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Pääkirjoitus
Iskuvoimaa yhdessä!

Karjalan prikaati,
Kaakkois-Suomen puolustaja
- valmiutta joka päivä!

Kilpi-lehden päätoimittaja,
everstiluutnantti Juhana Skyttä

Yhteistoimintaa
tarkasteltaessa
nousee mieleen helposti eri aselajien välinen, vaikkapa jalkaväen ja
tykistön, yhteistoiminta. Edelleen,
ainakin sotilasnäkökulmasta, saattaa mielessä olla joukko-osastojen
välinen yhteistoiminta koulutus- ja
harjoitusasioissa. Kuitenkin viimeistään tämän lehden artikkeleita
lukiessa huomaa, että yhteistoiminta on paljon moniulotteisempi
ja -tasoisempi asia. Karjalan prikaatilla on hämmästyttävän paljon
yhteistoimintaa, joka ulottuu joukkojen ja joukko-osastojen toiminnasta aina useiden viranomaistahojen, maanpuolustusjärjestöjen ja
eri sidosryhmien kanssa tehtävään
yhteistoimintaan.
Tehokas yhdessä tekeminen edellyttää yhteistä suunnittelua, valmistelua ja harjoittelua. Tällä
viikoittaisella ja päivittäisellä toi-

minnalla vahvistetaan luottamusta
ja luodaan osaaminen toimia yhdessä. Päivittäisellä toiminnalla
harjaannutaan toimimaan yhdessä.
Tällä jatkuvalla toiminnalla myös
hyvällä tavalla arkipäiväistetään
koko yhteistoiminnan käsite käytännön toiminnaksi, pelkkien juhlapuheiden sijaan. Konkreettisesti
arkipäivää on myös erinomaisesti
sujuva yhteistoiminta kasarmialueella kanssamme toimivien
Vekaran terveysaseman, Rakennuslaitoksen, Leijona Cateringin ja
Millogin kanssa.
Pelkkä taito ja hyvätkään välineet
eivät kuitenkaan pelkästään riitä.
Suorituskyky edellyttää myös yhteistä tahtoa. Aloitettuani uudessa
tehtävässä helmikuussa ja saadessani perehtyä prikaatin ja alueen
yhteistyötahojen toimintaan, on ollut ilahduttavaa havaita se yhteinen

päämäärä ja tahtotila, joka Karjalan prikaatin ja Kaakonkulman yhteistyötahoilla konkreettisesti on
olemassa.
Ei pelkästään juhlapuheissa - Karjalan prikaatissa todella tehdään
yhteistoiminnalla iskuvoimaa!

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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Hyvät kaartilaiset,
Karjalaiset sotilasperinteet, kaartilaisuus ja suojajoukkotehtävät elävät vahvasti tämän päivän prikaatissa ja arkipäivässämme. Karjalan
prikaati on perinnejoukkojensa tapaan ryhmitetty Kaakonkulmalle,
valtakunnan itärajan tuntumaan,
tehtävänään turvata isänmaamme
yhdessä alueen joukko-osastojen,
puolustushaarojen ja rajavartiolaitoksen kanssa. Päätehtävämme on
yksiselitteinen ja selvä. Tehtävän
merkityksen ja vaikuttavuuden ymmärtäminen yhdistää meitä kaartilaisia ja antaa voimaa sekä sitkeyttä
arkipäivän palvelukseen. Perinteet
velvoittavat ja vahvistavat!
Kuluneen vuoden aikana olemme
vakiinnuttaneet valmiutta ja korkealaatuista osaamista tuottavan
valmius- ja harjoitusjärjestelmän.
Kaakonkulman puolustaminen ja
tehtävämme täyttäminen ei ole
mahdollista ilman monialaista yhteistyötä ja yhteistoiminta verkostoa. Harjoittelemme säännöllisesti
yhdessä muiden viranomaisten ja
siviiliyhteistyökumppanien kanssa
paikallispuolustusharjoituksissa,
jotka luovat vahvan perustan niin
valmiuden tehostamiselle kuin
kohottamiselle Kaakonkulmalla.
Näin rakennamme kolmen maakunnan alueelle suorituskykyä, jolla yhdessä pystymme vastaamaan
erilaisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Yhdessä voima!
Asevelvollisuus elää ja kehittyy
ajassaan. Valmistaudumme Koulutus 2020 menetelmien ja järjestelmien käyttöönottoon. Samaan
aikaan kehitämme ja parannamme
omaa toimintaamme harjoituskokemusten ja saadun palautteen

avulla. Mekanisoitujen joukkojen
suorituskykyä ja henkilökunnan
osaamista kehitämme yhdessä
Panssariprikaatin kanssa. Maasotakoululta ja Porin prikaatilta saamme kokemuksia Koulutus 2020
kokeiluista. Olemme tiivistäneet
harjoitusyhteistoimintaa Panssariprikaatin ja Maasotakoulun (RUK)
kanssa. Näin saavutamme parempia tuloksia ja suorituskykyä. Iskukyvyn kehittäminen tehdään
yhdessä!
Jatkamme panostusta taistelun
johtamisen kehittämiseen niin
henkilökunnan kuin varusmiesten
johtajakoulutuksessa. Nuorempia
johtajia koulutetaan ja kasvatetaan
tempaamaan aloite, ottamaan vastuuta, tekemään rohkeita päätöksiä vajaavaisillakin tiedoilla sekä
röyhkeästi hyödyntämään saavutettua menestystä. Rakennamme
kykyä tehtävätaktiikan mukaiseen
toimintaan, jossa tehtävän toteutus
ja yksityiskohdat jätetään alaisen
päätettäväksi.
Prikaatissa palvelevien varusmiesten ja -naisten sekä reserviläisten
asenne palvelukseen on erinomainen. Maanpuolustustahto, armeija-aika ja johtajat arvioidaan palautteissa säännöllisesti korkealle.
Tärkeintä on kuitenkin se, että reserviin sijoitettavat joukot ja johtajat hallitsevat tehtäviensä mukaiset
taidot ja luottavat kykyynsä selviytyä taistelukentällä. Tarkastaessani
joukkoja ja harjoituksia olen voinut olla varsin tyytyväinen. Valmius- ja harjoitusjärjestelmämme
tuottaa suorituskykyisiä joukkoja
ja johtajia. Kesäkuussa kotiutuvat
varusmiehet: Pahkajärven ja Lohtajan taisteluammunnoissa te osoi5

