monia vierailuja Suomessa. Lisäksi kevään aikana on valmisteltu
osallistumista pioneerijoukkueella
Saber Strike-harjoitukseen Virossa
kesäkuussa. Kyseisessä harjoituksessa mitataan juuri ennen kotiutumista valmiusyksikön pioneerijoukkueen osaamistaso verrattuna
ulkovaltojen ammattisotilaisiin.
Valmiusyksikön harjoituksista saatujen havaintojen mukaan tässä
vertailussa pärjättäneen erinomaisesti.
Kymen pioneeripataljoona muodostaa valtakunnallisen raivaami-

Raivaajapioneerikomppania harjoituksessa lentotukikohdassa.
sen osaamiskeskuksen. Sen toiminta on vakiintunut muutaman
vuoden toiminnan jälkeen. Tänä
vuonna uutena elementtinä on ollut
loppukeväästä alkanut raivaamisen
erikoisosastokurssi, joka järjestetään noin kolmen vuoden välein.
Kurssilla harjoitellaan vaativien
erikoisräjähteiden raivaamista korkean uhkan tilanteissa. Kurssin
osallistujat ovat jo kokeneita raivaajia ja he ovat kurssin käytyään
käytettävissä kaikkiin raivaamistehtäviin koti- ja ulkomailla.
Maavoimien esikunta on antanut
tehtäväksi selvittää raivaamisen

Raivaamisen erikoisosasto raivaa KYMI118-harjoituksessa epäiltyä
CBRN-räjähdettä.
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osaamiskeskuksen asiantuntijuuden laajentamista liikkeenedistämisen osaamiskeskukseksi. Tällöin Vekaranjärvellä tulisi olemaan
henkilökunnan täydennyskoulutuksessa muun muassa tienpidon,
palkkisiltakalustojen ja ponttonikoulutuksen kursseja, joita tällä
hetkellä pidetään Kainuun prikaatissa. Mikäli tehtävien siirtäminen
on resurssien ja muiden edellytysten puitteissa mahdollista, voitaisiin osaamiskeskusta alkaa laajentaa vuoden 2019 aikana.
Tätä kirjoitusta kirjoitettaessa valmistellaan pataljoonan komentajan vaihtoparaatia, joka pidetään
1.6.2018. Haluan kiittää myös
tässä kirjoituksessa prikaatin henkilöstöä ja kaikkia yhteistyötahoja
yhteistyöstä sekä toivottaa seuraajalleni Timo Ronkaiselle onnea
hienossa tehtävässä.
Kymen pioneerit, aina valmiina
tukemaan!
KAARTI PÄÄLLE - ISKE HAKKU!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Karjalan huoltopataljoona kenttähuollon ammattilainen
Vuosi 2018 käynnistyi Karjalan huoltopataljoonassa työntäyteisenä. Pataljoona vastasi totuttuun tapaan saapumiserän 118 varustamisesta ottaen itse vastaan samanaikaisesti reilut kaksisataa uutta
alokasta 1. ja 2. Huoltokomppaniaan. Kuljetuskeskuksen johdolla
toteutettiin tammikuussa sotilaskuljettajien valmistava kertausharjoitus jossa uudistettiin reservin sijoitetun henkilöstön ajokortteja.
Kiireinen vuodenalku onnistuttiin toteuttamaan hyvin tuloksin pataljoonan ammattitaitoisen henkilöstön toimenpitein.
Saapumiserän 118 peruskoulutuskausi toteutettiin jo hyviksi havaittuja käytänteitä noudattaen.
Ampumatulokset molemmissa yksiköissä olivat erittäin hyvät. Myös
Karjalan prikaatin johtamassa peruskoulutuskauden ampumaharjoituksessa pataljoonan varusmiehet
osoittivat hyvän koulutustason
partioammunnoissa. P- kauden jälkeen saavutettiin hyvät valmiudet
erikois- ja joukkokoulutuskausien
toteutukselle.
Maaliskuussa alkaneella erikoiskoulutuskaudella pataljoonan varusmiehet aloittivat valmentautumisen
tuleviin kenttähuollon tehtäviinsä.
1. Huoltokomppania vastasi täydennysmieskurssin ja huoltokomppanian komentopaikan henkilöstön koulutuksen toteutuksesta. 2.
Huoltokomppania toimeenpani
huoltopalvelu-, lääkintä- ja kunnossapitoalan kurssit. 2. Huoltokomppaniassa pidetään myös huollon
aliupseerikurssien yhteiset ja toimialakohtaiset opinnot. Edellä
mainitut kurssit harjaantuivat tehtäviinsä myös maasto-olosuhteissa
kenttähuoltoharjoituksessa. Päätavoite onkin kouluttaa varusmiehistä kenttähuollon ammattilaisia
jotka pystyvät toteuttamaan tukemansa joukon tarvitseman huollon kaikissa olosuhteissa kaikkina
vuodenaikoina.
Peruskoulutuskauden lopussa
käynnistyi myös sotilaskuljettajien

koulutus C-, E- ja D-luokkiin. Toimeenpanosta vastaavat Kuljetuskeskuksen alaisuudessa toimiva
Autokoulu kuljettajien perusopetuksen osalta sekä Koulutusosasto
ammattipätevyys- ja kenttäkoulutuksen osalta. 2. Huoltokomppania vastaa kuljettajakoulutettavien
hallintoon liittyvistä velvoitteista.
Koulutusputken läpi menee saapumiserittäin yhteensä noin 350
tulevaa sotilaskuljettajaa. Pataljoonalla on erittäin merkittävä tehtävä
oikean liikenneturvallisen kuljettaja-asenteen kasvattamisessa Karjalan prikaatin kuljettajatehtävissä
palveleville.
Huhtikuussa käynnistyi joukkokoulutuskausi. 1. Huoltokomppania
kouluttaa huollon joukkotuotantojoukkojen pääosat. 118 saapumiserästä koulutetaan Panssarijää-
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Teksti: Karjalan huoltopataljoonan
komentaja,
everstiluutnantti Juha Ponto
Kuvat: Puolustusvoimat

käripataljoonan huoltoyksikkö.
2. Huoltokomppania jatkaa aliupseerien ja kuljettajien koulutusta.
Joukkokoulutuskaudella pääosa
oppimisesta tapahtuu harjoituksissa eri puolilla Etelä-Suomea. Vaiheeseen ajoittui myös pataljoonan
taisteluampumaharjoitus Taipal-

Puolustusvoimat 100 vuotta

saaressa. Harjoitukseen osallistuivat joukkotuotantoyksikkö sekä
aliupseerikurssi. Kaikki varusmiehet heittivät kovan käsikranaatin sekä ampuivat vaativat partion
hyökkäys-, ryhmän puolustussekä hyökkäysammunnat. Joukkotuotantojoukko ampui myös
tilanteenmukaisen joukkueen puolustusammunnan. Ampumaharjoituksessa joukkojen ilme, yritys ja
taitotaso olivat erinomaisella tasolla. Voimme ylpeänä todeta että
huolto todellakin taistelee ja tukee!
JOTU- joukko osallistuu kevään
ja kesän aikana Karjalan prikaatin
johtamiin yhteistoimintaharjoituksiin sekä Niinisalossa pidettävään
Arrow18 harjoitukseen, jossa se
pääsee harjoittelemaan myös ulkomaisten joukkojen tukemista.
Aliupseerikurssilla edessä ovat
ryhmätaitokilpailu sekä omat taisteluharjoitukset Vekaranjärven ja
Haminan alueilla.
Edellä mainittujen koulutustapahtumien ansiosta voimme kesäkuussa 2018 kotiuttaa ammattitaitoisia
kenttähuollon osaajia. Myös peruskivi seuraavan saapumiserän
koulutukselle saadaan muurattua
aliupseerikurssin ja sotilaskuljettajakurssien saavuttaessaan päätöksen. Seuraavan joukon koulutus
käynnistyy uusien alikersanttien
esimerkin varassa sotilaskuljettajien toteuttaessa tarvittavat kuljetukset.
Varusmieskoulutus on näkyvin
osa Karjalan huoltopataljoonan

toimintaa. Kuitenkin koko Karjalan prikaatin laadukas koulutus on riippuvainen Materiaalikeskuksen ja Kuljetuskeskuksen
tuottamista huollon palveluista.
Näiden molempien keskusten ammattitaitoinen ja palveluhenkinen
henkilöstö pitävät prikaatin ”pyörät pyörimässä”. Varusvarasto on
jatkanut vuoden 2017 alussa aloittamansa saapumiserän palvelukseen astumiseen ja varustamiseen
liittyvän varustejaon muuttamisen
hienosäätöä. Varusteet jaetaan nyt
kahdessa pienemmässä osassa ja
pääosin sopivat varusteet saadaan
jaettua jo ensimmäisessä jaossa.
Kuljetuskeskus on kuljettajakoulutustehtävien ohella toteuttanut kaikki prikaatin tarvitsemat
kuljetustehtävät oikea-aikaisesti,
kustannustehokkaasti ja ennen
kaikkea turvallisesti. Kuljetuskes-
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kusta ansiokkaasti johtanut kapteeni Timo Gröhn jää kesäkuun alussa
2018 reservin. Samalla uutena kuljetuskeskuksen johtajan aloittaa
kapteeni Pekka Pakkanen. Kuljetuskeskuksen toimintaedellytykset
paranevat uuden toimistorakennuksen valmistuttua suunnitelman
mukaan keväällä 2018. Toivottavasti uudet tilat antavat kuljetuskeskuksen henkilökunnalle uutta
virtaa ja voimaa sekä positiivista
sykettä!
Vuoden 2018 aikana Karjalan huoltopataljoonassa on tehty hyvää työtä niin varuskunnassa kuin kentällä. Kiitos tästä kuuluu pataljoonan
ammattitaitoiselle henkilökunnalle ja motivoituneille varusmiehille. Karjalan huoltopataljoonaa voidaan syystä kutsua kenttähuollon
ammattilaiseksi!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Etelä-Savon aluetoimistosta
Puolustusvoimat 100 -juhlavuotta juhlistetaan Etelä-Savon alueella vuoden 2018 aikana perinteisiksi muodostuneissa tapahtumissa.
Aluetoimiston vuosipäivän konsertissa 23. helmikuuta oli konserttitalo Mikaelissa täysi sali kuuntelemassa Rakuunasoittokunnan esityksiä teemana Puolustusvoimien satavuotinen historia, jota musiikkineuvos Seppo Hovin juonnot sopivasti täydensivät.
Puolustusvoimien satavuotisjuhlavuoden päätapahtuma Mikkelissä on juhlakiertueen konsertti
19.6.2018 Tykkipuistossa Vanhalla kasarmialueella. Paikalle odotetaan tuhatmäärin yleisöä niin
toiminta- ja kalustonäyttelyyn
kuin varsinaiseen konserttiinkin.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6.2018 aluetoimisto järjestää seppeleenlaskutilaisuuden
Mannerheimin patsaalla Mikkelin
torilla, jonka jälkeen Rakuunasoittokunta ja alueen reserviläiset
suorittavat vartioparaatin Mikkelin
keskustassa. Tapahtuma päättyy
Rakuunasoittokunnan puistokonserttiin Kirkkopuistossa.
Puolustusvoimien
juhlavuoden
suurin tapahtuma Etelä-Savon
alueella on itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Mikkelissä
6.12.2018. Paraatin järjestäminen
on suuri ponnistus koko Karjalan
prikaatille. Aluetoimiston henkilöstön lisäksi paraatin järjestelyt
sitovat runsaasti eri viranomaisia
sekä järjestöjen ja Mikkelin kaupungin henkilöitä.

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

Aluetoimiston
vuosipäivän
konsertti Mikaelissa.
Suur-Savon reserviläiset voittivat
perinteisen Oltermannin hiihdon
maaliskuussa Lappeenrannassa.
Joukkueen saumaton yhteistyö ja
vankka rutiini olivat voiton takana.
Ensi talvena Oltermannin hiihdon
järjestää aluetoimisto Etelä-Savossa. Kilpailun suunnittelu on jo
aloitettu.
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuteen huhtikuussa osallistui 46 naista. Naisten
määrä oli kaksinkertainen viime
vuoden hakijamäärään. Ilahdutta-

Naisten valintatilaisuus.
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vaa oli, että kaikki valintatilaisuuteen osallistuneet määrättiin myös
palvelukseen.
Arjen turvaa -tapahtuma järjestetään 19. toukokuuta Savonlinnassa. Tapahtumaan osallistuvat
Etelä-Savon viranomaiset ja arjen
turvallisuudesta vastaavat järjestöt. Savonlinnan seudun järjestöt
ovat ilmoittautuneet runsaslukuisesti tapahtumaan, jossa kerrotaan
kansalaisille omasta toiminnasta
ja mahdollisuudesta olla mukana.
Karjalan prikaatista tapahtumaan
osallistuu Kymen pioneeripataljoonan raivaajaosasto.
Erilaisten tapahtumien lisäksi aluetoimisto jatkaa kokonaisturvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä
maakuntamme alueella. Eri yhteistyökumppanit muiden viranomaisten ja järjestöjen taholta ovat olleet
aktiivisesti mukana työssä. Viranomaisyhteistyön painopiste kuluvana vuonna on syyskuussa Kymi
218 -harjoitus, joka toimeenpannaan Karjalan prikaatin johtamana
Etelä-Savon alueella.

Puolustusvoimat 100 vuotta

Kaakkois-Suomen aluetoimistosta
Kouvolan Kasarminmäki on tyhjentynyt sotilaista. Kaakkois-Suomen aluetoimisto muutti 18.4.2018 Kouvolan oikeus- ja poliisitalolle
osoitteeseen Kauppalankatu 43 C 45100 Kouvola. Sisäänkäynti 2.
kerroksen tiloihimme tapahtuu talon keskustan puoleisesta päädystä.
Aluetoimistossa vuosi alkoi muutoksella, kun 1.1.2018 majuri Jari
Heikkinen aloitti operatiivisen
sektorin johtajana komentajakapteeni Tarmo Korhosen siirryttyä
samalla päivämäärällä reserviin.
Seuraavaksi joukkomme supistui
toimistosihteeri Anne Viirun siirryttyä eläkkeelle 1.5.2018.
Aluetoimisto juhlisti vuosipäiväänsä 21.2.2018 Kuusankoskitalolla järjestetyllä juhlakonsertilla.
Loppuunmyydyssä konsertissa
esiintyi Rakuunasoittokunta kapellimestari musiikkimajuri Riku
Huhtasalon johdolla solisteinaan
Mari Palo ja Hannu Lehtonen sekä
kertojana musiikkineuvos Seppo
Hovi.
Kouvola-talolla
12.-13.4.2018
pidetyissä naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen valintatilaisuuksissa palvelukseen määrättiin saapumiseriin 2/18 - 2/19 ennätysmäärä
eli noin 100 nuorta naista. Naisia
määrättiin alueeltamme palvelukseen eniten Karjalan prikaatiin ja
Maasotakouluun.
Karjalan prikaati järjestää yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa
Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue Kouvolassa 2018 konsertin
10.8.2018 klo 18.00 alkaen Kouvolan Kasarminmäen Rykmentinpuistossa. Paraatinkentällä järjestetään samaan tapahtumaan
liittyvät kalustonäyttely ja toimintanäytökset klo 15.00 ja 17.00.
Päivän musiikillisesta tarjonnasta
vastaavat Ilmavoimien Big Band,
Rakuunasoittokunnan Big Band
solistinaan Diandra ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan

Show Band.
Yläasteiden 9.-luokkalaisille suunnattu ”Intti tutuksi” -hanke jatkuu.
Keväällä kohderyhmänä oli vuonna 2002 syntyneet nuoret. Syksyllä
jatketaan vuonna 2003 syntyneiden kanssa.
Valmiutta kehitettiin Etelä-Suomen
alueellisen maanpuolustuskurssin
jatkokurssilla Haminassa Maasotakoulun tiloissa 21.-22.3.2018.
Kouvolassa järjestetään erikoiskurssi 4.9. ja 17.-21.9. peruskurssi
Haminassa. Kurssit toteuttaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteistoiminnassa Karjalan prikaatin
kanssa.
Paikallispuolustusta
kehitetään
valmius edellä. Reserviläisiä kut-

Teksti: Kaakkois-Suomen aluetoimiston
päällikkö, everstiluutnantti Saku Muona
Kuva: Puolustusvoimat

sutaan harjoittelemaan tänä vuonna useita kertoja - harjoittelemalla oppii ja suunnitelmat testataan
käytännössä.
Kaakkois-Suomen
aluetoimisto
toivottaa kaikille Kilven lukijoille oikein hyvää Puolustusvoimien
100-vuotisjuhlavuotta!

Kaakkois-Suomen aluetoimiston sisäänkäynti Kouvolan oikeus- ja
poliisitalolla.
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Sotilasvala ja -vakuutus Karjalan prikaatissa
Karjalan prikaatin saapumiserän 1/18 sotilasvala- ja -vakuutuspäivää vietettiin Vekaranjärvellä 9.2.2018 pirteässä pakkassäässä. Talven saapumiserän alokkaiden läheisiä oli saapunut noin 6 000 seuraamaan sotilasvalan vannomista tai sotilasvakuutuksen antamista.
Valakaavan esilukijana oli muusikko, taiteilija Toni Wirtanen.
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Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat
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Karjalan prikaatin vuosipäivänä Avoimet ovet
sekä Intti tutuksi -koululaisvierailu
Karjalan prikaatin vuosipäivänä 4.5.2018 Vekaranjärvelle varuskuntaan saapui useita ryhmiä tutustumaan maavoimien joukko-osastoon. Aurinkoinen ilma ja mielenkiintoinen ohjelmatarjonta innostivat Avoimet ovet -tapahtuman kutsumana noin 1 000
eri-ikäistä vierailijaa varuskuntaan. Kalustoon ja kasarmimajoitukseen tutustumisen lisäksi vierailijat saivat seurata Vuosipäivän
paraatia, toimintanäytöstä ja ohimarssia. Esittelypisteissä sai tietoa varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta palveluksesta,
reserviläistoiminnasta, kutsunnoista ja paljon muista toimintaan
liittyvistä asioista. Koululaisvierailijat kävivät myös ruokailemassa
”inttiruokaa” päivän aikana. Päivä oli antoisa niin vierailijoille kuin
henkilöstöllekin.
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Vuoden Kaartilainen
Materiaalikeskuksen päällikkö,
kapteeni Jari Vuorijärvi
Miltä tuntuu tulla valituksi Vuoden Kaartilaiseksi, kapteeni Jari
Vuorijärvi?
-Hämmentävältä. Kyseessä on merkittävä huomionosoitus, joka vetää nöyräksi. Toki voi arvella, että on tehnyt ainakin jotain oikein.

Teksti: Päivi Visuri
Kuva: Puolustusvoimat

Työsi nyt ja historia sille?
-Työskentelen materiaalikeskuksen päällikkönä, jossa olen toiminut 2016 alkaen. Tehtävänäni on
johtaa materiaalikeskusta, jossa 8
eri varastoa ja 50 työntekijää. Työ
on valtaosin esimiestyötä, asioiden
mahdollistamista, resurssien hoitamista varastoille ja henkilöstölle.
-Varusmiespalveluksen
suoritin
Kaakkois-suomen rajavartiostossa vuosina 1985 - 1986. Työurani
Puolustusvoimissa aloitin Karjalan
tykistörykmentissä vuonna 1986.
Rykmentti oli silloin itsenäinen
joukko-osasto. Karjalan prikaatiin
”siirryin” 1.1.1990 kun rykmentin
muuttuessa prikaatin joukko-yksiköksi. Karjalan tykistörykmentissä palvelin vuodet 1986 - 2007
eri tehtävissä; Kouluttajana useissa
eri yksiköissä vuosina 1986 - 2001,
yksikön vääpelinä 1. Kenttätykistöpatterissa vuosina 2001-2005
ja toimistoupseerina rykmentin
esikunnassa vuosina 2005-2007.
Vuonna 2007 siirryin Karjalan
huoltopataljoonan materiaalikeskuksen varapäällikön tehtävään,
josta vuonna 2016 nykyiseen tehtävääni.

Harrastuksesi?
-Harrastan liikuntaa kaikissa muodoissa. Lajikirjo ulottuu perinteisistä kestävyysurheilulajeista painonnostoon ja kaikkea sopivasti
siltä väliltä. Myös luonto, kalastus
jne. toimivat vapaa-ajan täyttäjinä.

Vuoden Kaartilaisen viesti Karjalan prikaatille?
-Prikaatissa on hyvä ”porukka” ja
yhteen hiileen puhaltamisen henki. Haasteitakin toki on ja joskus
asiat eivät suju toivotulla tavalla.
Omassa työssäni olen huomannut, että monesti asioiden maaliin
saattaminen vaatii kärsivällisyyttä
ja malttia, koska on monia toimi-

joita ja kaikkien intressien huomiointi vaatii usein kompromisseja.
Toisten työn kunnioittaminen ja
arvostaminen ovat tärkeää, kaikilla
on oma tärkeä tehtävänsä, joka vaikuttaa prikaatin toimintaan.
Tittelin kantajan kehitysideoita
prikaatille?
-Yhdessä tekemisen kehittäminen
on mielestäni edelleen tärkeää.
Kukaan ei tee töitä yksin ja kaikki
tarvitsevat tukea omaan tehtäväänsä ja vastavuoroisesti kaikkien on
kyettävä tukemaan joko henkilöitä
tai organisaatioita joiden kanssa
toimii. On myös ymmärrettävä,
että vaikka katsantokannat monesti
ovat erilaiset, niin kuitenkin maali
on yhteinen.

Mitä toivot tulevilta vuosilta?
-Olen jäämässä reserviin (eläkkeelle) 1.1.2019. Työuran lopulta
toivon, että asiat sujuvat kuten on
suunniteltu. Tulevaisuudelta toivon tietenkin terveitä ”eläkepäiviä”. Työpisteeni kannalta toivon,
että työnteon edellytykset materiaalikeskuksessa pysyvät hyvinä,
jopa kehittyvät ja henkilöstön jaksaminen olisi hyvällä tasolla.

Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Pasi Välimäki ja kapteeni Jari Vuorijärvi.
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Varusmiesten vapaa-aika on
valoisaa viihdettä
Kesällä kaunis Karjalan prikaati, rantalentopallon, frisbeegolfin,
jalkapallon sekä pesiksen pelaajien unelmapaikka, hautautui lumen
alle vuoden alussa ja urheilijat siirtyivät saleille ja pelaamaan sählyä
sisätiloihin. Vaikka henkilökohtaiset traumat pääkaupunkiseudun
liukkaista rantateistä piti osan juoksijoista pois lenkkipoluilta, heitäkin prikaatista löytyi, jotka lähtivät juoksemaan hyvän hiekotuksen turvin. Varuskunnan liikuntakerhon (VLK) ohjaajat ovat järjestäneet toimintaa hikeä hakeville varusmiehille ja -naisille muun
muassa palloilua ja kamppailua.
Salibandyn suosio on ollut korkealla koko talven ja lähes joka
ilta palloilusalit ovat olleet mailan
kanssa juoksevien ja aerodynaamista palloa jahtaavien taistelijoiden valloittamina. Peruskoulutuskaudella pidetty sählyturnaus täytti
Kaartinhallin käsin kosketeltavalla
tunnelmalla ja ennätyksiä rikkovilla katsojamäärillä. Taistelijat 3. Ilmatorjuntapatterista nousivat huipulle Jääkärien fyysisestä pelistä
sekä raivaajien kovasta alusta huolimatta. Niukasti 2. Viestikomppanian kanssa käydyn ja rankkareilla
ratkaistun keskinäisen pelin avulla
syrjäytyi ennakkosuosikki toiselle
sijalle.
Keskiviikkoisin pidetty kamppailukerho takasi kamppailuparin
kaikille, jotka etsivät vertaista,
haastajaa tai muuten vain oppia
kamppailulajeista.
Prikaatin latujen hyvä laatu sekä
reittien monipuolisuus takasivat
hiihdon tasaisen suosion varusmiesten keskellä pitäen hiihtäjien
määrän samana kuin viime talvina.
Lumien sulettua ulkoliikuntapaikat
avautuvat yleisölle ja lenkkireitit
ovat taas apostolien pikakyydillä
kulkevien käytössä. Nohevimmat
saattavat myös innostua prikaatin
(apina-) esteradasta koulutuksen
saatuaan ja kisata toisiaan tai itseään vastaan parhaimmasta ajasta. Keväisen tekonurmen pilkkeen
nähtyään jalka- ja pesäpallon suosionkin luulisi näin kesää kohden

alkavan nousta hiljalleen esiin.
Sotilaskodin bändiluokka on silloin tällöin kadonneista avaimista
huolimatta ollut musiikinlähteenä monille kahvilla ja munkilla
käyville kuuluvan kitaransoiton
ja rumpujen pärinän perusteella.
Tietääkö tämä käyttöaste Los Vekaroksen nousemista vielä prikaatin listarankingien kärkeen pari
kautta kestäneen hiljaisuuden jälkeen uusien varusmiesten tuomien
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Teksti: Varusmiestoimikunnan

varapuheenjohtaja,
alikersantti Tuomas Lampinen
Kuvat: Puolustusvoimat

unelmien kautta? Bänditoiminta
toteuttaa tällaiset haaveet, kunhan
musiikin ystävät löytävät toisensa yhteisen johtajan ja rekrytoijan
avulla. Sellainen saattaa nousta
kotiutuvan VMTK:n takaa uusien
toimihenkilöiden saapuessa tai sitten 1/18 palveluksensa aloittanut
varusmies, joka ei ole vielä päässyt aamuistaan eroon, ottaa ohjat
käsiinsä ja tuo taas legendojen Los
Vekaroksen maailman valoon.

Puolustusvoimat 100 vuotta

Karjalan prikaatin hiihtomestaruuskilpailut
Helmikuun 27. päivä miteltiin hiihdossa Karjalan prikaatin mestaruudesta niin varusmiesten kuin henkilökunnan kesken. Tämän
vuoden kilpailujärjestelyistä vastasi Kymen jääkäripataljoona. Kilpailumatkana oli viisi kilometriä. Varusmiesten ja miesten sarjoissa
hiihdettiin sotilassuksilla sekä perinteisellä hiihtotavalla. Kuntosarjassa sai käyttää omia hiihtovälineitä sekä hiihtotyyli oli vapaa.
Kilpailujen alkua jouduttiin kovan pakkasen takia siirtämään iltapäivän puolelle, mutta kilpailun johtajan kapteeni Joni Lehtirannan
mukaan kisat onnistuivat aikataulumuutoksista huolimatta hyvin.
Pirteässä pakkassäässä Karjalan
prikaatin hiihtomestariksi 5 km:n
matkalla varusmiesten sarjassa
hiihti kokelas Eemil Sakki 3. Ilmatorjuntapatterista ajalla 21.39,0,
toiseksi ylsi alikersantti Aleksi
Koskela Kranaatinheitinkomppaniasta (23.31,0) ja kolmanneksi alikersantti Mikko Virtanen 3. Panssarijääkärikomppaniasta (23.41,0).
Hiihtokilpailujen joukkuekilpailun
voitti Itä-Suomen viestipataljoonan
esikuntakomppania. Joukkueessa
hiihtivät jääkäri Juho Cederström,
jääkäri Kivikko Jere, alikersantti
Hynninen Riku-Oskari, alikersantti
Rautio Aleksi, alikersantti Sälpälä
Mikko ja kokelas Penttilä Aleksi.
Joukkuekilpailussa laskettiin perusyksikön kuuden parhaan hiihtäjän yhteisaika.
Henkilökunnan sarjoihin osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Miesten
yleisessä sarjassa ja kuntosarjassa
yhteensä vain kolme hiihtäjää lähti 5 kilometrin taipaleelle. Miesten
yleisessä sarjassa voiton vei vänrikki Jussi Kauppinen, 2. Pioneerikomppaniasta (21.14,0). Henkilökunnan kuntosarjassa voittajaksi
hiihti kapteeni Santeri Jokinen 1.
Ilmatorjuntapatterista (18.27,0)
ja toiseksi ylikersantti Sami Hietamies
materiaalikeskuksesta
(18.43,0).

Teksti: Liikunnanohjaaja
Miamari Korpelainen
Kuvat: Puolustusvoimat

Lähtö.

Ampumapaikalla.

Loppukiri.
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Puolustusvoimat 100 vuotta
Karjalan prikaatin partiohiih- luissa Esikuntakomppania juhli ja jääk Jere Kivikko. C-sarjassa
voittoa A- ja C-sarjassa. A-sarjan hopeaa otti 3. PSJK ajalla 1.19.49
tokilpailut
Partiohiihtokilpailut pidettiin maaliskuun ensimmäisenä päivänä aurinkoisessa säässä. Partiohiihdossa hiihtomatka oli 10 kilometriä.
Kilpailussa hiihdettiin kaksi viiden
kilometrin lenkkiä, joista toisella
suoritettiin ammunta. Jokaisesta ohi ammutusta laukauksesta ja
pystyyn jääneestä taulusta tuli 1
minuutti sakkoa. Kaikilla partion
jäsenillä oli koko suorituksen ajan
mukana reppu ja rynnäkkökivääri.
Tämän vuoden Partiohiihtokilpai-

voittoaika oli 1.13.53 (8) ja joukkueessa hiihtivät kapt Matias Seppänen, ltn Markus Hämäläinen, alik
Riku-Oskari Hynninen ja jääk Juho
Cedeström. A-sarjassa hopealle
hiihtivät 3. PSJK:n edustuspartio
ajalla 1.14.40 (10) ja pronssille ylsi
1. PSJK:n partio ajalla 1.17.29 (3).
C-sarjan voittanut Esikuntakomppanian partio urakoi matkan aikaan
1.13.56 (8) voittajajoukkueen hiihtäjät olivat alik Mikko Sälpälä, Alik
Aleksi Rautio, kok Aleksi Penttilä

(6) ja pronssia 1. KTPTRI ajalla
1.21.46 (5).
B-sarjassa voiton vei Materiaalikeskuksen joukkue: kapt Jari
Vuorijärvi, ylik Henri Nikunen,
kers Juuso Lemola ja varm Esko
Nevalainen. B-sarjan voittajajoukkue hiihti kilpailun kovimman ajan
1.11.56 (5).
Karjalan prikaatin hiihto- ja partiohiihtokisojen tulokset ovat luettavissa internetissä osoitteessa:
http://personal.inet.fi/peli/jibalk/

Partiohiihtoon osallistuneet valmiita palkintojen jakoon. Kilpailun
johtajana toimi majuri Jani Laakko Karjalan huoltopataljoonasta.
B-sarjaan osallistuneen Materiaalikeskuksen partion menoa kisaladuilla.
Kuva: Vesa Hartikainen.
C-sarjan palkittavat joukkueet; voittaja EK,
toisena 3.PSJK, kolmas 1.KTPTRI, neljäntenä
1.HK ja viidentenä 2.ITPTRI.
Prikaatikenraali Pasi Välimäki jakoi palkinnot.

Esikuntakomppanian A- ja C-sarjan voittaja partiot. Kuva: Jani Heimonen.
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Kymi 118
Karjalan prikaati johti paikallispuolustusharjoitus KYMI 118:n
5.-9.3.2018. Harjoituksen aiheena oli moniviranomaisyhteistoiminta vaativissa tilanteissa. Harjoitukseen osallistui puolustusvoimien
joukkojen lisäksi Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden
merivartiosto sekä poliisi, pelastuslaitos, tulli, sairaanhoitopiiri ja
Haminan satama.
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Teksti: Everstiluutnantti Jussi Haikarinen
Kuvat: Puolustusvoimat

Puolustusvoimat 100 vuotta
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Puolustusvoimat 100 vuotta

Pop Upia Valkealalaisittain Kenttäleipomossa syntyi munkkeja ei moneen,
vaan kaikkien makuun!
Koko Suomessa samana päivänä 7.5.2018 vietettävä Pop Up -sotilaskotipäivä järjestettiin Valkealassa kahdessa paikassa, Valkealan
Puotimuseolla keskipäivällä ja Kalevantien muistomerkillä iltapäivällä. Tänä päivänä tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäinen suomalainen varusmies pääsi sotilaskotiin.
Puotimuseolle oli kutsuttu kaikki
entisen Valkealan alueen päiväkotien eskarit ja viskarit, siis tulevat
sotilaat ja sotilaskotisisaret, sekä
lehti-ilmoituksella paikalle saapuneet ihmiset. Aamulla pystytettiin
museon mäelle kenttäleipomo,
missä paistettiin munkkeja maasto-olosuhteissa, tosin Vekaranjärveltä valmiina tuodusta taikinasta.
Munkkeja valmistui riittävästi ja
ajoissa ennen kutsuvieraiden saapumista. Tuoksu ja tienhaaraan
pystytetyt sulat houkuttelivat ohikulkijoita pysähtymään munkkikahville tai mehulle. Paikallinen
liikennöitsijä Veli-Matti Puolakka kuljetti munkkikahvi palkalla
kaukaisimmista päiväkodeista Pop
Up vieraita herkuttelemaan. Puotimuseo paikkana tuli valituksi,
koska sinne oli jo muutettu viime
syksynä remonttia pakoon, sotilaskotisisarille lahjoitetut siviiliin
lähtevien varusmiesten valmistamat rekka-autot. Puotimuseon väki

Teksti: Valkealan sotilaskotiyhdistyksen
tiedottaja Margetta Ala-Krekola
Kuvat: kuva leipomosisarista Tarja
Toivonen

Kapelimestarina munkin paistossa on Eija Arvila Kolme munkin reiittäjää ovat vas. Sirpareetta Muuronen, Saimi Valkama ja Pirjo PiippoPukki.
piti museota avoinna koko Pop Up
-päivän. Pienet vieraat saivat tutustua millaisessa kaupassa äiti ja
isä olivat aikanaan käyneet mehua
ja munkkeja ostamassa. Tänään
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mehut ja munkit tarjosi Valkealan
sotilaskotiyhdistys. Iloisesta pälpätyksestä päätellen meillä kaikilla
oli mukavaa!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Tänään herkutellen teltassa
– tulevat sissit ja sotilaskotisisaret? 		

Kenttäleipomon kapelimestari
soittelee tahtipuikoilla munkkeja
paistoaltaassa.