Karjalan prikaatin komentaja,
prikaatikenraali Pasi Välimäki

titte hallitsevanne erittäin hyvin
sekä oman aselajinne taistelutaidot, että kyvyn saumattomaan yhteistoimintaan eri aselajien ja joukkojen kesken. Minä luotan teidän
suorituskykyyn, luottakaa tekin!
Kaartilaiset, kiitän teitä vahvasta
sitoutumisesta yhteisiin tehtäviin,
korkeasta työmoraalista ja ansiokkaasta palveluksesta prikaatin ja
maavoimien hyväksi. Tiedätte, että
kannan huolta henkilöstön jaksamisesta, koska työn määrä ja henkilöstön riittävyys eivät aina ole
tasapainossa. Tehdään parhaamme
ylläpitääksemme hieno työilmapiirimme, tuetaan toisiamme ja
etsitään yhdessä keinoja parantaa
työssä jaksamista.
Prikaatimme toiminta ei ole mahdollista ilman laajaa yhteistoiminta- ja yhteistyöverkostoa. Karjalan
prikaatin kilta ja eri aselajien killat
ovat ansiokkaasti jatkaneet perinteiden vaalimista. Kiitän kaikkia
pyyteetöntä vapaaehtoistyötä tekeviä prikaatin ja maanpuolustuksen
parhaaksi tehdystä työstä. Kiitän
kaikkia yhteistyö- ja yhteistoimintakumppaneitamme tuloksekkaasta
ja onnistuneesta vuodesta. Yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi!
Kiitän toimitusta erinomaisesta
lehdestä - Maanpuolustuskiltojen liiton Vuoden 2018 kiltalehti.
Toivotan Kilpi -lehden tekijöille
ja lukijoille rentouttavaa ja aurinkoista kesää! KAARTI PÄÄLLE
- YHDESSÄ VOIMA!

Kymi 119 yhdistää paikallispuolustuksen
ja viranomaiset

Viranomais- ja maanpuolustusyhteistyötä

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja,
eversti Arto Ikonen

Hyvät kaartilaiset ja yhteistyökumppanit,
Yhteistoimintaa ja yhteistoimintakykyä tarvitaan joka paikassa, niin
ihmisten joka päiväisessä työssä, sotilasjoukkojen operaatioissa
kuin viranomaisten välillä. Itsenäisyyspäivän paraati 6.12.2018 oli
mielestäni hyvä esimerkki erittäin
hyvästä yhteistoiminnasta. Paraatin valmisteluihin ja järjestämiseen
osallistui laaja joukko Etelä-Savon poliisi-, pelastus- ja terveyspalvelujen viranomaisia, Mikkelin
kaupunki, Mikkelin hiippakunta,
Itä-Suomen
aluehallintovirasto, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjä, maanpuolustuskiltoja,
vapaaehtoisjärjestöjä ja yrityksiä.
Osa heistä osallistui virkatehtävien
mukaisesti, osa kaupallisin perustein. On selvä, että isoja tapahtu-

mia ei pystytä järjestämään yhden
viranomaisen resurssein, vaan
siihen tarvitaan useampi toimija,
tahtoa ja hyvää yhteishenkeä. Näin
tilaisuuksista saadaan myös laadukkaampia ja monipuolisempia.
Vielä kerran lämmin kiitos kaikille 2018 itsenäisyyspäivän paraatin
järjestelyyn osallistuneille.
Kevään Kymi 119 -harjoitus oli
myös hyvä osoitus usean Kymenlaakson viranomaisten eli Kymenlaakson pelastuslaitoksen,
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen,
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kouvolan kaupungin, rautatie- ja ilmailutoimijoiden sekä alueella olevien
Puolustusvoimien joukko-osastojen
sotilasjoukkojen yhteistoiminnasta.
Harjoituksen tavoitteet saavutettiin
ja samalla päästiin eteenpäin viran-

Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati Mikkelissä 6.12.2018.
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omaisten yhteisessä operatiivisessa toiminnassa sekä yhteistyössä.
Vuoden 2019 maanpuolustustapahtumien toteutus on käynnissä
yhteistyössä kaupunkien, seurakuntien, maanpuolustusjärjestöjen,
kiltojen ja alueen joukko-osastojen
kanssa. Takana on jo alueelliset
maanpuolustuskurssit Haminassa
ja Mikkelissä, Avoimet ovet -tapahtuma Kouvolan koululaisille
Vekaranjärvellä sekä kansallinen
veteraanipäivän ja kaatuneiden
muistopäivän tapahtumat usealla
paikkakunnalla kolmen maakunnan alueella. Toiminta on ollut jälleen hyvin aktiivista.
Tulossa on vielä useita maanpuolustustapahtumia ja vierailuja sekä
muutama isompi tilaisuus. Isoimmista tilaisuuksista mainittakoon
Puolustusvoimien kesäkiertuekonsertti Mikkelissä 8.6., Maanpuolustusjuhla Savonlinnassa 10.8. ja
Marskin marssi 25.8. Mikkelissä.
Lisäksi Kouvolan kaupunki järjestää kansainvälisen Kouvolan turvallisuuskonferenssin 13.–14.9.,
johon Karjalan prikaati osallistuu
kalustonäyttelyllä ja tukitoimilla.
Kaakkois-Suomen aluetoimisto järjestää turvallisuuskonferenssin yhdessä myös Intti tutuksi -tapahtuman Kouvolan kuuden koulun 9.
luokan oppilaille.
Tervetuloa kaikkiin kesän ja syksyn tapahtumiin sekä viihtymään
ohjelman parissa. Toivotan kaikille lehden lukijoille oikein hyvää
kesää!

Parin viime vuoden aikana Maavoimissa on alettu panostamaan paikallispuolustukseen aikaisempaa enemmän. Paikallispuolustukseen
liittyy kiinteästi jo rauhanaikainen viranomaisten välinen yhteistyö,
jota on myös harjoiteltava. Maavoimissa on jo vakiintunut käytäntö,
jossa keväisin ja syksyisin samoihin aikoihin harjoitellaan paikallispuolustusta ja viranomaisten yhteistoimintaa kuudella eri alueella.