Kalevantien muistomerkille katettiin iltapäiväkahvin aikaan toinen Pop Up-tapahtuma. Kahvit ja
munkit tuotiin sinne Vekaranjärven sotilaskodilta ja runsas sotilaskotisisarten joukko tarjoili ja kertoili siellä toiminnastamme. Lions
klubi Valkealan avustamana saapui
läheisestä palvelutalo Iltatähdestä, ensimmäiset munkinmaistajat
ja kahvittelijat. Heillä on takana
jo vuosien kokemus sotilaskodin
herkullisista munkeista ja virkistävästä kahvista, monet ovat entisiä
yhdistyksemme aktiivijäseniä tai
asepalvelunsa Valkealassa suorittaneita. H-hetkellä saapui myös
kuokkavieras, trombi, joka päätti
kalustaa teltan uudelleen. Onneksi
kukaan ei puhurissa loukkaantunut ja vieraita saattamassa olleet
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Valkealan leijonat nostivat teltan
jälleen entisille sijoilleen. Onni oli
tässä niin kuin koko päivän vietossa kaunistakin kauniimpi kevätpäivä, minkä ansiosta kukaan vieras
tällä Pop Up paikalla ei ollut teltassa kahvittelemassa.
Valkealan sotilaskotiyhdistys sen
lisäksi, että toteutti onnistuneen
Pop Up-tapahtuman omalla alueellaan, paistoi myös naapuriyhdistyksille munkkeja tuhannen kappaleen verran. Tänä aikana, kun
puolet sotilaskotiyhdistyksistä on
ilman sotilaskotia, voi mielestäni
parhaiten toteuttaa yhteisöllisyyttä
tämän kaltaisilla tapahtumilla.

Puolustusvoimat 100 vuotta

Sähkömiehet Karjalan prikaatissa
Sähköinsinööri Petri Saari tuli Puolustushallinnon rakennuslaitok- Teksti ja kuvat: Eila Kylliäinen PHRAKL
sen palvelukseen vuonna 2011 ja hän sai työtovereikseen sähköasentajat Marko Mäkelän ja Arto Kallionpään kesällä vuonna 2014. Petri
Saari toimii sähkötöiden johtajana sekä valvoo urakat. Hän käsittelee tilaukset, paperihommat ja avustaa kaapeleiden etsinnässä ym.
Erillistilaukset ja vahvavirtapuoli
ovat lähinnä Marko Mäkelän kontolla. Rakennuksien kiinteistövalvontajärjestelmien ylläpito on osa
Arton työpäivää kuten myös heikkovirtapuoli.
Prikaatin erillistilaukset ovat iso
työllistäjä ja siellä muun muassa
tietoverkkojen rakentaminen. Erilaiset kiinteistöjen valvonta- ja ohjausjärjestelmät ovat tätä päivää.
Järjestelmien hälytykset tulevat
päivisin suoraan kiinteistöhoitajille. Iltaisin ja öisin hälytykset ohjautuvat päivystäjien puhelimiin
tiettyjen luokitusten mukaisesti.
Etäkohteita on useita ja niiden kiinteistöautomaatiota päästään valvomaan ja säätämään valvomoista
käsin.

Karjalan prikaati on kuin pieni kaupunki ja alueella on jatkuvasti käynnissä erilaisia hankkeita. Viimeisin
iso hanke oli muonituskeskuksen
eli ruokalan peruskorjaus. Ruokalan hälytykset työllistivät aiemmin
kovasti ja ”silloin oltiin koko sakki
päät pesuvadeissa” naurahtaa Petri.
Peruskorjaus vähensi päivystyskeikkoja roimasti. Peruskorjausten
hyöty on myös dokumenttikannan
uusiutuminen, sillä vanhoilla papereilla olevien kytkentöjen selvittely on ajoittain haastavaa. Seuraava
isompi hanke Sotilaskodin peruskorjaus alkaa syksyllä ja valmistuu v. 2019 lopulla. Ensin työn alle
tulevat väistötilat touko-kesäkuun
vaihteessa.
Sähkömiesten mielestä työ Kar-

jalan prikaatissa on erittäin monipuolista ja työskentely sujuu heillä
hyvässä yhteishengessä. Se näkyy
myös siinä, että miehillä on yhteinen metsästysharrastus ja he kuuluvat kaikki KVM Varuskunnan
metsästäjät seuraan. Markolla ja
Petrillä on lisäksi metsästyskoirat
harrastuksensa tukena ja Artolla
mönkijät ja kilpapyöräily. Viimeisin pyöräilykisa oli Tahkolla jossa
60 km:n matkaan kului aikaa vajaa
5h ja tavoitteenahan on vain itsensä
voittaminen, toteaa Arto.

Kuvissa vasemmalta Petri Saari, keskellä Marko Mäkelä ja oikealla Arto Kallionpää. Töiden etukäteissuunnittelu on monesti turhaa, koska pitkin päivää puhelimeen tulevat palvelupyynnöt sekoittavat pakan täysin
naureskelevat miehet.
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Tuloksellista turvallisuutta
Maanpuolustuspiirin perustehtävä on lisätä turvallisuutta Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa järjestämällä sotilaallista koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutus lisää puolustusvoimien joukkojen suorituskykyä ja reserviläisten
sotilaallista osaamista sekä kaikkien koulutukseen osallistujien toimintakykyä häiriö- ja poikkeustilanteissa.
Piiri saavutti vuodelle 2017 sovitut
tulostavoitteet ja ylitti ne noin 10
prosentilla. Koulutustulokset olivat vuorokausina 10 647, osallistujina 5 583 ja kursseina 225. Piirin vapaaehtoisia toimijoita on yli
350. Koulutuspäällikköinä aloittivat vuoden alussa Ari Enbom Kouvolassa, Mika Ramu Haminassa ja
Veijo Immonen Lappeenrannassa sekä piirin liikuntapäällikkönä
Mikko Niskanen.
Vuoden aikana auditoitiin hyväksytysti yhteensä neljä kurssia;
Taisteluosastonjohtajien tehtäväkohtainen harjoitus SALPA 2017,
Perustamiskurssi, Sotilaspoliisikomppanian taisteluharjoitus, fyysisen kunnon testit, Ampumataitotesti, Lähitaistelukoulutus.
Kouvolan koulutuspaikalla saatettiin päätökseen Tuntematon sotilas
-tukikurssit sekä laadittiin taktiset
ja operatiiviset perusteet puolustusvoimien tilaamiin harjoituksiin
taisteluosaston, paikallispataljoonan ja jääkäripataljoonan ja erillisen pataljoonan henkilöstön kouluttamiseksi.
Toteutettiin Suomi 100 vuotta
Nuku rauhassa -tapahtuma toukokuussa. Osallistuttiin CISOR -sotilasmoniotteluun sekä Simo Häyhä
SM-tarkka-ampumakisojen järjestämiseen. Otettiin käyttöön uudet
koulutustilat Kouvolan keskustassa 1.5.2018 alkaen.
Lappeenrannan koulutuspaikalla pilotoitiin liikuntakurssi, johon

osallistui 20 reserviläistä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun harjoitus toteutettiin yhteistoiminnassa
pelastuslaitoksen ja eri järjestöjen
kanssa. Intti tutuksi -kurssille osallistui 120 suomalaista ja 16 virolaista naista. Osallistuttiin Suomi
100 vuotta Itsenäisyyspäivän kunniavartioihin sankarihaudoilla 700
kunniavartiomiehellä ja -naisella.
Mikkelin koulutuspaikalla toteutettiin Naisten valmiusliiton Pikku
Nasta valtakunnallisena pilottiharjoituksena, johon osallistui 70
henkilöä. Toteutettiin Mikkelissä
Suomi 100 vuotta Marskin Marssi, jonka järjestelyihin osallistui
71 toimijaa. Toteutettiin Pieksämäellä Suomi 100 tapahtumana
Kukkarojotos, jonka järjestelyihin
osallistui yli 100 toimijaa. Järjestettiin yhdessä Suur-Savon Reserviupseeripiirin ja Etelä-Savon
Aluetoimiston kanssa Mikkelin
jäähallilla Suomi 100 hyväntekeväisyystapahtuma, jossa yleisöä
oli yli 2 000.
Haminan koulutuspaikka aloitti
1.1.2018. Vapaaehtoisia toimijoita
on jo yli 20.
Karjalan prikaati on merkittävä
sotilaallisen koulutuksen tilaaja ja
yhteistyökumppani. Viime vuonna
järjestettiin piirin suurin harjoitus,
Kymijoki -harjoitus, johon liittyi
ensimmäistä kertaa Naisten valmiusliiton varautumis- ja turvallisuuskursseja. Aloitettiin suunnittelu yhteisestä koulutuksesta, jossa
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Teksti: Hannu Hyppönen,
piiripäällikkö, Kaakkois-Suomi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Kuva:

Eversti evp Hannu Hyppönen.

voidaan uudella tavalla yhdistää
palkatun henkilöstön, varusmiesten ja reserviläisten koulutus. Karjalan prikaatin uusin sotavarustus
ja simulaattorikoulutusvälineet tukevat erinomaisella tavalla vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta.
Piirin vapaaehtoisten sotilaskouluttajien käyttöä voidaan hyvin
laajentaa myös kertausharjoitusten kouluttajatehtäviin tukemaan
muun muassa simulaattoriavusteisia taisteluharjoituksia.
Piirin menestystekijät ovat koulutuspaikkojen erikoisosaaminen,
koulutuksen vaikuttavuus, toimijoiden sitoutuminen ja aktiivisuutta sekä toiminnan tehokkuus ja
laatu.
Menestystekijät varmistetaan myös
alkaneena vuonna.
Hyvää alkavaa kesää!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Karjalan Prikaatin Kilta

Karjalan Prikaatin Kilta ry vaalii Karjalan Kaartin Rykmentin
perinteitä.

Teksti: Matti Mikkonen
Kuvat: Paavo Mikkonen

Karjalan Kaartin Rykmentin jalan kaartilaisten kesä 1918 Hel- päivää myöhemmin 14.9. siirtyi
singissä oli ankea ja täynnä monia rykmentti kokonaisuudessaan uuperustaminen
Suomen
Vapaussota
päättyi
16.5.1918 voitonparaatiin Helsingissä. Uutta joukko-osastoa ryhdyttiin muodostamaan jo ennen
paraatia irrottamalla siihen kustakin karjalaisesta rykmentistä yksi
pataljoona. 1. Karjalan Rykmentistä pataljoonaan määrättiin I Pataljoonan ensimmäinen komppania,
II Pataljoonaan toinen komppania
ja III Pataljoonan kolmas komppania. 2. Karjalan Rykmentistä irrotettiin sen X Pataljoona ja 3. Karjalan Rykmentistä sen III Pataljoona.
Nämä joukot, joiden vahvuus lähenteli 1800:aa, kuormattiin 10.5.
alkaen Viipurissa junaan kuljetettavaksi Helsinkiin. Vain huhu tiesi
miehistölle kertoa kyseessä olevan
uuden joukko-osaston. Virallisesti
puhuttiin vielä matkasta voitonparaatiin, jonka ylipäällikkö Mannerheim oli senaatin suostumuksella
määrännyt pidettäväksi 16.5. Uusi
joukko-osasto virallistettiin ylipäällikön päiväkäskyllä 19.5.1918.
Voittoisan juhlahumun jälkeen alkoi rykmentin elämässä karu arki.
Karjalaiset miehet oli suoraan kotiaskareistaan temmattu lyhyen
sotilaskoulutuksen jälkeen taistelukentälle, jossa sotilaalliset tavat
ja muodollinen kuri olivat outoja.
Sopeutuminen rauhanajan varuskuntaelämään oli niin päällystölle
kuin miehistöllekin vaikeata. Kar-

vastoinkäymisiä. Ensimmäisenä
oli organisoitava joukosta kiinteä
sotilasyksikkö. Tämä tehtävä uskottiin majuri O. Kuulalle, joka
ylipäällikön päiväkäskyllä 27.5.
nimitettiin Kaartin Karjalan Rykmentin päälliköksi. Rykmentti tuli
toimimaan Kaartin Divisioonan,
myöhemmin nimeltään 1. Divisioonan alaisena.
Karjalan Kaartin Rykmentin sijoituspaikaksi oli alun alkaen
kaavailtu Viipuria ja 12.9. lähetettiinkin ensimmäinen majoitustiedustelu kaupunkiin. Jo kahta

teen varuskuntaansa, jossa se tuli
sitten kouluttamaan varusmiehiään
seuraavat 21 vuotta. Näin kirjoitti
eversti ja entinen Karjalan prikaatin komentaja Pertti Kilkki kirjassaan ”Karjalan Kaartin Rykmentti
1918 – 1939”.
Killan puheenjohtajista ovat palvelleet Karjalan Kaartin Rykmentissä eversti Yrjö Aleksanteri
Tikka 1919 – 1926, majuri Arno
Otto Tuurna, entinen Thuneberg
1918 – 1924 sekä everstiluutnantti Aimo Aleksanteri Zilliacus 1937 – 1939. Killan puheen-

Paavo Mikkonen signeeraa Killan 60-vuotishistoriikkejä Upseerikerholla pidetyssä kirjan julkistamistilaisuudessa.
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johtajina ovat toimineet: eversti
Yrjö Tikka (25.11.1957) 7.4.1958
– 9.4.1960, majuri Arno Tuurna
9.4.1960 – 15.4.1972, everstiluutnantti Aimo Zilliacus 15.4.1972 –
6.5.1989, everstiluutnantti Tauno
Jousi 6.5.1989 – 9.5.1992, majuri
Kalevi Koskelainen 9.5.1992 –
25.1.1995, everstiluutnantti Antero Susi 6.3.1995 – 22.3.1997 ja
everstiluutnantti Matti Mikkonen
22.3.1997 lähtien ja on edelleen.

Ajankohtaista

Karjalan Prikaatin Killan jäsenillä
oli sykähdyttävä tilaisuus Kouvolan upseerikerholla 5.4.2018 saada
käsiinsä uunituore, killan sihteeri/
rahastonhoitaja, lehtori Paavo Mikkosen toimittama ja kirjoittama
killan 60-vuotishistoriikki. Kirjan
julkistamista oli tullut seuraamaan
lähes 50 kiltalaista useiden saadessa heti tuoreeltaan teoksen omakseen jopa kirjailijan signeerauksin
varustettuna. Paavon sanoin: ”Toivon, että teosta selailtaessa tapahtumat muistuvat mieleen – hetket
tuttujen kiltasisarten ja -veljien

kanssa palauttavat jopa nuoruusmuistoja”. Kiltaveli Kalevi Sirén
piti tilaisuudessa mainion esityksen Raudun taisteluista Vapaussodassa. Killan vuosipäivä on 5.4.
eli sama kuin Raudun taistelujen
voitonpäivä ”Kuoleman laaksossa” 1918.
Kilta kiittää kaikkia niitä säätiöitä,
yhdistyksiä, liikelaitoksia ja yksityisiä henkilöitä, jotka mahdollistitte kirjan julkaisemisen. Kirjaa
on saatavana killan puheenjohtaja
Matti Mikkoselta 20 euron kappalehintaan.
Killan
kevätkokous
pidettiin
27.3.2018 Haanojan Palvelukeskuksessa. Kokousesitelmän piti
kiltaveli, varatuomari Eero Mattila
aiheenaan veteraanien perintö. Hän
sai muistoksi esitelmän pidosta
Asekätkentä-mitalin. Kokouksessa
palkittiin ansioituneita kiltalaisia.
Killan ansioristi: Kim Jokela, Eero
Mattila ja Laina Tolmunen. Killan
kultaisen ansiomerkin saivat Kaarina Kellokoski ja Riku Mikkonen.
Vuoden 2017 Kaartin kiltalaiseksi
nimettiin Juha Mäntynen, joka sai

Varatuomari Eero Mattila sai muistoksi Asekätkentä- mitalin.
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kiertopalkinnon, Torkkeli Knuutinpojan pääpatsaan vuodeksi haltuunsa. Muistoksi hänelle annettiin
”arvonimestä” kilpi omaksi. Vuoden 2017 piiki on Ismo Hyppänen,
joka sai kiertopalkinnon vuodeksi
haltuunsa ja kilven omaksi.
Killan toiminta on ollut juhlavuoden jälkeenkin erittäin aktiivista.
Yhteistoiminta Karjalan prikaatin
kanssa on ollut edelleen saumatonta ja tuloksia tuottavaa, josta
lausun mitä parhaimmat kiitokseni
prikaatin johdolle.
Toivotan meille kaikille virkistävää kesää!

Vuoden 2017 Kaartin kiltalainen Juha
Mäntynen.