Teksti: majuri Tuomas Väyrynen,
Karjalan prikaatin operatiivinen osasto
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan prikaati toimeenpani omalla vastuualueellaan, Kaakonkulmalla, Kymi 119 -paikallispuolustusharjoituksen Vekaranjärven - Utin
- Kouvolan alueella 4.-8.3.2019.
Harjoitukseen liittyi paikallispataljoonan kertausharjoitus. Harjoituksen päämääränä oli kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä
viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä erittäin nopeassa tilannekehityksessä. Harjoituksen johtajana
toimi Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Arto Ikonen.
Harjoitukseen osallistui henkilöstöä ja joukkoja Karjalan prikaatista,
Utin jääkärirykmentistä, Maasotakoulusta, 1. Logistiikkarykmentistä,
Kaakkois-Suomen rajavartiostosta,
Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta,

valmiusyksikölle avattua sen edetessä tehtäväänsä kaupungin halki.
Harjoitus suunniteltiin yhdessä
toimintaan osallistuneiden kanssa,
jonka ansiosta harjoitustilanteet
saatiin onnistumaan erinomaisesti. Kun lisäksi kaikki viranomaiset ottivat osaa erittäin laajasti,
mahdollisti tämä paikallisjoukkojen ja viranomaisten yhteistoiminnan harjoittelun. Jotkin viranomaiset saivat harjoituksessa
toteutettua lain velvoittamia vuosittaisia harjoitteita. Muun muassa Kymenlaakson pelastuslaitos
pääsi harjoittelemaan toimintaa
ilma-alusonnettomuudessa, jota
Poliisi, Kymsote ja Puolustusvoimat pääsivät tukemaan. Yhtenä
isona osana harjoitusta Kouvolan

Kymenlaakson pelastuslaitokselta,
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä, Kouvolan kaupungilta sekä ilmailu- ja
rautatietoimijoilta. Harjoitus oli henkilö- ja kalustomäärällä mitattuna
suurin meneillään olleista paikallispuolustusharjoituksista.
Harjoituksessa nähtiin Kouvolan
keskustan kaduilla pitkästä aikaa
muun muassa 15 panssarivaunua Leopard 2A6-, CV9030- ja
XA180M -panssariajoneuvoilla
sekä Utin taivaalla kuusi helikopteria NH90- ja HH-kalustolla. Harjoitukseen otti osaa yhteensä noin
1400 sotilasta ja viranomaista sekä
yhteensä noin 125 ajoneuvoa. Yhteisellä toiminnalla viranomaisten
kanssa saatiin muun muassa kadut

Panssarit etenevät tehtävään Kouvolan kaduilla.
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Koulutusosaston ajankohtaista ja kehittyvää
yhteistoimintaa

kaupunki toteutti kaupungin tiloissa, kouluissa ja päiväkodeissa sisätiloihin suojautumisharjoituksen, johon otti osaa noin 3000
ihmistä eri puolilla Kouvolaa.
Harjoitukseen osallistuneet varusmiehet ja henkilökuntaan kuuluvat
pääsivät harjoituksen alkuvaiheessa tukemaan muita viranomaisia
heidän tehtävissään. Tilanteen
muuttuessa vakavampaan suuntaan myös Puolustusvoimat saivat
tukea muilta viranomaisilta. Kymi
119 -harjoitus huipentui Karjalan
prikaatin ja Utin jääkärirykmentin
yhteistoimintaan Utin lentokentän
alueella. Utin lentokenttää puolustavat joukot ja Karjalan prikaatin
valmiusyksikkö löivät yhteisellä
taistelulla lentokenttää uhanneen
keltaisen joukon.
Harjoituksen parasta antia oli
päästä harjoittelemaan yhdessä
käytännön toimintaa eri viranomaisten välillä sekä kehittämään
omia ja yhteisiä valmiuksia. Kymi
119 -harjoituksen tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin ja valmius
vastata erilaisiin häiriötilanteisiin
kehittyi. Valmius luodaan normaalioloissa. Se tehdään yhteistyöllä ja yhdessä harjoittelulla.

Viranomaisten yhteistyötä helikopterionnettomuudessa.

Koulutusosaston kevätkautta on leimannut harjoituksiin ja saapumiserän koulutukseen liittyvät tehtävät. Koko prikaatia ja koulutusosastoa työllistää Koulutus 2020 -ohjelman käyttöönoton
valmistelut. Maavoimissa on toteutettu Koulutus 2020 -ohjelman
varusmieskoulutukseen sisältöön, menetelmiin ja rakenteeseen liittyviä kokeiluja. Karjalan prikaatin rooli on ollut vielä suhteellisen
vaatimaton, mutta jatkossa muutos työllistää meitä runsaasti. Koulutus 2020 vaikutuksista ja valmisteluista Karjalan prikaatissa kerrotaan seuraavissa Kilpi-lehden numeroissa lisää.

Teksti: everstiluutnantti Riku Mattila
Kuva: Puolustusvoimat

Harjoitustoimintaa keväällä
ja kohti syksyä

joukkojen osallistuminen omiin
harjoituksiimme. Tämä vaatii
meiltä lisäpanostusta ja osaamisen kehittämistä. Virginian kansalliskaartin mahdollinen osallistuminen Karjalan prikaatin
harjoituksiin ja muu yhteistoiminta heidän kanssaan tiivistyy.
Ruotsalaiset osallistuvat jo nyt
tulevaan Repo 119 -harjoitukseen yhdellä pioneerikomppanialla.
Karjalan prikaatin yhteistoiminta muiden joukko-osastojen
kanssa on jatkunut tiiviinä. Esimerkkeinä mainitsin jo Panssariprikaatin, mutta yhteistoiminta esimerkiksi Maasotakoulun
kanssa on ollut tiivistä niin
henkilökunnan kuin varusmies-