Puolustusvoimat 100 vuotta

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Kenraalimajuri Jouko Untamo
Hynninen - osa 1
Teksti: Martti Rela
Kuvat: SA-kuva

Polkupyöräpataljoona 3. ja
Jääkäripataljoona 3.
alokkaasta komentajaksi

”Jouko Hynninen oli johtaja, joka
johti joukkoaan henkilökohtaista johtamistapaa noudattaen, siis
edestä ja useimmiten joukkonsa
mukana toimien. Hän yhdisti persoonallisen rohkeuden, mutta ei
tyhmyyden, rauhallisuuden, mutta
ei vitkastelun, oikeudenmukaisuuden, mutta ei suosikkijärjestelmää.
Nämä veivät Jouko Hynnisen jääkärikomppanian ja jääkäripataljoonan niin talvi- kuin jatkosodassakin suuriin saavutuksiin” (Kenraali
Adolf Ehrnrooth kenraalimajuri
Jouko Hynnisen siunaustilaisuudessa).
Jouko Hynninen (1907-1983)
suoritti varusmiespalveluksensa
vuosina 1930–1931 PPP 3:ssa ja
RUK:n kurssilla 20. Palvelus pataljoonassa jatkui ensin reservivänrikin arvossa ja myöhemmin, Kadettikurssi 16 (1932-1934) jälkeen
vakinaisessa virassa. Luutnantti
Hynninen toimi Jääkäripataljoona
3:n konekiväärikomppanian päällikkönä pataljoonan lähtiessä syksyllä 1939 suojajoukkotehtäväänsä
Karjalan Kannakselle. Talvisodan
taistelupaikkoja olivat Summa,
kuuluisa Lähteen lohko ja Kämärä.
Tehtävä pysyi entisellään JP 3:n
ollessa välirauhan aikaan Kouvolassa. JP 3 kuului eversti Ruben
Laguksen 1. Jääkäriprikaatiin.
Prikaati edusti liikkuvuutta, joka
puolestaan perustui 1930-luvun
polkupyöräjoukkojen taktiikoihin.
Opit olivat talvisodassa, olosuhteitten pakosta, jääneet käyttämät-

Majuri Jouko Hynninen on juuri vastaanottanut Mannerheim-ristin.
Lumbusi 21-1-1942.
tä, mutta kesällä 1941 syttyneen
jatkosodan olosuhteet olivat toiset.
Niinpä Korpiselästä heinäkuun 11.
päivänä liikkeelle lähteneet jääkärit olivat jo muutamassa päivässä
edenneet Laatokalle. Vanha raja
saavutettiin 22.7.

JP 3:n komentaja

JP 3 oli 13.7.1941 likellä Uuksun
kylää, kun eversti Lagus määräsi
kapteeni Hynnisen ottamaan pataljoonan komentoonsa. Lagus oli
ollut tyytymätön vakinaisen komentajan toimintaan. Hynnisen
sotataival oli kuitenkin loppua lyhyeen vihollistykistön osuttua pataljoonan komentopaikalle. Hynninen evakuoitiin ensiavun saatuaan
sotasairaalaan. Pataljoona jatkoi
etenemistään JP 4:n kapteeni Erkki
Komosen johtamana ja saapui heinäkuun 25. päivinä Tuulosjokilin44

jalle.
Armeijakunnan komentaja kenraalimajuri Paavo Talvela kiersi tarkastamassa hyökkäyksen toiseen
vaiheeseen valmistautuvia joukkojaan. Kenraali kirjoitti; ”Kapteeni
Hynninen on ottanut haavoistaan
toivuttuaan jälleen vastaan pataljoonan komennon. Tämä pataljoona on ainutlaatuinen tapaus, ja päätin osoittaa sille huomiotani aivan
erityisesti. Pataljoona teki minuun
yleensäkin reippaan vaikutuksen”.
Kenraalin huomio kohdistui paitsi pataljoonan kuntoon, myös sen
nuorekkaaseen (34 v.) komentajaan. Jääkärit osoittivatkin olevansa Talvelan luottamuksen arvoisia.
Pataljoona työntyi Tuulosjoen läpimurron jälkeen syvälle vihollisen selustaan. Syvärille tultiin
syyskuun 7. päivänä. Seuraava
tavoite oli Petroskoi, tuleva Ää-
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nislinna. Panssarein vahvennettu
taisteluosasto Hynninen lähti liikkeelle aamupimeällä 18.9. Komentaja toteutti Talvelan ja Laguksen
periaatetta; eteenpäin – eteenpäin,
ensin kohti itää, sitten kääntyen
Petroskoin suuntaan. Monet etenemistien varrelta tavatut vihollisryhmät joutuivat yllätetyiksi. 24.9.
saattoi kenraalimajuri Talvela viestittää Karjalan Armeijan komentajalle; ”Ilmoitan, että Hynnisen johtama jääkäripataljoona on aikaisin
tänä aamuna saavuttanut Äänisjärven…”
Jääkäriprikaati keskitettiin loppuvuonna 1941 Karhumäen suunnalle. Puna-armeijan vastarinta oli
tiukentunut. Majuriksi ylennetty
Hynninen sai käskyn Karhumäen
valtaamisesta. Taistelusta tuli lyhyt. TstOs Hynninen lähti liikkeelle 5.12. aamulla ja jo puolenpäivän aikaan liehui Suomen lippu
kaupungin keskustassa. Jääkärit
jatkoivat vielä 20 kilometriä idemmäs Poventsaan ja Haapaselkään

saakka.
Maaselän kannaksen taistelut jatkuivat vuoden 1942 puolelle. Alkuvuonna saatiin kuulla, että majuri Hynninen oli nimitetty Mannerheim-ristin ritariksi (n:o 47).
”Majuri Hynninen on osoittanut
erittäin suurta henkilökohtaista urhollisuutta. Joukkojaan hän johtaa
etulinjasta käsin osallistuen usein
kivääri kädessä henkilökohtaisesti
taistellen ja siten kannustaen miehiään eteenpäin”.
Pekka Tiilikainen haastattelee Jouko Hynnistä Tapponiemen taistelujen jälkeen (Äänisen Suurniemi)
tammikuussa 1942.

Lähettiupseeri ja komentaja

JP 3 tuleva lähettiupseeri, vänrikki
Stig Hästö oli samoihin aikoihin
matkalla pataljoonaan upseeritäydennyksenä. Hästö oli kuullut Hynnisen saamasta Mannerheim-rististä ja juttuja ”Laguksen miehistä”.
Niinpä nuorella reserviupseerilla
oli jonkinlainen ennakkokäsitys

tulevasta esimiehestään - varmaankin kovapintainen, häikäilemättömän rautainen, karski soturi!
Hynninen oli perustanut komentopaikkansa venäläisten jättämään
korsuun. Kenelläkään korsussa
olijoista ei näkynyt arvomerkkejä,
kuka heistä on komentaja? Hästön
ilmoittauduttua ”komentajan näköiselle miehelle” seurasi huvittunut hiljaisuus – tämä olikin esikunnan kirjurialiupseeri. Erehdyksen
oikaisi taempana istuva, hiljaisen
ja tavallisen näköinen majuri Hynninen. Komentaja otti vänrikin ystävällisesti vastaan. Tästä hetkestä
alkoi kahden upseerin vuosikymmeniä kestävä, Hynnisen poismenoon saakka kestänyt aseveljeys.
Ensi kesän Kilpi-lehti - Kiltaveli
Martti Relan kirjoittama mielenkiintoinen tarina (osa 2.) KYMJP:n
perinnejoukko-osaston, JP 3:n, sodanajan komentaja kenraalimajuri
Jouko Hynnisestä.

Killan yhteystiedot
Puheenjohtaja Markku Seppä
markkuseppa@hotmail.com
p. 044 2166034
Sähköposti killalle
kymjpkilta@gmail.com
Killan sivuilta löydät lisää tietoa, kuvia ja juttuja
www.kymjpkilta.fi , myös
Facebook killan nimellä.
Pekka Tiilikainen haastattelee Jouko Hynnistä Tapponiemen taistelujen
jälkeen (Äänisen Suurniemi) tammikuussa 1942.
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Karjalan Tykistökilta r.y.

Tykistön historia on pitkä ja perinteikäs. Ensimmäisen kerran
tiettävästi tykkien käyttö vaikutti ratkaisevasti taistelujen kulkuun
jo vuonna 1346 Crescyn taistelussa. Tällöin oli kuitenkin voiton
syynä lähinnä se, että ukkosen jyrinää muistuttava tykkien pauke
pelotti sekä vastustajan miehet että hevoset. Noihin aikoihin oli
nuori tykistö ilman tukea ja turvaa – omaa pyhimystä.

Teksti: Jaakko Janhunen

Pyhä Barbara

pendeillä ja kouluttajantykein. Kilta on muistanut 50-, 60-, 70-, 80- ja
90- vuotta täyttäneitä jäseniään adressein. Kevätkokouksen jälkeen
Karjalan tykistörykmentin komentaja everstiluutnantti Jussi Annala
kertoi kenttätykistön ja rykmentin
ajankohtaista kuulumista.

Tuona aikana puute oli todella vakava. Olihan kaikilla muilla aselajeilla, samoin kuin eri alueilla
ja ammattikunnilla kullakin oma
suojelijansa. Asiaa pohdittiin tarkasti ja lopulta päädyttiin ratkaisuun, jota artilleristeilta sopii odottaa: Aselajipyhimykseksi valittiin
Barbara, nuori kaunis neito, joka
paitsi, että oli rakastettava kunnioituksen ja palvonnan kohde sinänsä, samalla symbolisoi juuri sitä
mitä tykistö edustaa: hengen voitto
raa´asta voimasta.

Killan historiaa

Karjalan Tykistörykmentin Kilta
perustettiin huhtikuussa 1965 Lappeenrannassa. Perustava kokous
pidettiin varuskunnan keskussotilaskodissa. Läsnä oli peräti 102
asiasta kiinnostunutta tykkimiestä.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Tauno Sariola.
Killan nimi muutettiin vuonna
1993 Karjalan Tykistökilta ry:ksi.
Kilta julkaisi Piiru-lehteä yhdessä
Karjalan tykistörykmentin kanssa
vuodesta 1966 aina 1990-luvun
lopulle saakka. Karjalan Tykistöä
Viipurista Lappeenrantaan –kirjan ensimmäinen painos valmistui
1969. Kilta oli vuonna 1970 mukana Kärnäkosken linnoituksen
muistomerkki-hankkeessa. Vuonna 1985 paljastettiin Lappeenran-

nan kirkkopuistossa killan hankkima tykistömuistomerkki. Karjalan
tykistörykmentin 80-vuotisperinnepäivänä 1998 paljastettiin Vekaranjärvellä Kaartinaukion itäreunassa KTR 2:n perinnekivi. Kivi
on Ylämaan spektroliittia ja sen
suunnittelusta vastasivat KTR 2
-veteraanit Reino Ikävalko ja Pentti Nurmi. Perinnekivessä oleva liekehtivä tykistön ammus ja sen alla
oleva numero 2 ovat silloisen KTR
2:n olkatunnuksen tunnusmerkit.
Niiden alla olevat paikkakuntien
nimet Lappeenranta – Viipuri –
Lappeenranta – Valkeala kuvaavat
Karjalan tykistörykmentin ja sen
perinnejoukko-osastojen sijaintia.

Kevätkokous Kouvolassa

Killan kevätkokous pidettiin Kouvolan Upseerikerholla 11.4. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Tiihonen ja sihteeriksi
Sini Timonen. Kevätkokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat, vuoden 2017 toimintakertomuksen
hyväksyminen,
tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Vuoden 2017 lopussa
killan jäsenmäärä oli 404. Eniten
uusia jäseniä liittyi killan kotisivujen kautta.
Henkilökunnan osalta ansioituneet
kouluttajat kilta palkitsi Karjalan
tykistörykmentin vuosipäivänä sti46

Uudet säännöt voimaan tammikuussa

Syyskokouksen hyväksymät killan uudet säännöt tulivat voimaan
tammikuussa. Suurimpana muutoksena säännöissä oli killan kotipaikan muuttuminen Kouvolaksi.
Muutoksena tuli voimaan, että jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen
katsotaan eronneeksi jo seuraavan
vuoden alusta, lisäksi uusien sääntöjen mukaan killan valtuuskunta
lakkautui.

Tutustuminen
harjoitukseen

tulenkäyttö-

Perinteiseen tapaan, lähes 40 kiltalaista, pääsimme jälleen vierailemaan ampuma- ja tulenkäyttöharjoituksessa
Pahkajärvellä
lauantaina 28.4. Tutustuimme tuliasematoimintaan sekä seurasimme varusmiesten ammattitaitoista
työskentelyä myös tulenjohdossa.
Lämpimät kiitokset rykmentin komentajalle, henkilökunnalle sekä
varusmiehille sujuvista vierailujärjestelyistä ja vieraanvaraisuudesta.
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Tulevaa ohjelmaa

Kiltaretki elo-syyskuussa tarkempi
ohjelma ja aikataulu seuraavassa
Tulikomentoja-lehdessä sekä killan kotisivuilla.
Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvellä marraskuussa.

Syyskokous

Killan syyskokous pidetään Karjalan tykistörykmentin satavuotisperinnepäivän yhteydessä perjantaina
2.11. Kouvolassa. Samalla kiltalaisilla on mahdollisuus osallistua
juhlapäivän tilaisuuksiin. Juhlitaan
yhdessä 100-vuotiasta rykmenttiä.

Tiedottaminen

Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankintakanavana ovat toimineet
killan kotisivut osoitteessa www.
karjalantykistokilta.fi.
Facebook-sivun hyödyntämistä on
edelleen aktiivisesti jatkettu. Sivuille lisättiin myös kuvia retkistä
ja tapahtumista. Facebook mahdollistaa uusien potentiaalisten jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa
mediassa. Killan sivuista ”tykkää”
säännöllisesti uudet ihmiset.

Karjalan Tykistökilta löytyy Facebookista. Käy katsomassa ja tykkäämässä http://www.facebook.
com/KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts
Killan kotisivut ovat uudistuneet.
Sivujen ulkoasun suunnittelusta on
vastannut Sofia Spets. Sivujen kehittämistä jatketaan edelleen. Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin
sivuihin osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi
Tulevista tapahtumista löytyy tietoa myös Karjalan prikaatin kilpi
- ja Tulikomentoja –lehdissä.

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja
osoitteenmuutokset

Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuilta tai jäsensihteerille sähkötai kirjepostia käyttäen.

Kiltatuotteiden myynti

Kiltatuotteita, kuten kirjoja, kiltalakkeja ja pinssejä voi tiedustella
hallituksen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.

47

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,
sähköposti yleissihteeri@
karjalantykistokilta.fi
Jäsensihteeri
Maija Leskinen,
Haukjärventie 96,
46230 Valkeala,
sähköposti jasensihteeri@
karjalantykistokilta.fi
Taloudenhoitaja
Olli Pasila
Varastovastaava
Hilla Puhakka
Hallituksen muut jäsenet
Anniina Kajander
Tuomas Kola
Timo Rintanen
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Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
90 vuotta - Historiikki julkaistu
Nimensä mukaisesti kenttäarmeijan ilmatorjunnan tarpeisiin Viipurissa vuonna 1928 perustetun Liikkuvan Ilmatorjuntapatterin perinnejoukko-osastot ovat vaihtaneet rauhan ajan sijoituspaikkakuntia ja organisaatiotaan kerta toisensa jälkeen. Joukkojen vaiheista
julkaistiin 1980-luvun puolivälissä eversti evp Pentti Toivosen kirjoittama 60-vuotishistoriikki ”Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo
1928-1988”. Kirjasta otettu 1 000 kappaleen painos loppui jo vuosia
sitten, joten tarve uudelle kirjalle oli ilmeinen.
Historiikin tuottamisen käynnisti
everstiluutnantti Aki Hotti syksyllä 2014. Kirjoittajaksi lupautuivat kenraaliluutnantti evp Hannu
Herranen (vuodet 1928-2001),
everstiluutnantti evp Mikko Vainonen (vuodet 2001-2017), everstiluutnantti Hotin ottaessa vastuun
joukkoyksikön tulevaisuusosiosta.
Salpausselän
Ilmatorjuntakillan
puheenjohtaja Jarmo Saarinen kokosi kirjaan tapahtumia yhdistyksen runsaan 60 vuoden taipaleelta.
Kirjan kuvatoimituksesta huolehti
moninkertainen patteristoupseeri
ja palkittu luontokuvaaja majuri
Jari Heikkinen. Sotavuosien tapahtumia ei käsitellä kummassakaan
teoksessa, koska perinneketjua ei
pystytä yksiselitteisesti määrittämään vuosilta 1939-1944.
Komentajuuden vaihduttua everstiluutnantti Mikko Mustonen jatkoi
kirjan tuottajana ja käytännössä
hänen johdollaan käsikirjoitukset
ja kuvitus koottiin kirjaksi. Perinnejoukon 90-vuotista taivalta ja samalla valmiin teoksen julkistamistilaisuutta Haminassa 23.3.2018
isännöi nykyinen komentaja everstiluutnantti Tero Koljonen. Kirjan
talous rakentui Karjalan prikaatin,
Salpausselän
Ilmatorjuntakillan
sekä puolustusteollisuuden tuen

varaan, mistä kaikille tahoille lämmin kiitos!
Tutkimuksellisesti kirja määriteltiin historiikiksi ja sen tietosisältö
koottiin Kansallis-, Maavoimien
esikunnan, Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunnan ja Karjalan
prikaatin arkistoista (Kilpi-lehdet
mukaanlukien) sekä patteriston
omasta leikekirja-arkistosta. Ajankohtia ja tapahtumia tarkistettiin
myös Ilmatorjunta-lehdistä. Arkistotietoja elävöitettiin lukuisilla joukko-osaston eri tehtävissä
palvelleiden tai edelleen palvelevien henkilöiden haastatteluilla ja
muisteluilla sekä lehdistöotteilla.
Työn edetessä kirjan sisällöllistä
tavoitetta täsmennettin: ”kirjan on
oltava niin mielenkiintoinen, että
myös palveluksessa olevan elämänkumppani tai täysin ulkopuolinen henkilö haluaa sen lukea”.
Kirjan alkuosa on pieniltä osin
täydennetty tiivistelmä aikaisemmasta historiikista ja siinä käsitellään joukon matkaa Viipurista
Kouvolaan sekä joukko-osaston
perinteitä. Teoksen kerronnallinen
painopiste alkaa vuoden 1988 tapahtumista jatkuen nykyhetken
kautta tulevaisuuden pohdiskeluun. Viimeisen 30 vuoden ajanjaksoon sisältyy muutto itsenäisek48

Teksti: Everstiluutnantti evp
Mikko Vainonen
Kuva: Puolustusvoimat

si joukko-osastoksi Haminaan ja
laajeneminen rykmentiksi vuonna
1990, sitten liittäminen Reserviupseerikoulun joukkoyksiköksi 1997
ja siirto Karjalan Prikaatin joukkoyksiköksi Valkealaan Vekaranjärvelle 2003. Kuntaliitosten myötä
Patteristo palasi Kouvolaan vuonna 2009! Eri tapahtumien ohella
on pyritty avaamaan muutokseen
johtaneita syitä. Tällaisia olivat
muun muassa Suomen turvallisuuspoliittisen aseman muutokset,
mutta ennen kaikkea valtiovallan
puolustushallinnolle kohdistamat
säästö- ja kehittämisvelvoitteet.
Myllerryksiä ja niiden seurannaisvaikutuksia on pyritty tarkastelemaan sisältä päin, joukon omista
lähtökohdista ja jopa kuvaamaan
sitä, kuinka muutokset vaikuttavat
yksittäiseen työntekijään tai perhekuntaan.

Miksi ei 100-vuotishistoriikki?

Miksi 90-vuotishistoriikki, olisiko
kannattanut odottaa vielä 10 vuotta? Havaintojen mukaan kysymys
tulee asettaa muotoon: Miksi vasta
nyt? Kirjoittajien arvion mukaan
paljon hiljaista ja hilpeää tietoa oli
päässyt unohtumaan!
Käsikirjoituksia laadittaessa nimittäin todettiin, että kuluneina

Puolustusvoimat 100 vuotta
30 vuotena on ehtinyt tapahtua
valtava määrä asioita. Muutosten määrän, laajuuden ja vaikuttavuuden suhteen oli kysymys
poikkeuksellisesta ajanjaksosta.
Jo näiden tapahtumien yksityiskohtien ja ennen kaikkea mukana
eläneiden henkilökohtaisten kokemusten esiin kaivaminen todettiin
haasteelliseksi. Silloisella tekniikalla pystyttiin tuottamaan paljon
asiakirjoja, mutta ohjelmistojen
ja tekniikoiden muuttuessa monet
mielenkiintoiset asiakirjat jäivät
bittijonoina ”lerppuihin” ja ”korppuihin”, joita ei pystytä enää edes
lukemaan. Sähköisistä taltioista
tulostettavista asiakirjoista puuttuivat mehevät marginaalihuomautukset ja muut käsin kirjoitetut
huomiot, joista saattoi tehdä mielenkiintoisia havaintoja.
Organisatorinen muutos joukkoyksiköksi vuonna 1997 vähensi
omalta osaltaan syntyneiden asiakirjojen määrää ja painotti niiden
sisällön melko puhtaasti koulutukseen. Tällöin kokonaisuuden ymmärtäminen, laajemmat muutosvalmistelut ja oman joukon osuuden kuvaaminen niissä edellyttivät

paneutumista emojoukko-osaston
arkistoihin.
Henkilökohtaisten kokemusten keräämisessä koettiin yllättäviä haasteita; muistelupyyntöön sai valitettavan usein vastauksen: ”En muista
enää juuri mitään, en ainakaan siitä
tapahtumasta”. Jotkut olivat haluttomia muistelemaan tai arvelivat
muistavansa asioita väärin. Etenkin muistitiedot tapahtumissa mukana olleista olivat tärkeitä, jotta
haastattelutietoja saatiin tallennettua. Virallista tietoa ja muistelotiedon murusia yhdistelemällä saatiin
kuitenkin historiikki kirjoitettua.
Muisteloita koottaessa todettiin
monen muutoksissa mukana olleen
palvelustoverin kuolleen.
Yksi valitettava takaisku paljastui
työn edetessä. Patteriston tiloissa säilytyksessä ollut Salpausselän lmatorjuntakillan arkisto oli
muuttojen ja muutosten jaloissa
kadonnut mystisellä tavalla. Ehkäpä joku asiaa tuntematon tai perinteistä piittaamaton taho oli tehnyt
omavaltaisen päätöksen kyseisen
asiakirja-aineiston supistamisesta.
Kaikeksi onneksi killan osuus saatettiin rakentaa yhdistyksen noin

kymmenen vuoden välein laadittujen laajahkojen historiikkien varaan.
Kirjaan on saatu tallennettua Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
ja sen perinnejoukkojen lähi- ja
hieman vanhempaakin historiaa,
josta seuraavien kirjoittajien on
hyvä jatkaa tai täydentää nyt julkaistua. Teos on julkaistu nimellä
”Salpausselän ilmatorjuntapatteristo 1928 -2018 90 vuotta ilmatorjuntaa Kaakonkulmalla”. Komentajalla on jälleen käytössään
arvokas lahjaesine ja nuoremmilla
patteristolaisilla lähdeteos joukon
omista juurista.
Takanapäin meillä on AUK:n Kiltapäivä, vuosikokous, Lohtajan
IPH118 ja monia muita tapahtumia. Kiitos osallistujille!
Edessäpäin on Hamina Tattoo
Marssishow 4.8.2018 kello 21.00
sekä ammuntojen seuraaminen
Pahkajärvellä 10.10.2018. Samalla
on killan syyskokous. Kokoontuminen Karjalan prikaatin pääportilla klo 12.00. Salpitkilta.fi kertoo
lisää.

Kirjan toimituskunta ja (toinen oikealta) Maasotakoulun reserviupseerikoulun johtaja, eversti Jouko Rauhala
sekä Haminan kaupungin edustaja.
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Korian Pioneerikilta -

Korian Pioneerikilta r.y.
www.korianpioneerikilta.fi

Vierailu Museo Militariaan
Kymen Pioneeripataljoonan Aliupseerikoulun ja Korian Pioneerikillan vierailu Museo Militariaan Hämeenlinnaan tehtiin 25.03.2018.
Retki oli pataljoonan, killan ja museon yhteinen. Tämä oli jo toinen
vastaavanlainen vierailu, joten alkuperäisen idean mukainen perinteen muodostuminen on jo hyvällä alulla.
Tällä kertaa mukaan lähti 79 aliupseerikurssin oppilasta ja varusmiesjohtajaa kouluttajansa, luutnantti
Partasen kanssa. Tänä kauniina
sunnuntaipäivänä kiltalaisista ehti
mukaan vain puheenjohtaja ja
toinen kiltalainen. Joukko oli siis
lähes kaksinkertainen viimevuotiseen nähden. Pataljoona oli ystävällisesti hankkinut linja-autot,
jotka Vekaranjärveltä ajoivat Kouvolan ja Lahden kautta museolle
Hämeenlinnaan. Museokierroksen
oli tarkoitus alkaa klo 09.30, joten
oppilaat olivat lähteneet kotivaruskunnasta varhaisina aamun tunteina eväspussit repuissaan.
Museon pihalla luutnantti Partanen jakoi joukon kahtia tulevaa
museokierrosta silmälläpitäen. Entinen museonjohtaja, museoneuvos, everstiluutnantti evp Jaakko

Teksti ja kuvat: Ilkka Jaakkola

AUK/KYMPIONP järjestäytyneenä museon pihalla saapumisen jälkeen.
Martikainen oli laatinut aikataulun, joka sisälsi paitsi tutustumisen
pysyvään näyttelyyn, myös elokuvaesityksen ‘Ihantalan Ihme’ sekä
museon ja näyttelyn taustojen esittelyn.

Oppilaat valmiina museoesittelyä varten.
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Joukko siirtyi Tykkihalliin, jossa
museoneuvos Martikainen kertoi
aluksi Museo Militarian perustamiseen johtaneista tapahtumista
ja kuinka Museo tuli Linnan kasarmille. Tämän jälkeen nykyinen
museonjohtaja, FT Miia-Leena
Tiili esitteli museon nykytoimintoja. Korian Pioneerikillan puheenjohtaja Esa Simpanen kertoi killan
toiminnasta ja olimme varautuneet
jäsenhakemuskaavakkeilla vastaamaan mahdolliseen liittymisryntäykseen. Toisaalta tässä vaiheessa
varusmiespalvelusta nuorilla on
hiukan toiset intressit, kuin vapaaehtoinen maanpuolustustyö, eikä
kaavakkeita tässä vaiheessa tarvittu.
Evästauon jälkeen kahtia jaettu
joukko lähti opastetulle kierrok-
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Killan tarjoamat pullakahvit maistuivat.
Museoneuvos, evl evp Jaakko
Martikaisen läksiäisohjeet.

selle museoon. Toista osastoa veti
museoneuvos Martikainen ja toista museomestari Ilkka Vahtokari.
Aluksi osasto Martikainen kierteli
museon näyttelyä, joka kattaa kolme kerrosta ja ulkonäyttelytilat.
Osasto Vahtokari katsoi sillä aikaa
elokuvan ‘Ihantalan Ihme’, joka
kuvasi jatkosodan erästä ratkaisutaistelua Tali-Ihantalan alueella.
Tämän jälkeen Korian Pioneerikillan tarjoamat pullakahvit tekivät
kauppansa. Tilojen rajallisuuden
vuoksi olikin hyvä, että museokierroksen ensimmäiset osiot päättyivät hiukan porrastetusti. Näin
kaikki saivat istumapaikan kahvittelun ajaksi.
Asiantuntevan opastuksen johdolla Museomestari Ilkka Vahtokari elävöittää historiaa.
tutustuttiin kronologisessa järjestyksessä museon pysyvään näyttelyyn, joka kokoaa tykistön, viestin
ja pioneeriaselajin historian yhteen
sitoen sen Suomen historiaan.
Pataljoonan aikataulusta johtuen
tutustumisaika jäi valitettavan lyhyeksi (noin 45 min) ja kierroksella oli kiireen tuntu. Ehkä tulevilla
kerroilla pääsemme paremmin vaikuttamaan vierailun ajankohtaan
niin, että tuo suunniteltu aikataulu saadaan paremmin sovitettua
AUK:n ohjelmaan.
Lisätietoa löytyy:
www.museomilitaria.fi
www.korianpioneerikilta.fi
Loppukeskustelun aika.
www.pioneeriaselajinliitto.fi
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Kymen Viestikilta ry
Sotilasradiopäivä 2018
Kymen Viestikillan ja Kouvolan Sotilasradiomuseon yhdessä järjestämä Sotilasradiopäivä keräsi jo kuudennen kerran runsaan kuulijajoukon. Lauantaina 21.4.2018 epävirallisen laskennan mukaan yli
200 asiasta kiinnostunutta kuulijaa kerääntyi Kouvola-talon Simelius-saliin kuuntelemaan mielenkiintoisia esitelmiä.
Lasse Vihonen esitelmöi aiheesta
”Radio sodissamme 1939 – 1945”
ja kahvitauon jälkeen kuultiin 99
vuotiaan sotaveteraanin, res. kapteeni Kauko Mäenpään itsensä kertomana sotapolustaan viestijoukkueen johtajana Vienan Karjalassa.
Eversti evp Tarmo Kauppila kertoili kaukopartioiden viestiliikenteestä jatkosodassa ja lopuksi kuultiin vielä eversti evp Seppo Uron
esitys jääkärien osuudesta viestitoiminnan kehittäjinä.
Sotilasradiomuseon ovet olivat
avoinna vierailijoille tapahtuman
jälkeen.

Teksti: Kari Syrjänen
Kuvat: Asa Laine

Sotaveteraani res.kapteeni Kauko Mäenpää kertoo sotapolustaan viestijoukkojen komentajana Vienan Karjalassa. Avustajana Markku Rauhalahti.

Sotilasradiopäivän yleisö.
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TENSOR -radio sodassa
Neuvostoliiton sotilastiedusteluelimet GRU ja NKVD tarvitsivat sodan kestäessä yhä uusia ja modernimpia radiolaitteita käytettäväksi
agenteilleen ja desanteilleen. Agentit ulkomailla olivat menestyksellisesti käyttäneet jo ”Jack”- ja ”Nabala”-radioita ja viimeksi mainittu otettiinkin uuden radion kehitystyön pohjaksi.

Teksti ja kuva: Kari Syrjänen,
Kouvolan Sotilasradiomuseo

Vuonna 1942 esiteltiin uusittu ”Nabala” ja se sai nimekseen ”Tensor”
tai ”Tenzor” riippuen nimen translitteroinnista. Laite suunniteltiin
alunperinkin jo verkkokäyttöiseksi,
sitä ei ollut tarkoitus käyttää maasto-olosuhteissa. Lisäksi laitteille
asetettiin vaatimukseksi suuri lähetysteho, laaja taajuusalue sekä
lähettimen ja vastaanottimen yhtäaikainen käyttömahdollisuus. Laite
piti myös olla mahdollisimman pienikokoinen.
Sylvanian radiotehdas lähellä Moskovaa valmisti ensimmäisen sarjan
uutta Tensor-radiota. Laitteisto käsitti kolme litteätä metallilaatikkoa,
vastaanottimen, lähettimen ja virtalähteen. Vastaanotin oli kolmiputkinen (3 x 6J7) kattaen taajuusalueen 3.3 - 15MHz kahtena alueena.
Vastaanottimen putket oli sijoitettu
kiinteästi laitteen sisälle. Lähetin
oli kaksiputkinen sähkötyslähetin
josta tehoa saatiin jännitteestä riippuen 13 - 30W. Taajuusalue 3.7 14.3MHz neljänä alueena. Lähetin
oli joko jatkuvaviritteinen tai kideohjattu. Lähettimen putket olivat
6F6 ja 6V6 ja ne olivat irrotettavat. Vastaanotin ja lähetin käyttivät
eri antenneja. Kolmas laatikko oli
verkkovirtalähde jota voitiin syöttää 90 - 240V vaihtovirralla. Tasasuuntauksen hoiti kaksi tai kolme 5Z4 tasasuuntausputkea, jotka
voitiin myös irrottaa. Kun putket
ja kaapelit irrotettiin, voitiin radion
eri osat sijoittaa huomaamattomasti
vaikka matkalaukkuun tai takin
taskuihin. Laitteen kokonaispaino
oli vain noin 4 kg. Kaikki laitteen
tekstit olivat englanninkielisiä, putket olivat amerikkalaisia ja sisällä
olevien komponenttien venäjänkie-

laskuvarjolla Suomeen. Mikkelissä
selvitettiin koneen lentoreitti, jäljet
johtivat Vihtiin. Nuorteva ei vielä
tässä vaiheessa jäänyt kiinni, mutta
Helsingissä laitteita kokeillessaan
hän käytti väärää jännitettä ja luuli
rikkoneensa radion. Yhtään oikeaa
salasanomaa hän ei ehtinyt radiollaan lähettää ennen kiinnijoutumistaan. Riihimäen Viestimuseon alkuajoista lähtien on siellä säilytetty
”Nuortevan radiona” tunnettua
Tensor-laitteistoa.
Kun Viestimuseo lopetettiin, osa
sen laitteista siirrettiin Hämeenlinnaan Museo Militarian varastoihin. Varastonsiivoustalkoissa 2014
tämä Tensor putkahti taas ihmisten
ilmoille. Tensor oli eri vakoiluelimien käytössä pitkälle 50-luvun
puolelle ja ainakin Jyväskylässä ns.
suuressa vakoilujutussa 50-luvun
puolivälissä poliisin takavarikkoon
jäi Tensor-radio. Kerttu Nuortevan
Tensor-radio on nähtävissä Kouvolan Sotilasradiomuseossa.