Peruskoulutuskauden ampumaharjoituksen ammunnat pidettiin
poikkeuksellisen lumisissa olosuhteissa Pahkajärvellä. Saapumiserän koulutukseen sisältyi
myös hiihtoa, mikä on harvinaista herkkua erityisesti pääkaupunkiseudulta kotoisin oleville
varusmiehille. Yhteistoimintaharjoitus oli pääsiäisen jälkeen.
Tällä hetkellä valmistellaan
tiiviisti Repo 119 -harjoitusta.
Repo-harjoitus pidetään Jaalan - Selänpään - Vekaranjärven
alueella 3.6 - 7.6.2019. Harjoitus on mekanisoitujen joukkojen harjoitus, johon osallistuu
omien joukkojemme lisäksi mer-

kittävällä panoksella Panssariprikaati. Yhteistoiminta Panssariprikaatin kanssa ei keskity
enää ainoastaan mekanisoitujen
joukkojen pääharjoitukseen Niinisalossa, vaan Panssariprikaati
osallistuu aktiivisesti myös meidän harjoituksiin. Tämän vuoden pääsotaharjoituksen Kaakko
19 valmistelut ovat myös käynnissä. Pääsotaharjoitus on selkeä
päätavoite tämän vuoden koulutus- ja harjoitustoiminnan osalta.
Koulutusosasto on ollut aktiivisessa roolissa myös kansainvälisen harjoitusyhteistoiminnan
järjestelyissä. Karjalan prikaatin
henkilöstöä osallistuu useisiin
harjoituksiin ulkomailla. Uutena
asiana on kuitenkin ulkomaisten

CV9030 jalkaväen tukena.

Valmiusyksikkö valtaamassa Utin lentokenttää.
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ten koulutuksenkin osalta. Valmiusyksikkömme (VYKS) on
ottanut osaa Reserviupseerikoulun yhteistoimintaharjoituksiin.
nä mainitsin jo Panssariprikaatin,
mutta yhteistoiminta esimerkiksi
Maasotakoulun kanssa on ollut tiivistä niin henkilökunnan kuin varusmiesten koulutuksenkin osalta.
Valmiusyksikkömme (VYKS) on
ottanut osaa Reserviupseerikoulun
yhteistoimintaharjoituksiin.

Karjalan prikaatin yhteistoimintaharjoitus
Karjalan prikaatin saapumiserän
119 yhteistoimintaharjoitus pidettiin lähiharjoitusalueillamme
23.–26.4.2019. Karjalan prikaatista harjoitukseen osallistuu joukkoja Kymen jääkäripataljoonasta,
Karjalan tykistörykmentistä, Salpausselän ilmatorjuntapatteristosta, Kymen pioneeripataljoonasta,
Itä-Suomen viestipataljoonasta
ja Karjalan huoltopataljoonasta.
Harjoituksen teemana oli mekanisoitujen joukkojen aktiiviseen
taisteluun liittyvä aselajien yhteistoiminta. Opetustarkoituksena oli harjaantua oman aselajin
ja koulutushaaran mukaisissa taisteluteknisissä suorituksissa sekä
aselajien välisessä yhteistoiminnassa.
Viimevuotisten kokemusten perusteella harjoituksen rakennetta
ja sisältöjä oli kehitetty. Prikaatin komentajan vaatimusten mukaan kiinnitettiin entistä enemmän huomioita harjoitusta ennen
tapahtuviin yhteisiin joukkoyksiköiden välisiin harjoituksiin, jotta itse harjoituksessa
yhteistoiminta lähtisi jouhevasti
käyntiin. Tässä myös onnistuttiin.
Harjoituksen jälkeen on pystyttävä myös jatkamaan koulutusta
nousujohteisesti kohti seuraavia
vaativimpia harjoituksia.
Harjoituksessa kiinnitettiin huomioita joukkojen johtamiseen ja
käskemiseen. Näiden osalta tavoitteet saavutettiin ja kehitystä
edelliseen harjoitukseen verrat-

Hyökkäys etenee.
tuna oli tapahtunut. Harjoitus
mahdollisti oman koulutushaaran perusasioiden opettamisen
ja harjoittelun todenmukaisessa
toimintaympäristössä.
Panssarijääkäreiden osalta harjoitus oli ensimmäinen komppaniakoossa toteutettu harjoitus.
Harjoituksessa saatujen kokemusten perusteella on hyvä kehittää koulutusta kohti seuraavia
harjoituksia. KASI-simulaattorit
mahdollistivat koulutustapahtumien tarkemman analysoinnin
ja palautteenannon. Ennen harjoitusta ja se jälkeen voidaan lisäksi harjoitella taistelutilanteita
Steel Beast -simulaattoreilla.
Valmiusyksikkö muodosti harjoituksen keltaisen vastapuolen.
Harjoitus osoitti valmiusyksikön
tason hyväksi, koulutusvaihe
huomioiden.
Yhteistoimintaharjoitus oli aselajijoukoille hyvä perusharjoitus
ennen kevään pääharjoituksia.
Harjoituksen valmistelu oli tehty hyvin ja tämä ilmeni harjoituksessa onnistuneena yhteistoimintana. Ilmatorjuntajoukoille
pystyttiin järjestämään riittävästi
maalilentoja ja samalla tarkastet-
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tiin ilmasta muiden joukkojen
hajauttamisen ja naamioinnin
onnistuminen.
Kokonaisuudessaan harjoitus
osoitti prikaatin joukkojen koulutustason erikoiskoulutuskauden
lopussa. Harjoitus on ehdottoman tarpeellinen ja sitä kehitetään edelleen saatujen kokemusten perusteella.