liset tekstit oli hiottu pois laitteen
alkuperän tunnistamisen vaikeuttamiseksi.
Joissain tapauksissa agentit jäivät
kiinni radiosignaalin häiritessä sähköverkon kautta tavallisia radiovastaanottimia. Laitteistoon lisättiinkin
verkkohäiriöitä pienentämään neljäs laatikko, verkkosuodin. Radion
varustukseen kuului myös kuulokkeet sekä pienikokoinen sähkötysavain ja 2 x 15m dipoliantenni.
Lasikuoriset putket rikkoutuivat
herkästi kuljetuksessa tai niitä paikalleen vaihdettaessa. Ne korvattiinkin myöhemmin teräskuorisilla
putkilla. Myös Suomessa toimineet
salaiset asiamiehet saivat käyttöönsä näitä Tensor-radioita. Tampereella toimineen Eino Laakson
radion poliisi sai haltuunsa eräässä
ratsiassa, jossa Laaksokin oli jäädä
vangiksi, mutta Voikkaalla toiminut Väinö Niilo-Rämä lähetti Tensorillaan tietoja sodan loppuun asti.
Eino Laakson radio on nähtävillä
Tampereella Työväenmuseo Werstaassa.
Vuonna 1942 pudotettiin Suomeen
laskuvarjolla myös ehkä eniten julkisuutta saanut agentti Kerttu Nuorteva. Nuortevan hyppy epäonnistui:
hänet pudotettiin sata kilometriä
maalialueesta länteen. Lisäksi hän
takertui varjoineen kuusenlatvaan,
ja irrottautuessaan valjaista loukkasi jalkansa. Hypyssä paikalle
levinneistä varusteistaan hän löysi
pimeässä ainoastaan Tensorin sisältäneen radiolaukun. “Kukka pudotettu ja sateenvarjo auennut.” Venäjänkielinen peitesanoma ei tuottanut
ongelmia everstiluutnantti Reino
Hallamaan radiotiedustelulle. Naisdesantti oli onnistuneesti pudotettu
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Lähteet:
http://personal.inet.fi/koti/antero.tanninen/neuvos.html
http://www.radiomuseum.org/r/military_tenzortenso.html
http://www.wehrmacht-awards.com/
forums/showthread.php?t=672491
http://www.wftw.nl/volume4.html
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Autojoukkojen
Kymenlaakson Kilta ry
Autokillan toiminta on jatkunut myös kuluvana vuonna aktiivisena
perinteiden mukaisesti.
Vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja puheenjohtajana jatkaa Timo
Pohjola sekä sihteerinä edelleen
Jani Siljander (sihteeri@ajkkymenlaakso.fi ). Killan ryhtipatsas
myönnettiin kiltaveli Päivö Itkoselle. Hänen toimintansa isänmaan
hyväksi on esimerkillistä, josta
nuorempien sukupolvien kelpaa
ottaa mallia.
Kilta vastaa 3. Erillisen Autokomppanian perinteistä, jonka historia
sijoittuu voimakkaasti Kouvolan
Kasarminmäelle. Toiminta siellä
alkoi välittömästi sodan päätyttyä käskytyksellä vastata kuljetus- ja koulutustoiminnasta Kaakkois-Suomen alueella.
Kilta on palkinnut ansioituneita
Karjalan prikaatin Huoltopatal-

joonan sekä Utin jääkärirykmentin
henkilökuntaa ja varusmiehiä. Samoin osallistuminen maanpuolustuksen tilaisuuksiin on ollut ja tulee
olemaan aktiivista ja kehittävää.
Autojoukkojen Kymenlaakson
kilta kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Autojoukkokiltojen liittoon
sekä Karjalan prikaatin kiltayhtymään. Puheenjohtaja toimii prikaatin kiltayhtymän varapuheenjohtajana. Jäsenistön määrä on hieman
kasvanut sen ollessa noin 250 hlöä.
Kaikki huollon piirissä toimineet
sekä logistiikka-alasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukavaan,
antoisaan toimintaan, jossa sotilashuumorilla on vankka asema.
Ampumaharrastus on jatkunut ympärivuotisena Tyrrissä noin 20:n

Talvisodan muistoammunnan 3x5 ls tulokset 10.3.2018
1. Ahti Hyppönen

132 pist. 6 x 10

2. Jukka Niemelä

132 “

3. Heimo Kivistö

129 “

Teksti: Timo Pohjola

kiltaveljen voimin. Talvisodan
muistoammunta järjestettiin 10.3.
Autokilta on tunnettu erinomaisista ampujistaan.
Tulevia tapahtumia ovat: Kevätretki, joka on valmisteltu kiltaveli
Heimo Kivistön toimesta. Retki
suuntautuu
Porvooseen 26.5.2018. Ohjelmassa on tutustuminen oppaan johdolla Porvoon vanhaan kaupunkiin
ja sen historiallisiin kohteisiin.
Moottoripyöräilyä
harrastetaan
keskiviikkoiltaisin kiltaveli Kimmo Hovilaisen johdolla. Lähtö
reiteille alkaa Kauppalankadun
ABC:n pihalta klo 17.00.
Toivotan lukijoille hyvää kesää ja
tervetuloa mukaan rohkeasti Autokillan toimintaan.

Teksti ja kuvat: Heimo Kivistö

4 x 10

4. Nooa Hovilainen 116 “
5. Juhani Koste

116 “

6. Ismo Lehto

106 “

7. Jab Niemelä

105 “

8. Markus Koijärvi 105 “
9. Jani Siljander

103 “

10. Tapani Kuisma

103 “

Ampujia oli 18 kiltaveljeä.
Aseina perinnekiväärit.

Killan ammunnan harrastajia Tyrrissä 5.5.2018. Keskellä ”Ryhtipatsaalla” palkittu 88-vuotias evl Päivö Itkonen.
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8.4.2018 olleen pilkkikisan
osanottajia Utin Vennanrannassa.

Varusmiesten palkitseminen					

Teksti: Kalervo Seppälä

Autokillan ansiolevykkeellä on palkittu
13.12.2017 Karjalan huoltopataljoonan kotiuttamisjuhlassa
alikersantit Paul Väänänen ja Markus Samanen,
sekä jääkäri Mikael Valkoff
13.12.2017 Utin jääkärirykmentin kotiuttamisjuhlassa
kersantti Roope Kiesilä
14.12.2017 Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikurssin päättäjäisissä
alikersantit Samu Venäläinen ja Toni Pietarinen

Everstiluutnantti Olavi Eronen in Memoriam
Karjalan prikaatin esikunnan koulutustoimiston päällikkönä 19711974 ja esikuntapäällikkönä 1975-1977 toiminut haminalainen Tarmo Kaarlo Olavi Eronen kuoli 25. marraskuuta 2017.
Olavi syntyi 14.2.1922 Viipurissa.
Käytyään keskikoulun ja liityttyään
suojeluskuntaan hän aloitti sotilasuransa talvisodassa 17-vuotiaana JR
11:n erään komppanian päällikön
taistelulähettinä. Hänet ylennettiin
talvisodan jälkeen korpraaliksi ja
komennettiin syksyllä 1940 Reserviupseerikouluun, aliupseerikoulu
jäi väliin. Jatkosodan alettua kesällä 1941 hänet ylennettiin melko
pian jo luutnantiksi. Sotien jälkeen
upseeripula Suomessa oli huutava
ja hän pestautui armeijan palvelukseen 1949. Harvinaiseen urapolkuun kuului muun muassa 10
vuoden vaihe Reserviupseerikoulun 3. Komppanian ja Kranaatin-

heitinkomppanian päällikkönä sekä
yleneminen keskikoulupohjalta ja
ilman Kadettikoulua lopulta everstiluutnantiksi.
Ampumaurheilun kiväärilajeissa
saavutti Olavi useita Pohjoismaiden sotilaiden mestaruuksia, sekä
mitaleja myös Suomen Ampujainliiton SM-kisojen sekä yleisessä
että ikämiesten sarjoissa. Hän toimi pitkään Suomen Ampujainliiton
valmennus- ja koulutuspäällikkönä
osallistuen viisiin olympiakisoihin
Münchenissä 1972, Montrealissa
1976, Moskovassa, 1980 Los Angelesissa 1984 ja Soulissa 1988.
Lisäksi hän toimi suomalaisten
valmentajana neljissä ammunnan
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Teksti ja kuva: Pentti Vainikka

MM-kilpailuissa.
Olavi Eronen kuului kahdeksan
vuotta maamme Olympiakomiteaan ja toimi sen valmennusvaliokunnassa puheenjohtajana.
Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta kunnioittaa everstiluutnantti Olavi Erosen muistoa.
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Henkilöstötapahtumia Karjalan prikaatissa
Kymen pioneeripataljoonan komentaja everstiluutnantti Timo Ronkainen 1.6.2018 lukien
Olen syntynyt Keravalla ja kirjoittanut ylioppilaaksi Keravan
lukiossa 1995. Suoritin upseerin tutkinnon 84. kadettikurssilla 2001, esiupseerikurssin 2012 ja yleisesikuntaupseerikurssin
Maanpuolustuskorkeakoulussa 2013.
Olen aikaisemmalla virkaurallani palvellut Kymen pioneeripataljoonassa 2001-2009, Karjalan prikaatin esikunnan operatiivisella osastolla 2009-2011 ja virkaurakurssieni jälkeen Itä-Suomen
sotilasläänin esikunnan suunnittelukeskuksessa 2013-2014, josta
siirryin Pääesikunnan suunnitteluosaston kansainväliselle sektorille vuoden 2015 alusta lukien. 2015-2017 toimin Puolustusvoimain komentaja, kenraali Lindbergin adjutanttina. Ennen siirtoani
takaisin Karjalan prikaatiin, palvelin toistamiseen Pääesikunnan
suunnitteluosaston kansainvälisellä sektorilla, jossa vastuualueeseeni kuuluivat ensisijaisesti Puolustusvoimiin ja Yhdysvaltoihin
liittyvä kahdenvälinen puolustusyhteistyö. Kriisinhallintatehtävissä olen palvellut kahteen eri otteeseen, Kosovossa 2005-2006 ja Afganistanissa 2009. Asun perheineni
nykyisin Kouvolassa. Perheeseeni kuuluvat vaimon lisäksi 16- ja 15-vuotiaat tyttäret sekä 10-vuotias poika.
Harrastuksiini kuuluvat lenkkeily ja salibandy. Odotan innolla paluuta Karjalan prikaatiin!

Karjalan prikaatista siirtyneet

Karjalan prikaatiin siirtyneet

1.3.2018
kapt Kari Leppänen, 1.LOGRE

1.1.2018
kers Tommi Alatalo, määräaikainen au
kers Juha Saari, määräaikainen au

1.5.2018
vääp Petri Taskinen, 1.LOGRE
henksuunn Minna Manelius, MPKK

1.3.2018
kers Miika Kansikas, määräaikainen au
kers Kasper Koivuniemi, määräaikainen au

1.6.2018
evl Tatu Mikkola, PE
ylil Marko Halme, RPR
ylik Ville Vihanne, RPR

1.4.2018
ylil Janne Räsänen, MAASK
1.5.2018
varm Toni Juhani Lehtiniemi, siviilivirka
varm Maarit Sisko Miikki, siviilivirka

1.7.2018
ylil Marko Kiri, MAASK
insylil Esa Ojakaski
ltn Tahvo Hirvonen, UUDPR

1.6.2018
evl Timo Ronkainen

1.9.2018
kapt Mikko-Petteri Keinänen, MAASK

1.7.2018
varm Juho Hermunen, siviilivirka
1.8.2018
kapt Joni Hakkarainen, LOGLE
ylik Adnan Podzic, SATLSTO

56

Puolustusvoimat 100 vuotta

Ylennykset
Tasavallan Presidentti on ylentänyt
Puolustusvoimissa 4.6.2018
everstiksi
evl Jarmo Tapio Vähätiitto
majuriksi
kapt Mikko-Petteri Keinänen
kapt Antti Timo Uljas
kapteeniksi
ylil Timo Heikki Antero Jussila
ylil Heikki Tapani Miettinen
ylil Petri Uolevi Servo

Karjalan prikaatin komentaja on antanut
palvelusarvon ja ylentänyt reservissä 4.6.2018
vääpeliksi
ylik Sami Mikael Hietamies
ylikersantiksi
kers Erica Heleena Hernandez Seppänen
kers Jirko Petteri Kunttu
kers Janne Paavo Juhani Putkonen
kers Konsta Arttu Vilhelm Sipilä
Karjalan prikaatin komentaja on ylentänyt
reservissä 4.6.2018
ylikersantiksi
kers Allan Ilari Aakala
huoltom (res kers) Vesa-Pekka Johannes Volanen
kersantiksi
matsiht (res alik) Jari Petri Laurén
alikersantiksi
varm Jari Juhani Mähönen
korpraaliksi
varhoit Tuomas Jaakko Tapani Suurtalo
asent Heikki Henrik Ikonen
varm Juha Pekka Viita

Tasavallan Presidentti on ylentänyt reservissä
4.6.2018
yliluutnantiksi
ltn Mikko Tuomas Tauru
luutnantiksi
vänr Jaakko Vesa Olavi Salokivi
Karjalan prikaatin komentaja on antanut
palvelusarvon 4.6.2018
vääpeli
ylik Lasse Levula
ylik Henri Hannu Mikael Paavola
ylik Kaj Martin Kristian Repo
ylik Jari-Pekka Valtteri Toivola
ylik Aki Ville Tapio Ursin
ylikersantti
kersToni Rikhard Ilmari Paakkinen

4.6.2018 ylennettyä Karjalan prikaatin henkilöstöä.
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Kunniamerkit
Suomen Leijonan komentajamerkki
eversti Arto Ensio Ikonen			
		
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki

Tasavallan Presidentti on myöntänyt Valtion
Virka-ansiomerkin 1.12.2017

everstiluutnantti Tero Jarkko Mikael Koljonen

kapteeni Timo Juhani Gröhn
kapteeni (evp) Timo Antero Kautto
ylikersantti Arto Olavi Kokkinen
kapteeni Lauri Petteri Lepistö
yliluutnantti Jyri Antero Mononen
everstiluutnantti (evp) Esko Uolevi Salminen
luutnantti Hannu Sakari Teitto
luutnantti Marko Jussi Tuomas Teräväinen
kapteeni Jari Vuorijärvi
sotilasmestari Jussi Pekka Hämäläinen

Suomen Leijonan ritarimerkki
kapteeni Harri Kalevi Hasanen
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
yliluutnantti Ilkka Tapani Huuhka
yliluutnantti Aapo Jaakko Matila
yliluutnantti Antti Päiviö Mustonen
yliluutnantti Pekka Johannes Peltola
yliluutnantti Jarno Olavi Pöntinen
yliluutnantti Pekka Antero Rinne
yliluutnantti Janne Kusti Räsänen
yliluutnantti Sami Ilmari Terho
yliluutnantti Teppo Jaakko Vartiainen

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt
Sotilasansiomitalin 4.6.2018
majuri Jari Sakari Mäkelä
majuri Tuomas Antero Väyrynen
kapteeni (evp) Markku Ilmari Hämäläinen
kapteeni Olli Pekka Luukkainen-Fòa
yliluutnantti Jukka-Pekka Masalin
toimistosihteeri Riitta Anneli Tommiska

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
vääpeli Mika Tapani Karhula
johdon assistentti Marjo Katermaa
varastonhoitaja Timo Kalevi Laitinen

Kunniamerkkien saajia 1.6.2018 Vekaranjärven
sotilaskodissa järjestetyssä tilaisuudessa.
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Harvinaisuus varusmiesten palkitsemiseksi
Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 8:n, “Tuntemattoman sotilaan” rykmentin, veteraanit ovat kokoontuneet asevelijuhlaansa vuodesta
1955 lähtien, jolloin he olivat kutsuvieraina Edvin Laineen ohjaaman Tuntematon sotilas -elokuvan ensi-illassa Helsingissä.
Alkuaikoina kokoontuminen tapahtui viiden vuoden välein, mutta
1970-luvulta alkaen se on järjestetty joka toinen pariton vuosi lauantaisin lähinnä ennen jatkosotaa
1941 julistettua liikekannallepanopäivää, 17. kesäkuuta. Vuoden
1975 tapaamisessa Imatralla oli
tilaisuutta juhlistamassa ensimmäistä kertaa rykmentin suoran
jälkeläisen, Karjalan prikaatin
lippu ja lippujoukkue – prikaatin
silloisen komentajan, eversti Lauri
Autin ansiosta. Seuraavan kerran
1977 asevelijuhla pidettiin Vekaranjärvellä prikaatin isännyydessä.
Karjalan prikaati onkin sen jälkeen
ollut veteraanien kokoontumispaikkana lukuun ottamatta 1979
Kuopiota, 1981 ja 1991
Vuoden 1977 asevelijuhlan innoittamana ryhtyivät JR 8:n Perinnetoimikunnan veteraanit hankkimaan perinne-esinettä, puista
sotilashahmoa, jolla voitaisiin
palkita yksi Karjalan prikaatin kotiutuvan saapumiserän jalkaväen
aliupseeri, mieluiten kersantti. Jyväskyläläisten majuri evp Pentti
Laineen ja johtaja Jussi Heinosen
ideoimana Perinnetoimikunta kustansi Hietasen patsaaksi nimetyn
muistoesineen, jonka ensimmäinen luovutus tapahtui syyskuussa
1977. Patsas on puinen noin 22 cm
korkea sotilashahmo, joka polviasennossa pitää käsissään konepistoolia ja varsikäsikranaattia.
Miksi rykmentin perinne-esineen
nimeksi valittiin Hietanen? Olisihan esineen nimeksi kenties löytynyt monia muitakin vaihtoehtoja. Väinö Linna esitti varovasti
Koskelaa, josta hän erityisesti piti.

Yksi syy Koskelan hylkäämiseen
oli se, että valintaan osallistuvien
kokelaitten määrä oli pieni. Toisena tärkeänä syynä veteraanien mielestä oli, että Koskelan katsottiin
välttäneen vastuuta jokapäiväisissä asioissa, kuten Rahikaisen, Lehdon, Määtän ja Rokan tapauksissa
ilmeni, eikä pyrittävä hankkimaan
mukavan miehen nimeä. Miksei se
ollut Lahtinen, jonka Linna mainitsee kommunistiksi. Sentähden,
ettei esimerkkihenkilö saanut olla
kommunisti tai kokoomukselainen, vaan yksi suomalainen. Miksei henkilö saanut olla romaanin
ylivoimaisesti suosituin Antero
“Antti” Rokka? Siksi, ettei veteraanien mielestä tullut ihannoida
kylmää tappajaa, joka suhtautui
yhteisiin tavallisiin asioihin aina
kielteisesti purnaten.
Perinnehenkilön tuli olla Hietanen,
iloinen velikulta, palveluskavereitten suosima ja esimiesten tukena
oleva aliupseeri.
Hietanen edusti silloisen väestömme pääosaa, hän oli kotoisin vaatimattomista kotioloista, pienestä
maalaistalosta ja kuului siihen ikäluokkaan, joka “nuorukaisina, sokeina ja lapsellisina joutui sotaan”,
kuten Linna sanoi. Lisäksi Linna
kirjoitti Hietasesta: “Hän oli mies,
joka tappion hetken tultua huomasi, että hänen ailahteleva isänmaallisuutensa olikin lujasti kiinni koko
hänen elämänasenteessaan, ja että
tappio kouri koko hänen olemuksensa juuria. Mies hänessä oli antanut pojan nauttia ja olla huoleton
menestyksen aikana, mutta tappion
tullessa se astui esiin ja otti taakan
harteilleen.”
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Teksti ja kuvat: Pentti Vainikka

Hietasen patsas.
Koko romaanin ajan Hietanen
esiintyy rakentavana voimana pyrkien tekemään silloisesta olotilasta
siedettävän nurisematta asioista,
joille hän ei mahda mitään. Hietasen saaman koulutuksen tulos
näkyi hänen tuhotessaan hyökkäysvaunun aivan vaistonvaraisesti,
mihin kaikki koulutus tähtää. Sodan aikoja ajatellen tällaiset Hietaset olivat jokaisen yksikön päällikölle korvaamattomia.
Siispä jaettavan Hietasen patsaan
arvostelussa Perinnetoimikunta
katsoi pelkkien sotilaallisten suoritusten muodostavan vain osan ja
kaikinpuolisen kansalaiskunnon
pääosan. Niinpä Hietasen patsasta
ei katsottu sodan tai siihen liittyvän
ihannoimiseksi ja muistelemiseksi,
vaan sen tarkoituksena katsottiin
omalta pieneltä osaltaan olevan
kannustin maanpuolustushengen
ja kansalaiskunnon kehittämiselle.

Karjalan prikaati 60 vuotta
Ensimmäisellä Hietasen patsaalla
palkittiin saapumiseränsä III/76
“Hietasena” kotiuttamisjuhlassa
8. syyskuuta 1977 helsinkiläinen
kersantti Markku Kanninen. Hänet
jatkokoulutettiin aliupseerikurssinsa jälkeen sotilaspoliisialiupseeriksi.
Kirjoittaja on palvellut Karjalan
prikaatissa. Hän on toiminut JR 8:n
veteraanien muodostaman perinnetoimikunnan sihteerinä vuosina
1979-2015, jolta ajalta aineistoa on
kertynyt veteraanien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Saapumiserän 1/99 Hietasen patsaalla palkittiin Ensimmäinen ”Hietanen” luovutettiin kotiuttamisjuhlaskersantti Ville Petteri Mattila, jolle 30.12.1999 sa 8.9.1977.
muistoesineen luovutti JR 8:n veteraanien puolesta Perinnetoimikunnan sihteeri, majuri Pentti
Vainikka.

Hietasen patsas on edelleen arvostettu palkinto. Kuva Puolustusvoimat.
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Perässä seuratkaa!

Aliupseerikurssin 1/2018 ryhmänjohtajat
Suomalaisia johdetaan edestä. Te
ryhmänjohtajat olette ryhmänne
esitaistelija ja esimerkki - ihan
kaikessa mitä teette. Aliupseerikurssilla olette saaneet perusteet
johtamis- ja kouluttamistaidosta
sekä johtajuudesta - siitä mitä on
olla johtaja. Nyt on edessä osaamisen syventäminen ja tehtävissä
harjaantumisen aika. Saamanne
koulutus antaa teille hyvät edellytykset aloittaa ryhmänjohtajana ja
jatkaa johtajana kasvamistanne.
Suomalaiset arvostavat ja luottavat
johtajaan, joka on esimerkillinen,
osaa asiansa ja on oikeudenmukainen. Arvostus ja luottamus ansaitaan tekemisen kautta. Opetelkaa
asiat niin, että osaatte ja kykenette
itse näyttämään miten asiat teh-

dään oikein. Valmistautukaa siis
jokaiseen johtaja- ja kouluttajatehtävään huolella ja kysykää neuvoa
kouluttajiltanne. Heidän tehtävänä
on ohjata ja tukea teitä.
Heinäkuussa saatte johdettavaksenne alokkaita. Opetelkaa tuntemaan oma ryhmänne ja kohdelkaa
kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Luokaa ryhmäänne
reilu ja reipas eteenpäin katsova
yhteishenki - Kaveria ei jätetä! Yhteenkuuluvuudentunne ja luottamus taistelukavereihin syntyy yhteisten kokemusten ja tekemisten
kautta teidän johdossanne. Opettakaa heitä omalla esimerkillänne
ja opettakaa uudet asiat vaiheittain
ja rauhallisesti - nopeus tulee myöhemmin rutiinin kautta. Teillä on

Alikersantti - vai ryhmänjohtaja?
Onnittelen teitä aliupseerikurssin suorittamisesta! Haastava ja
varmasti myös osittain raskas
aliupseerikurssi on nyt suoritettu.
Kaikista teistä tuli alikersantteja,
mutta aika näyttää kasvaako teistä
ryhmänjohtajia. Muistelkaa johtamisen opintojanne, johtajaksi
opiskelu on jatkuvaa eikä se pääty
kotiutuspäiväännekään.
Kaikille teille on aliupseerikurssin ensimmäisessä vaiheessa annettu perusteet ryhmän kokoisen
osaston johtajana toimimiseen ja
kurssin toisen vaiheen aikana olette saaneet oman koulutushaaranne
mukaista jatkokoulutusta. Seuraavaksi edessä on uusi peruskoulutuskausi ja uudet alokkaat.

hyvät perusteet kouluttaa ryhmällenne taistelijan perustaidot. Luottakaa itseenne!
Teitä koulutetaan johtajiksi sotaa
varten. Teillä pitää olla harkintakykyä, luonteen lujuutta ja sitkeyttä
täyttää vaativat tehtävät. Suomalainen sisu elää vahvana meissä
suomalaisissa. Asenne ratkaisee ja
minä luotan teihin.
Onnittelen teitä aliupseerikurssin
suorittamisesta. Toivotan teille
kaikille menestyksekästä ja mielenkiintoista johtajakautta.
Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali Pasi Välimäki

Teksti: 2.Huoltokomppanian aliupseerikurssin johtaja, luutnantti Veikko Hakulinen

Ottakaa uudet alokkaat vastaan
innolla ja ymmärryksellä. Ensimmäisinä viikkoina uusien alokkaiden kohtaamat haasteet voivat tuntua teidän mielestänne yksinkertaisilta, kuten aamulla herääminen ja
oikeanlainen pukeutuminen. Muistelkaa omaa peruskoulutuskauttanne, kaikki oli uutta, ihmeellistä
ja outoa. Osalle alokkaista uuteen
toimintaympäristöön totuttautuminen voi olla suurikin haaste. Pitäkää huolta alaisistanne ja tukekaa
vertaisianne, hakekaa tarvittaessa
tukea kouluttajiltanne.
Peruskoulutuskauden jälkeen erikois- ja joukkokoulutuskaudella
saatte eteenne oman ryhmän. Olkaa kaikessa toiminnassanne esi-
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merkillisiä, ryhmänne taistelijat
katsovat teistä mallia. Älkää tyytykö ”ihan” hyvään, vaatikaa paljon
sekä itseltänne että alaisiltanne.
Muistakaa sotilaskurin syvin olemus – itsekuri.
Toivotan antoisaa ja mielenkiintoista johtajakautta kaikille uusille
alikersanteille!

Puolustusvoimat 100 vuotta

Kymen jääkäripataljoona
Panssarijääkärilinja

”KAARTI PÄÄLLE - JÄÄKÄRIT KÄRKEEN”
Jo edeltävästä tunnetusta lauseesta huokaa se mitä me jääkärit olemme ja olemme aina olleet. Me olemme se
runko, jonka ympärille kaikki muu rakentuu.
Aliupseerikurssien ensimmäisessä taisteluampumaharjoituksessa näkyi jo linjalaistemme halu kehittyä sekä
suoriutua paremmin niin tiedoissa kuin taidoissa joita johtaja erityisesti tarvitsee. Korkea fyysinen ja henkinen
kestävyys sekä nopeus kaikessa toiminnassa on meidän valttimme, ja niitä meiltä myös vaaditaan. Vaikka koulutuksemme sodanajan tehtäväämme varten on vaativaa, keskuuteemme on jo nyt syntynyt vahva me-henki
sekä jo sotilasvalassa mieliimme painautunut ”kaveria ei jätetä” -periaate on auttanut meitä jokaista liikkumaan eteenpäin. Kurssi on jo nopeasti antanut meille paljon ja innolla odotamme, mitä se vielä tulee mielle
tarjoamaan.
”NOPEUS, NOPEUS, NOPEUS!”
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Kymen jääkäripataljoona
Rynnäkköpanssarivaunulinja

Jos kuulut niihin ihmisiin, jotka katsovat kivääriään toivoen sen voivan kuvata todellista miehisyyttäsi, on
CV-kurssi sinuakin varten. Rynnäkköpanssarivaunukurssi antaa varusmiehelle ainutkertaisen mahdollisuuden
kutsua 27 tonnin rautarouvaa omakseen ja tuntea luissaan 30 millimetrisen asenteen.
Kurssin alku siunaa meitä nopeatempoisella koulutuksella työntäen vaunumiesten älylliset taidot äärimmilleen. Opetuksesta vastaavat kouluttajat tuovat ammattitaitonsa esiin päivä toisensa jälkeen. Ajoimme sitten
halki metsien tai hioimme tarkkuuttamme uusinta tekniikkaa hyödyntäen, ovat kouluttajat aina valmiina varmistamaan, että kykenemme kantamaan harteillemme asettuvan raskaan vastuun.
Vaunukurssi ei pidä sisällään vain ”hyviä hommia”, vaan erittäin hyviä hommia. Kun illalla lasket itsesi lepoon
tiedostaen olevasi jokaisen liikkuvan, liikkumattoman tai lentävän kohteen pahin painajainen, Suomen jalkaväen suojelusenkeli ja onnistuneen etenemisen selkäranka, et voi muuta kuin hymyillä kunnialla.

Takarivi: oppilaat Aspegren Joona, Mäntynen Jose, Välinen Lauri, De Godzinsky Daniel, Varis Jon, Hannila
Arttu, Nuotiomaa Petteri
Kolmas rivi: oppilaat Almén Casper, Vänskä Oskari, Lemetyinen Albert, Lipponen Risto, Putkonen Samuli,
Laajakoski Julius, Luhtala Lasse
Toinen rivi: oppilas Sirkkunen Toni, ylil Kananen Jukka, ylil Mononen Jyri, vääp Niemi Ville, ylil Ahvonen
Mikko, ylil Viinamäki Tuomas
Eturivi: oppilaat Stoor Antti, Siivonen Kalle, Jämsä Juho, Kääntä Miikka, Räsänen Joonas, Nuutinen Waltteri, Härkönen Miko, Pärnänen Joni
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Kymen jääkäripataljoona
Panssaritiedustelulinja

Tänä vuonna panssaritiedustelulinjalle valittiin yhdeksäntoista oppilasta. Joista kymmenen parhaiten soveltuvaa valitaan Haminan reserviupseerikouluun ja yksi Parolan panssariprikaatiin. Kolmesta koulutetaan lääkintäaliupseereja.
Mitä se itse tiedustelu sitten on? Panssaritiedustelulinja on koulutukseltaan raskas, mutta myös monipuolinen
koulutus. Koulutuksen aikana oppii selviytymään metsässä partio tai ryhmä koossa useampia päiviä. koulutukseen kuuluu myös tähystyskoulutusta, radioaseman perustamista sekä irtaantumista, koska mehän liikumme
etulinjan niin sanotulla väärällä puolella. Koulutuksessa pyritään kehittämään erilaisia erätaitoja sekä kokoamaan ja viestittelemään erilaisilla viestintä kalustoilla.
Pieni kurssi, mutta sitäkin tiiviimpi yhteishenki. Linjalla kaikki puhaltaa yhteen hiileen - ”ketään ei jätetä”.
Eli aina se tehtävä ei tunnu mukavalle ja joutuu antamaan itsestään kaiken irti. Mutta kun on vain puskettava
eteenpäin jotta hommat hoidetaan kunnialla loppuun asti.
Totta kai täytyy muistaa, että tiedustelijoiden koulutushaaramerkki, ”sissi havu”, ansaitaan kovalla työllä. Tiedustelijan raskas uurastus ja työ alkaa vasta, kun on oman havunsa ansainnut.

Takarivi: kouluttaja Vappula, oppilaat Heikkinen, Vartiainen, Lajunen, Nykänen, Pulkkinen, Merranmaa,
Laukas, Puhakka, Nykänen ja kok Valve
Eturivi: Kugler, Tiusanen, Rautajoki, Laitinen, Kuparinen, Lahikainen, Pyrrö, Luhtanen ja ylil Hypen
Kuvasta puuttuu: oppilaat Halonen ja Alaraappana
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Kymen jääkäripataljoona
Tulenjohtolinja

Tulenjohtajat ovat kenties taistelukentän tärkeimpiä miehiä. Me olemme yhtä kovia taistelijoita kuin jääkärit,
mutta käytössämme on paljon rynnäkkökivääriä tehokkaampia aseita. Vihollisen lyöminen epäsuoralla tulella
vaatii erityisesti tulenjohtajalta paljon järjen käyttöä, mutta myös erityistä tarkkuutta. Epäsuorantulen käyttö
tekee tulenjohtajista (ja tulenjohtoaliupseereista) epäsuorantulen jumalia ja täten prikaatin eliittiä. Jalkaväen
joukkueenjohtajan tai tiedusteluryhmänjohtajan tärkeimpänä taistelijaparina toimiikin yleensä juuri tulenjohtaja.
Meidän linjamme yhteishenki oli jotain sanoin kuvailematonta. Yhteistyö toimi pienimmässäkin haasteessa,
eikä kenenkään tarvinnut tehdä mitään yksin. Matkalla on ollut niin ylämäkiä kuin alamäkiäkin. Raskasta
opiskelua, sekä armotonta taisteluharjoittelua on paljon takana. Tästä huolimatta on tulenjohtolinja kaikista
motivoivin koulutus, mitä toivoa voi. Linjallamme pääsee tutustumaan uusimpaan kalustoon mitä käytettävissä on ja teorian sekä taisteluharjoitusten tasapaino on juuri kohdallaan.
Tahdon olla tulenjohtaja, taistelukentän jumala!

Takarivi: oppilaat Mäkinen, Koivisto, Hyvättinen, Manninen, Lignell, Lehtola, Lotti, Vuori, Laaksonen,
Valkonen, Almgren, Aho, Kyrkkö, Hyttinen, Manninen E
Eturivi: oppilaat Puranen, Luopa, Rautio, Salo, Kuiri, Tudeer, alik Haapaniemi, ylil Pönkä, kok Puumalainen, oppilaat Särmälä, Kuokka, Hämäläinen, Nybom, Väätäinen, Elovaara, Fejzullahi
Poterossa: oppilaat Marjunen, Lindfors, Tiainen
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Itä-Suomen viestipataljoona

Esikuntakomppania - Sotilaspoliisi- ja komentopaikkalinja
Esikuntakomppanian aliupseerikurssilla koulutetaan ammattitaitoisia ryhmänjohtajia sotilaspoliisi- ja komentopaikkajoukkueisiin. Kurssin ensimmäisellä jaksolla luodaan kaikille perusteet jääkäriryhmän johtamiseen
taistelussa. Perustehtävää tukevina teemoina on monipuolinen ase- ja ampumakoulutus sekä liikunta- ja kamppailukoulutus. 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 valvonta- ja suojaustehtäviä.

Oppilaat Ahonen Samuli, Anttila Ohto, Arakivi Nico, Cederström Juho, Ek-in Chanapai, Halme Konsta,
Hatemaa Teemu, Honni Henrik, Kittilä Akseli, Kivikko Jere, Kivinen Jan, Kuisma Aino, Kujansuu Roni,
Kukkonen Joona, Kulppi Jeremias, Laamanen Miikka, Laitinen Matilda, Lehvonen Jukka, Liikka Samuli, Lintumäki Niko, Ljungqvist Joonas, Luukkonen Jere, Makkonen Eetu, Marin Petja, Mavlud Henrik,
Moilanen Jere, Mynttinen Eero, Nurmi Toni, Nyberg Erik, Paavola Vesa, Palosaari Jaakko, Puhto Jaakko,
Rasalahti Aleksi, Ründla Alan, Saarinen Otso, Salo Ville, Savolainen Eemil, Seppinen Mikko, Seppälä Essi,
Skön Salla, Skönroos Rasmus, Sorvari Tuukka, Sundström Matias, Taskinen Juho, Tiussa Tommi, Waris
Joose , Väätäinen Waltteri
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Itä-Suomen viestipataljoona
Viestiasemalinja

Viestialiupseerikurssilla koulutetaan sodan ajan ryhmänjohtajia M12 A-viestiasemille. A-viestiasemat muodostavat prikaatin viestiverkon rungon, liittävät alajohtoportaat (esim. tykistön) runkoverkkoon sekä tarjoavat
kenttäradioliikenteen tukiasemapalveluita alueellaan, ilman toimivaa runkoverkkoa prikaatin johtaminen olisi
mahdotonta. M12 A-aseman laitteisto on moninainen ja vaatii laajaa teknistä osaamista viestiyhteyksien luomiseen. Osa alikersanteista jatkaa kouluttautumistaan hallintaoperaattoriksi, XA202-viestipanssariajoneuvon
tai teleryhmän johtajaksi johtajakaudellaan.
Kurssi alkoi tiiviillä johtaja- ja kouluttajakoulutuksella. Ryhmähenkeä koeteltiin fyysisesti ja henkisesti raskaalla johtajatehtäväradalla. Asiaa ei helpottanut monelle ensi kertaa jalkaan laitetut sotilassukset eikä perässä
tullut ahkio. Kolmannen ja neljännen viikon painopisteenä oli yhtenäiskoulutuksen jalkaväkiryhmän johtaminen puolustus- ja hyökkäystaistelussa, joka huipentui taistelu- ja ampumaharjoitukseen. Myös viestiaseman
perustamista ja sen laitteiston käyttöä harjoiteltiin. AUK I-jakson jälkeen kurssilta valitaan myös lääkintä-,
huoltopalvelu-, ja moottorialiupseerit, jotka jatkavat johtajakaudella 1.VK:n huoltojoukkueessa. I-jaksolla
koulutus keskittyykin kaikilta joukoilta vaadittuihin viestitaitoihin, sekä taistelu- ja johtajakoulutukseen.