minnalle.
Harjoitusyhteistoimintaa päätettiin jatkaa ja edelleen kehittää.
Lopullinen sysäys yhteistoimintaharjoitukselle saatiin kun Karjalan prikaatin komentaja keskusteli asiasta Reserviupseerikoulun
johtajan kanssa. Aluksi erityisesti
Maasotakoululla oli tilausta Valmiusyksikön osallistumiselle Reserviupseerikoulun yhteistoimintaharjoitukseen.
Vuoden 2018 yhteistoimintaharjoitusta suunniteltaessa arvioitiin,
että molemmat yhteistoimintapuolet eli reserviupseerikurssi ja
Karjalan prikaatin Valmiusyksikkö saisivat parhaat tulokset, jos
mekanisoitu Valmiusyksikön osa
toimisi harjoituksessa puolustuksellisella teemalla ja reserviupseerikurssi hyökkäisi jalan. Hyökkääjän puolelle päätettiin lisätä myös
Valmiusyksikköön kuuluneet
RUK:n asettamat panssarivaunuja minilennokkiryhmät. Näin tulevat reservinupseerit pystyisivät
hyödyntämään tiedustelujärjestelmän tuottamaa tilannekuvaa hyökkäysalueesta ja Valmiusyksikkö
saisi kaipaamaansa vaunu vastaan

vaunu -taistelua. Maastontiedusteluissa paikallistuntemuksen omaavat reserviupseerikoulun edustajat
antoivat Valmiusyksikölle selkeät
alueet, joilla taistelut tultaisiin toteuttamaan.
Harjoitus toteutettiin suunnitelman
mukaisesti, ja harjoituksen jälkeen
myös Valmiusyksiköllä oli mahdollisuutensa tuoda kehitysideat
esille. Vaikka taistelut olivatkin
tarkasti käsikirjoitettuja, oli niiden
anti Valmiusyksikön jalkaväen ja
vaunujen välisen yhteistoiminnan
kehittämiselle erittäin tärkeää.
Vuoden 2018 harjoituskokemusten
perusteella todettiin, että Haminassa olevat harjoitusalueet eivät
mahdollistaneet parhaalla mahdollisella tavalla taisteluiden toteutusta.
Tammikuussa 2019 harjoitus toteutettiin Valmiusyksikölle tutussa
ympäristössä Karjalan prikaatin
lähiharjoitusalueella. Reserviupseerikurssin johtajan everstiluutnantti Timo Hännisen vaatimusten
ja reserviupseerikoulun toimiston työn tuloksena harjoitus siirtyi siis alueelle, joka mahdollisti
mekanisoidun osaston toiminnan

Valmiusyksikön kokemuksia
Reserviupseerikoulun yhteistoimintaharjoituksesta
Karjalan prikaatin Valmiusyksikön koulutuksen kuului alkuvaiheessa osia myös Maasotakoulun
reserviupseerikoulusta. Uuden konseptin toteuttaminen oli aluksi
molemmille joukko-osastoille
työlästä. Yhteistoiminnassa kehitettiin niin joukon valmiuteen
kuin myös koulutukseen liittyviä
asioita. Karjalan prikaati vastasi
toiminnan suunnittelusta ja johtamisesta. Maasotakoulu tuki toimintaa henkilöstöllä, kalustolla ja
muilla resursseilla. Maasotakoulun
osallistumisvelvoite Karjalan prikaatin Valmiusyksikköön päättyi
joulukuussa 2018. Toiminta loi
kuitenkin hyvän pohjan yhteistoi-

RUK yhteistoimintaharjoitus lähiharjoitusalueella.
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paremmin, ja hyökkääjällekin oli
enemmän tilaa tehdä omia taisteluliikkeitään. Reserviupseerikoululla oli kunnianhimoinen tavoite
toteuttaa erilliset taistelu- ja ampumaharjoitukset samassa yhteydessä.
Yhteistoimintaan liittyen reserviupseerikoulu toimisto oli aktiivisesti yhteydessä Karjalan prikaatin
suuntaan, koska olimmehan me
nyt se paikallistuntemuksen omaava taho. Taisteluiden suunnittelu
onnistui kivuttomasti, ja ammuntojen aikauttaminenkin oli järjestäjällä hallussa.
Uusilla järjestelyillä toteutettu harjoitus palveli varmasti molempia
osapuolia aiempia paremmin. Toki
ensimmäinen näin suuri ”uusi”
harjoitus ei voi kerrasta mennä
maaliin, mutta harjoituksen alusta
on kunnossa ja muutamilla tarkennuksilla tämä harjoitus tulee olemaan erittäin hyvä. Hatun noston
arvoinen suoritus joka tapauksessa
katkoa siteet ”näin on aina tehty”
-mentaliteettiin.

Hyökkäyshenkeä
Mekanisoitujen joukkojen harjoittelu yhdessä tuottaa oppia, osaamista ja valmiutta kustannustehokkaasti. Mekanisoitujen joukkojen
harjoitustoiminta on keskeinen osa Maavoimien joukkojen harjoitustoimintaa. Se harjaannnuttaa ja todentaa johtajien ja joukkojen
osaamista sekä suorituskykyä kansallisen puolustuksen että ulkomaisen avun antamiseen ja vastaanottoon liittyen.
Tässä artikkelissa käsitellään Karjalan prikaatin ja Panssariprikaatin joukkojen harjoitustoimintaa ja sen merkitystä Pansariprikaaatin näkökulmasta.

Teksti: Panssariprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Tommi
Marttinen
Kuva: Puolustusvoimat

Yhteistoimintaa joukkotuotannon näkökulmasta

taktiikkaan komppania- ja joukkuetasolla.
Taisteluharjoitus toteutetaan kaksipuoleisena simulaattoriavusteisena harjoituksena. Toinen osapuoli
muodostetaan Panssariprikaatin
perustaman mekanisoidun taisteluosaston rungon ympärille ja toinen Karjalan prikaatin perustaman
panssarijääkäripataljoonan rungolle. Ulkomaiset joukot sijoitetaan
osaksi taisteluosastoa ja pataljoonaa komppania ja joukkue kokoonpanoissa.
Taisteluharjoitus on ollut samantyyppinen jo vuosikymmeniä.
Opetuskohteissa on vuosittain pieniä painotuseroja, mutta joukkojen
ja aselajien yhteistoiminan lisäksi
helikopteritoiminta ja elektronisen
sodankäynnin elementit ovat olleet
osa harjoitusta jo pitkään. Uusim-

Panssariprikaati joukkotuottaa
taistelupanssarivaunukomppanioita Karjalan jääkäriprikaatin poikkeusolojen joukkoihin. Lisäksi
Panssariprikaatissa annetaan peruskoulutus kaikille valmiusyksiköihin kuuluville taistelupanssarivaunuryhmille.
Harjoituskokemukset osoittavat,
että paras tapa varmistaa sotakelpoisten joukkojen koulutus
reservien tehtäviin on koota ne
harjoittelemaan yhdessä samoihin
harjoituksiin.