Takarivi: oppilaat Salminen TVJ, Ristoja PR, Nilivaara NLJ, Vähämäki SP, Hiltunen I, Tuominen TTT,
Tuomainen J, Pulkkinen JK, Munukka, Kärkkäinen LJ
Viides rivi: oppilaat Sinisalo MPT, Koponen JMO, Sneck AS, Suvanto CS, Lehtinen HA, Rautakoski JK,
Elonen EJ, Lahtinen V, Purhonen RMK
Neljäs rivi: oppilaat : Junkkari RA, Juurinen JVK, Gardemeister KS, Kosonen LVK, Suur-hamari JJ, Hietala
PHC, Järvinen RLH, Hakli VAT, Kivinen OJ, Häkkinen JM
Kolmas rivi: oppilaat Immonen L, Ilvonen PJT, Björninen LJ, Tepponen VIM, Leskinen MOJ, Parviainen
TOK, Parviainen TK, Pylkkönen KRJ, Suninen P
Toinen rivi: oppilaat Hytti KM, Orava AJ, Kalliokoski LM, Sihvonen PEI, Romppainen RRS, Pehkoranta J,
Salmi RAA, Pylkkänen M, Kettunen JP, Hämäläinen VLM
Eturivi: alik Sopanen HMM, alik Väänänen EO, kok Mäihäniemi LA, ylik Metsäketo, ltn Oinasmaa, vänr
Maarve, opp Karppinen JP, kok Kinnunen NEJ, alik Rantala PJJ, alik Streng EA
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Kymen pioneeripataljoona

Taistelupioneeri- ja raivaajapioneerilinja
Pioneeri- ja raivaajalinja muodostavat yhtenäisen ja hyvähenkisen, monenlaisia kokemuksia tarjoavan aliupseerikurssin. Kymen pioneeripataljoonasta valittujen aliupseerioppilaiden lisäksi kurssille saapui runsas määrä
aliupseerioppilaita myös muista joukko-osastoista. Vahvistuksia saatiin Uudenmaan prikaatista, Rannikkoprikaatista, Utin jääkärirykmentistä sekä Kaartin jääkärirykmentistä. Yhteensä kurssille valittiin 80 oppilasta.
Kaikki oppilaat sekoitettiin keskenään uuden ryhmähengen luomiseksi ja yhteistyötaitojen kehittämiseksi.
Muista joukko-osastoista tulleet toivat mukanaan paljon uusia käytäntöjä, sekä uusia näkemyksiä Karjalan
prikaatin toimintatapoihin.
Ensimmäiset kokemukset johtamisesta saadaan jo kurssin aikana oppilasesimiesten tehtävissä vertaisjohtamisen muodossa. Apukouluttajat tukevat johtajana kehittymistä päivittäin rakentavalla ja rehellisellä palautteella. Maastoharjoituksissa AUK 1-kurssilla opittuja asioita pääsee harjoittelemaan ja soveltamaan käytännössä,
mikä tuo koulutukseen lisää haastavuutta kasarmin suojissa tehtäviin suorituksiin verrattuna. Harjoitukset ovat
suurempia kokonaisuuksia, joissa pääsee haastamaan sekä itsensä että kaverinsa. Mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi on jäänyt räjäytysharjoitukset maastossa, sillä siviilissä harva pääsee ikinä räjäyttämään mitään
tulitikkuaskia suurempaa.
Aliupseerikurssille hakiessa kannattaa asennoitua matalalla kynnyksellä heittäytyä mukaan ja halulla ylittää
itsensä yhä uudelleen. Moni taistelutoveri väittää AUK:n olevan vain tyhjä arpa, todellisuudessa se on kaikkea
muuta.

TAISTELUPIONEERILINJA
Takarivi: Virmanen, Kalke, Talka, Laamanen, Liukkonen, Saarinen, Silvennoinen, Nieminen, Sormunen,
Parviainen, Taskinen, Teppo, Vainio, Hakala, Kotilainen, Ruponen, Kuusitunturi, Putkonen, Makkonen,
Helin, Heikkilä
Eturivi: Himberg, Nurminen, Marttila, Eskola, Toivonen, Kari, Ristimäki, Saastamoinen, Pörsti, Voutilainen,
Billing
Poissa: Hansalahti, Karjalainen, Kostamo, Lehtinen, Leinonen, Lippo, Maakeski, Melartin, Pesonen, Pitkänen, Savolainen, Taivassalo, Tiainen, Tilles, Virmanen, Yaghin ali
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RAIVAAJAPIONEERILINJA
Takarivi: Airisniemi, Pyyppönen, Solanti, Aaltonen, Cajander, Arvinen, Kiiso, Pöri, Olander, Leirimaa,
Jämsen, Berggren, Auren, Eerola, Vainio
Eturivi: Porvari, Merkel, Ekman, Luoma, Viren, Hakola, Myllymäki, Leino, Loikkanen, Koikkalainen
Poissa: Hagelberg, Hernesniemi, Jakobsson, Pettersson, Soramies, Terävä
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Asejärjestelmälinja

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo kouluttaa pääosin lyhyen ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Tällä kurssilla koulutuksessa on lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (ITO 05).
Ilmatorjuntaohjus 05 -järjestelmään kuuluu ohjuslavetti ja jalan liikuteltava ampuma-alusta. Järjestelmä on ympärivuorokautiseen toimintaan kykenevä, missä ohjus seuraa lasersädettä ampujan ohjaamana kohteeseen asti.
Järjestelmällä luodaan ilmatorjunnallinen painopiste muun muassa operatiivistenjoukkojen toiminta-alueella.
Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana oppilaat perehdytetään sotilasjohtamiseen jalkaväkiryhmän johtamisen kautta. Lisämausteeksi ryhmät saavat nopeasti mukaan kannettavaksi ohjusryhmille kuuluvan kaluston. Kurssin toisella jaksolla hankitaan vankka osaaminen ryhmäkohtaisen kaluston käyttöön ja harjaannutaan
ilmatorjuntaohjusryhmän johtamisessa sekä ilma-aseen tuntemisessa. Kaiken kaikkiaan ilmatorjuntaohjusryhmän johtaminen vaatii ryhmänjohtajalta itsenäistä päätöksentekokykyä ja vankkaa kestävyyttä kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Johtamisjärjestelmälinja

Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien tarkoituksena on, varsinaisten johtamisyhteyksien tuottamisen lisäksi, muodostaa paikallista ilmatilannekuvaa ja liittää se valtakunnalliseen ilmatilannekuvaan. Tämä siistitty
reaaliaikainen tilannekuva jaetaan pääsäätöisesti radiotiellä ampuville ilmatorjuntayksiköille ja tunnetaan
läheisemmin tulenjohtodatana. Johtamisjärjestelmälinjalla koulutetaan tulenjohtodatan lähetyspiste- ja viestiryhmien johtajia, taistelunjohtoryhmien valvontajohtajia sekä johtokeskuksen tutkaryhmiin valvonta-aliupseereita.
Aselajikoulutuksen näkökulmasta aliupseerikurssin ensimmäisessä vaiheessa kaikki oppilaat saavat perusteet
lähetyspistelaite- ja viestiryhmien kalustosta sekä ryhmän johtamisesta jalkaväen tapaan. Jalkaväkitaistelun
koulutus huipentui aliupseerikurssien nelipäiväiseen taisteluampumaharjoitukseen, jossa opitut taidot testattiin oikeassa ympäristössä. AUK:n 2 vaiheessa linja eriytyy kolmeen osaan: lähetyspiste- ja viestiryhmä-,
taistelunjohto- sekä maalinosoitustutka-opintosuuntaan. Näissä koulutusryhmissä annetaan perusteet edellä
mainittujen ryhmien johtamiselle sekä toimimiseen osana ilmatorjunnan taistelunjohtopaikan kokoonpanoa.
Oman koulutushaaran opinnot hajautuvat eri radio- ja viestikaluston yhtenäiskoulutukseen sekä ryhmälle
kuuluvan laitteen erityiskoulutukseen. Tavoitteena on, että jokainen tuleva ryhmänjohtaja kykenee johtamaan
omaa ryhmäänsä taistelussa, kouluttamaan tulevat alaisensa itsenäisesti ja ymmärtää oman ryhmänsä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
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Karjalan tykistörykmentti
Tuliasemalinja

Tuliasemalinjalla meille on tullut tutuksi tykeillä toimiminen ja 122H63 tykin toiminta.
AUK1 alkoi aliupseerikoulun taisteluharjoituksella, jossa miehistön määrä väheni tunti tunnilta. Harjoitus
eteni ammunnoista suoja-asemien valmistamiseen, jossa ei kestänyt kuin viisi tuntia. Koko harjoituksen jatkoimme kuitenkin hyvällä ilmeellä loppuun asti ja kasarmialueellekin päästiin takaisin pienen kalustomarssin
kautta.
Nyt on AUK1 taputeltu ja porukka on pysynyt tiiviinä. Vaikka hommat eivät aina ole mieluisia on joka ikinen
silti vetänyt AUK1 hyvällä ilmeellä alusta loppuun, eikä ole luovuttanut. Nyt osa jatkaa reserviupseeri kouluun
ja osa jää tänne AUK2:lle, kuka mitäkin tehtävää täyttämään.

Asekäsittelyn perusasioihin kuuluu myös aseen toimintakuntoisena pitäminen.
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Karjalan tykistörykmentti
Kranaatinheitinlinja

”Koville kovia hommia” heitti kapteeni meille heti ensimmäisinä päivinä.
Tätä aluksi ihmeteltiin, mutta totuus selvisi aika äkkiä. Kun kuri koveni ja yhteishenki parani, AUK1 oli alkanut. Oli aika korkata heittimet. Vaikka kylmä ilma oli saamassa niskaotteen miehistä, heitinten veivaaminen
lämmitti lopulta jokaisen jääkärin sydämen.
Jo AUK:n alussa selvisi, mitä jääkäri tarkoittaa, muut menivät autoilla, me suksilla, tavallaan hauskaa, olimme
ensimmäisinä paikalla.

Epäsuoran tulen saattamiseksi tarkasti maaliin on hallittava ammunnan lisäksi myös ampuma-arvojen määrittäminen.

Tulikomento on saatu ja heitinryhmä on aloittamassa suuntaamista.
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Karjalan tykistörykmentti
Komentopaikkalinja

Viestimiehellä on monta lempinimeä, kelaperästä muumiin. Toisin sanoen jokainen yksikössä tunnistaa viestimiehen, olkoon toiminta mikä tahansa maastossa tai kasarmilla.
Viestimiehen arjessa on kaksi vaihetta, yksikössä ollessa kelan santsaaminen, sekä maastoharjoitukset missä
kelan kanto, ylityksien suoritukset ja hermon palaminen tulee jokaiselle viestimiehelle tutuksi.
Kun yksikössä toimitaan, on mahdotonta olla huomaamatta viestin eroa toisista linjoista. Komentopaikkalinjan
jäsenet ovat aina innokkaina toimintaan, joka ei sisällä kelojen ikuista santsausta ja sen sisältävää kidutusta.
Kokemuksen mukaan nämä onnen tilaisuudet santsauksesta vapautumiseen, ovat juuri ne tilaisuudet joita jo
nyt ajattelen hymyhuulella. Hermo palaa nopeasti, mutta myös yhteishenki kasvaa ja linjan vitsit huononevat.
Kun harjoituksen aika koittaa ja viestimies pukee päälleen taisteluvarustuksensa, juuri siinä tilaisuudessa jokainen erottaa viestimuumin joukosta. Taisteluliivi johon on saatu kaikki varusteet ja joilla pärjäisi viiden
päivän marssilla. Kun vihdoin päästään määrätylle komentopaikalle perustamme salamannopeasti asemat, 12
metriset EXCEL-mastot nousevat taivaalle ja melkein romahtavat maahan, kun kaverit jäävät tuijottamaan sen
mahtavuutta haruksiin katsomatta.
Innoissaan odotetaan komentopaikalla kelanrakennus käskyä, mutta se ei koskaan saavu muumiryhmälle. Yö
koittaa ja ikuinen odotus jatkuu, jolloin viestimiehelle tulevat vartiovuorot tutummaksi kuin yöunet. Viestimiehellä ei ilmeisesti ole tarvettakaan unelle, kun kamiinaa pidetään lämpimänä myös johtajien teltassa, missä
halutaan nukkua rauhassa. Siihen päälle on vielä ikuiset poterovartiot ja päivystysvuorot. Aamulla jo kasataankin komentopaikka ja jatketaan matkaa…

Komentopaikkalinjan tulkinta kuuluisasta valokuvasta.
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Karjalan huoltopataljoona
Huollon aliupseerilinja

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 toimintaamme.
Aliupseerikurssin I-jakson päättyessä osa oppilaista valitaan jatkamaan opintojaan reserviupseerikurssille,
muiden jatkaessa aliupseerikurssin II-jaksolle. AUK II -jaksolla kurssi jakautuu neljään linjaan; huoltopalvelu,
kunnossapito-, lääkintä- ja kuljetusaliupseerilinjaan. Koulutuksen painopiste siirtyy koulutushaarakoulutukseen, edelleenkään unohtamatta jääkäriryhmän perustaistelumenetelmiä ja johtaja- ja kouluttajakoulutusta.
Kurssin tavoitteena onkin tuottaa erikoisjääkäriryhmien johtajia, jotka osaavat niin taistelun jalkaväen tapaan
kuin huollon erikoisosaamisen.
Huoltopataljoonan ”omien” oppilaiden lisäksi AUK II-jaksolle osallistuu suuri määrä oppilaita valtakuntamme itäisen alueen joukko-osastoista. Kurssin päättyessä heidän mukanaan siirtyy pataljoonasta valtaisa määrä
huollon osaamista eri palveluspaikkoihin ja myöhemmin reserviin.

Takarivi: oppilaat Valentine, Hannelin, Helske, Salkosalo, Njie, Pulkkinen, Minkkinen, Van der stel, Hutchings,
Virtanen, Luhtanen
Viides rivi: oppilaat Himanen, Kohvakka, Blomqvist, Komulainen, Pitkänen, Himanka, Nagel, Paajanen, Sikstus, Raussi
Neljäs rivi: oppilaat Ohtonen, Yli-Kivistö, Stavenhagen, Terhosalo, Tuuli, Holmbäck, Väyrynen, Roine, Hasanen, Sihvo, Salonen
Kolmas rivi: oppilaat Castrén, Lundgren, Sipilä A, Sipilä V, Rokka, Koivunen, Lappi, Rintaluoma, Suutari,
Friman
Toinen rivi: varusmiesjohtajia ja aliupseerioppilaita - Ranne, Koskinen, Kämäräinen, Tuominen, Hedström, Hyvärinen, Heikka, Valokari, Tonteri, Demirel
Eturivi: kouluttajia ja varusmiesjohtajia - Siikamäki, Hämäläinen, Länsimies, Laine, Hongisto, Hakulinen. Manelius, Lehtovaara, Toikkanen, Makkonen, Hietala
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Karjalan prikaatissa tapahtuu 2018
26.6. 		

Kesäasukastapaaminen

9.7.		

Saapumiserän 2/18 palveluksen aloittaminen

14.-15.7.

Saapumiserän 2/18 Läheistenpäivät

27.7.		

Kymen pioneeripataljoonan perinnepäivä

10.8. 		

Sotilasvala ja sotilasvakuutus

10.8.		

Puolustusvoimat 100 -kesäkiertuekonsertti Kouvolan Kasarminmäellä

26.8. 		

Marskin marssi Mikkelissä

19.9.		

Kotiuttaminen 255 vrk

28.9. 		

Itä-Suomen viestipataljoonan perinnepäivä , Viestijoukot 100 vuotta

2.11.		

Karjalan tykistörykmentin 100-vuotisjuhla

23.11.		

Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivä

20.12.		

Kotiuttaminen 165 ja 347 vrk

Facebook
facebook.com Karjalan prikaati
Twitter
twitter.com @KarjalanPR
Youtube
youtube.com maavoimat

Karjalan prikaati netissä
maavoimat.fi/Karjalan prikaati