Maavoimien mekanisoitu
harjoitus 1 - Arrow
Maavoimien mekanisoidut harjoitukset toteutetaan toukokuussa
Niinisalon ampuma- ja harjoitusalueella. Arrow-harjoitus on kahden viikon mittainen harjoitus,
joka jakautuu taistelu- ja ampumavaiheeseen. Harjoitusjoukkojen
vahvuus on noin 2800 sotilasta,
joista n. 400 on ulkomaisia joukkoja. Harjoitusjoukkojen käytössä on
noin 150 erityyppistä panssaroitua
ajoneuvoa tai vaunua.
Kansallisesti harjoitukseen kootaan kaikki mekanisoidut joukot
ympäri Suomea, pääosien tullessa
Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista sekä Porin prikaatista .
Ulkomaisia joukkoja harjoitukseen on osallistunut vuodesta 2016

lähtien. Tänä keväänä joukkoja
saapuu Yhdysvaltain Euroopan
armeijasta (USAREUR) Ratsuväkirykmentin tiedustelukomppania
Stryker-ajoneuvoilla, Yhdysvaltain merijalkaväen Euroopan ja
Afrikan joukoista (USMCEUR/
AF) panssarivaunuvaunujoukkue
Abrams-taistelupanssarivaunuilla
sekä tiedustelujoukkue LAV25-rynnäkköpanssarivaunukalustolla,
Iso-Britannian armeijasta tiedustelujoukkue FV107-tiedustelupanssarivaunuilla sekä Viron maavoimista panssarijääkärijoukkue
CV9030-rynnäkköpanssarivaunukalustolla.
Harjoituksen pääopetuskohteena
on mekanisoidun taisteluosaston ja
pataljoonatason joukkojen taistelu
kohtaamisolosuhteissa. Harjoittelu keskittyy taistelutekniikkaan ja

pina kansallisen puolutustuksen
elementteinä harjoitukseen on liitetty lennokkitoiminta sekä ilmatulituen harjoittelu.
Ulkomaisten joukkojen osallistuminen harjoitukseen palvelee molempia. Harjoituskokoonpanojen
näkökulmasta yhdistämällä kansallisia ja ulkomaisia mekanisoituja joukkoja saamme muodostettua
vahvennetun pataljoonan vahvuiset joukot molemmille puolille.
Ilman ulkomaisia joukkoja tämä ei
olisi mahdollista.
Aikaisempien harjoitusten kokemukset osoittavat, että asevelvollisuuteen perustuva koulutusjärjestelmämme kestää vertailun
kansainvälisiin joukkoihin. Varusmiesten näkökulmasta ulkomaalaiset osallistujat lisäävät motivaatiota ja yritystä.
Ulkomaisille joukoille harjoitus
tarjoaa mahdollisuuden saada koulutusta mekanisoitujen joukkojen
taistelusta uudessa ympäristössä.
Kansallisesti oppia on saatavissa
taistelutekniikan lisäksi mm. monikansallisten harjoitusten suunnittelusta ja toimeenpanosta, ulkomaisten joukkojen saapumiseen
liittyvistä logistisista järjestelyistä
sekä yhteysupseeritoiminnan ja
yhteisen harjoittelun kautta mm.
taisteluteknisistä ja koulutuksellisista asioista.

Maavoimien mekanisoitus
harjoitus 2 - Leka
Leka-harjoituksessa marraskuussa
toisistaan mittaa ottavat Panssariprikaatin reserviläisistä muodostettu mekanisoidun taisteluosaston
puolikas täydennettynä joukkotuotantojoukoilla sekä Karjalan
prikaatin valmiusyksiköstä, Porin
prikaatin osista sekä Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin panssarivaunujoukkueesta muodostetut
osapuolet.
Harjoitusjoukkojen vahvuus on
noin 2500 sotilasta. Harjoitusjoukkojen käytössä on noin 100 erityyppistä panssaroitua ajoneuvoa
tai vaunua.
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Harjoituksen paikka, aihe, opetustarkoitus ja toteutus ovat pääosin yhtenevät Arrow-harjoituksen
kanssa. Harjoitukseen ei osallistu
kansainvälisiä joukkoja. Panssariprikaatin näkökulmasta kyseinen
harjoitus on reserviin sijoitettujen
mekanisoitujen joukkojen vuosittainen pääkoulutustapahtuma. Erityispiirteenä tässä harjoituksessa
on kaksipuoleinen simulaattoriavusteinen mekanisoitujen joukkojen pimeätaistelun harjoittelu.

-simulaattoriavusteisesti. Harjoitukseen osallistui sijoitettua henkilöstöä sekä Karjalan prikaatista
sekä Panssariprikaatista. Opetustilaisuus keskittyi pataljoona- ja
taisteluosasto tason taktiikkaan.
Opetustilaisuus oli hyvin valmistelu ja mahdollisti taisteluteknisten
ja taktisten oppien jakamisen osallistuneiden kesken. Panssariprikaatin näkökulmasta tilaisuus oli
hyödyllinen ja sen järjestäminen
myös jatkossa on kannatettavaa.

Repo ja Kaakko -harjoitukset Mitä hyötyä saamme harjoitRepo ja Kaakko -harjoitukset toi- telusta yhdessä?
mivat kotiutuvien saapumiserien
loppusotaharjoituksina.
Repo -harjoituksessa Panssariprikaatin ja Karjalan prikaatin
joukot harjoittelevat taisteluosasto - pataljoona kokoonpanoissa
vastakkaisilla puolilla kaksipuoleista simulaattoriavusteista taistelua. Mekanisoitujen joukkojen
harjoitukseen verrattuna näissä
harjoituksissa korostuu taistelujen
pidempi kesto, vapaampi taistelujen kehittyminen sekä eri aselajien
joukkojen yhteistoiminnan harjoittelu.
Kaakko -harjoitus eroaa Repo
-harjoituksesta siinä suhteessa,
että Panssariprikaatin ja Karjalan prikaatin joukot harjoittelevat
tässä harjoituksessa samalla puolella. Henkilökunnan oppimisen
ja hyvien käytäntöjen siirtämisen
näkökulmasta on hedelmällistä,
että välillä myös Panssariprikaatin
ja Karjalan prikaatin joukot harjoittelevat samalla puolella. Tätä
näkemystä tukee myös Northern
Wind 19 -harjoituksesta saadut
kokemukset eri joukko-osastoista
koottujen joukkojen harjoittelemisesta yhdessä.

Henkilökunnan yhteiset opetustilaisuudet
Karjalan prikaati johti viime tammikuussa henkilökunnalle suunnatun mekanisoitujen joukkojen
taktisen tason opetustilaisuuden,
joka oli toteutettu Steal Beasts
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Mekanisoitujen joukkojen harjoittelu samoissa harjoituksissa
on kaikkia harjoituksiin osallistuvia joukko-osastoja hyödyttävää
toimintaa, jota nykyään tehdään
ilman tarpeetonta keskinäistä kilpailua.
Mekanisoitujen joukkojen yhteiset harjoitukset mahdollistavat
”oikeiden taistelutilanteiden luomisen”, joissa molemmille puolille on mahdollista sijoittaa riittävä
määrä koulutettua panssaroitua
joukkoa. Kyseinen toimintamalli
mahdollistaa mekanisoitujen joukkojen koulutuskulttuurin laajentamisen Panssariprikaatista muihin
joukko-osastoihin, luo valmiutta
kehittämällä henkilökunnan ja varusmiesten mekanisoidun joukon
taistelun osaamista sekä kehittää
taistelutekniikkaa komppania- ja
joukkuetasolla.
Yhteiset harjoituskokemukset mahdollistavat myös mekanisoitujen
joukkojen hyökkäyshengen sekä
henkilökunnan taktisen ja taisteluteknisen osaamisen ylläpidon
ja kehittämisen koko valtakunnan
alueella.
Kansainvälisestä harjoitustoiminnasta voidaan todeta, että nykyään
se on osa normaaliolojen varautumista. Osiltaan sillä luodaan edellytyksiä poikkeusolojen kansainväliselle yhteistyölle.
ISKE JA MURRA!

Kymen Jääkäreiden kuulumisia yhteistoimintaa monella tasolla
Kymen jääkäreiden alkuvuosi on jälleen kulunut tapahtumarikkaissa merkeissä. Arkeen on kuulunut harjoitusta ja juhlaa. Alkanutta
vuotta on leimannut mekanisoitujen joukkojen koulutuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä siihen liittyvä yhteistoiminta Panssariprikaatin ja Panssarikoulun kanssa. Vuoden alkuun on kuulunut myös yhteistyön käynnistäminen saksalaisen Jääkäripataljoona
91:n kanssa.

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

Kymen jääkäripataljoonan perinnepäivää vietettiin perjantaina 8.3.
perinteisin menoin; seppeleen
laskut Tuohikotin sankariristillä
ja JP3:n muistokivellä Kaartinaukiolla. Katselmus ja ohimarssi toteutettiin Paraatikentällä ja Ahvenlammentiellä. Paraatikatselmusta
seurasi henkilökunnan ja kutsuvieraiden kahvitilaisuus Wiipurisalissa, jonka jälkeen vietettiin päiväjuhlaa väistökinossa.
Päiväjuhlassa muisteltiin kulunutta vuotta, kuunneltiin musiikkiesityksiä sekä palkittiin ansioitunutta henkilökuntaa ja varusmiehiä.
Vuoden jääkärin arvonimen sai
tänä vuonna valmiusyksikön päällikkönä toiminut kapteeni Anton
Vuorinen. Peruskoulutuskauden 119
parhaan taistelijan palkinnon, perinteisen Oiva -polkupyörän sai oppilas Akseli Suutari. Juhlaesitelmän
piti tällä kertaa entinen Kymen jää-

syksyllä reﬂektoitiin. Nyt on käynnissä tuon reﬂektoinnin tulosten
toimeenpano. Yhteistoimintaharjoitukseen ja Nuoli 19 - harjoitukseen
valmistauduttiin toteuttamalla valmistavat Steel Beasts -harjoitukset
henkilökunnalle ja varusmiesjohtajille. Tämän lisäksi tammikuussa toteutettiin panssaritaktinen opetustilaisuus. Opetustilaisuuteen koottiin
kaksi mekanisoitua taisteluosastoa
ja kaksi panssarijääkäripataljoonaa
yhteistoiminnassa Hämeen panssaripataljoonan (HÄMPSP) ja Panssarikoulun (PSK) kanssa. Paljon
on siis päästy ajattelua ja toimintaa
kehittämään.
Yhteistyö Kymen jääkäripataljoonan, Hämeen panssaripataljoonan
ja Panssarikoulun kanssa on palautettu vanhalle tasolle ja osin
jopa syvennetty. Yhteistyö on
lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja
sitä pyritään vakiinnuttamaan sekä
edelleen kehittämään. Perusratkaisuna HÄMPSP kalustokouluttaa
KYMJP:n Leopard 2A6-miehistöt
ja panssarireserviupseerikurssilla
koulutetaan Kymen jääkäreiden upseerioppilaat panssarijääkärikomppanioihin, panssarivaunujoukkueisiin ja VYKS:n joukkueisiin. Myös
harjoitusyhteistoiminta on jälleen
tiivistä. Kymen jääkäripataljoonan CV-kalustokurssi osallistuu
PSRUK:n panssariharjoituksiin
saaden hyviä kokemuksia ja koulutusta Vekaranjärven ulkopuolisista maastoista. Samalla tarjotaan

käripataljoonan komentaja, eversti evp Hannu Liimatta kertoen
erittäin mielenkiintoisesti varusmieskoulutuksen 100-vuotisesta
taipaleesta. Erikoislaatuisen perinnepäivästä teki se, että tilaisuutta
oli saapunut kunnioittamaan poikkeuksellisen suuri määrä vanhoja
Kymen jääkäreiden komentajia.
Virassa olevan komentajan lisäksi
paikalle saapui yhdeksän aiempaa
komentajaa, joista vanhin elossa
oleva komentaja oli eversti evp
Kalevi Usva. Hän toimi Kymen
jääkäreiden komentajana vuosina
1977-80.
Kymen jääkäreiden toiminnassa
keskeiselä sijalla on mekanisoitujen joukkojen koulutuksen vakiinnuttaminen. Nyt on aloituksesta
kulunut vuosi, ja ollaan ”toisella
kierroksella”. Keväällä ja kesällä 2018 saavutettiin erinomaisia
kokemuksia ja havaintoja, joita
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harjoitusalusta oikealla kalustolla
KYMJP:an palaaville tuleville upseerikokelaille.
Joukkokoulutuskaudella KYMJP
osallistuu panssarijääkäripataljoonakokoonpanossa aselajiosien tukemana Nuoli -harjoituksiin Pohjankankaalla. Tässä on korvaamaton
synergia sekä Karjalan prikaatin että
Panssariprikaatin joukoille. Molemmat osapuolet saavat vahvan
mekanisoidun harjoitusvastustajan
ja samalla kyetään kehittämään yhdessä suomalaisten mekanisoitujen
joukkojen koulutusta, taistelutekniikkaa ja taktiikkaa vertailemalla
kokemuksia, käytänteitä ja toimintatapoja.
Keväällä 2019 on Karjalan prikaatin valmiusyksikön panssarivaunujoukkue osallistunut lisäksi
aktiivisesti harjoituksiin osana
HÄMPSP:n panssarivaunukomppaniaa. Se osallistui HÄMPSP:n
yhteistoimintaharjoitukseen, kansainväliseen Northern Wind -harjoitukseen sekä Nuoli 19 -harjoitukseen. Kaikissa harjoituksissa
joukkue on saanut erinomaista
”tankkikylpyä”, oppia ja kokemusta, jota ei yksittäisenä joukkueena
toimien voi saada.
Yhteistyötä on toteutettu myös
henkilökunnan koulutuksessa. Kymen jääkäripataljoona toimeenpani tammikuussa edellä mainitun
panssaritaktisen opetustilaisuuden.
Tilaisuus toteutettiin Steel Beasts
-virtuaalijärjestelmää hyödyntäen.
Harjoituksessa saatiin hyviä havaintoja mekanisoidun joukon taktiikasta ja taistelutekniikasta. Tilaisuudessa käydyt keskustelut olivat
hyviä ja niitä olisi ajan salliessa
haluttu jatkaa pidempäänkin. Yhteistyötä tällä saralla pyritään jatkamaan tavoitteena yhteisten opetustilaisuuksien vakiinnuttaminen.
Hämeen panssaripataljoona ja
Maasotakoulu ovat Kymen jääkäreiden merkittävimmät prikaatin
ulkopuoliset yhteistoimintakumppanit. Mekanisoitujen joukkojen
saralla toteutettavan yhteistoiminnan lisäksi on mainittava myös

Maasotakoulun hedelmällinen yhteistoiminta, jota toteutetaan Maasotakouluun kuuluvien Jalkaväkikoulun ja Reserviupseerikoulun kanssa.
Jalkaväkikoulun kadettien ja aliupseerikurssien kanssa toteutetaan
yhteistoimintaa ampumaharjoitusten merkeissä ampumaoikeuksia
kurssilaisille auskultoiden sekä
vuotuisen panssarijääkärikomppanian simulaattoritaisteluharjoituksen merkeissä. VYKS puolestaan
osallistuu valmiusaikanaan RUK:n
yhteistoimintaharjoitukseen sekä
heinäkuiseen epäsuoran tulenkäyttöharjoitukseen. VYKS:n osalta
on myös mainittava erinomaiselle
yhteistoimintatasolle kehittyneet
asutuskeskustaisteluharjoitukset
Kaartin jääkärirykmentissä sekä
helikopterikoulutus Utin jääkärirykmentin tukemana. Eli voidaan
todeta, että Kymen jääkäreiden
yhteistoiminta on vahvaa niin
aselajien välillä kuin myös joukko-osastollisesti. Karjalan prikaatin sanonta ”Yhdessä voima” on
erittäin merkityksellinen ja osuvan
kuvaava kertomaan nykykoulutuksen yhteistoimintavaatimuksista!
Kansainvälisellä saralla KYMJP:n
ja saksalaisen Jääkäripataljoona
91:n yhteistyössä on edetty suunnitelmista käytäntöön. Saksalaisdelegaatio vieraili komentajansa,
everstiluutnantti Maik Münznerin
johdolla tutustumassa pataljoonaan
prikaatin valapäivänä 8. helmikuuta. Saksalaiset saivat hyvän kuvan
paitsi Kymen jääkäreiden koulutusjärjestelmästä ja -olosuhteista,
niin myös suomalaisesta maanpuolustushengestä seuratessaan kut-
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suvieraina valatilaisuutta paraatikatselmuksesta aina perusyksikön
hernerokkalounaaseen asti. Jääkärikollegat saivat varmasti ikimuistoisen kokemuksen suomalaisesta
maanpuolustustahdosta!
Pian saksalaisdelegaation vierailun
jälkeen Karjalan prikaatin komentaja allekirjoitti Saksassa Panzerlehrbrigade 9:ssä jääkäripataljoonien komentajien läsnä ollessa
pataljoonien välille yhteistoiminta-asiakirjan. Alkava yhteistyö sinetöitiin juhlallisesti.
Asiakirjoista oli tuskin muste vielä kuivunut, kun Kymen jääkäreistä matkusti pataljoonaupseerin
johdolla nelihenkinen delegaatio
seuraamaan Saksaan Jääkäripataljoona 91:n simulaattoriharjoitusta.
Saksalaiset saapuvat seuraamaan
kesäkuussa Repo 119 -harjoitusta,
jolloin voimme esitellä omaa laadukasta simulaattoritaistelukoulutusjärjestelmäämme ja sen hyödyntämistä suomalaisissa olosuhteissa.
Yhteistoiminta on siis lähtenyt
tehokkaasti käyntiin. Alustavat
suunnitelmat vuodelle 2020 on
laadittu ja niiden edellyttämät toimenpiteet suunnitteluprosessissa
on käynnistetty. Yhteistoiminta
jatkuu erinomaisessa jääkärihengessä, yhteisten jääkäriperinteiden
viitoittamalla tiellä.
Kilpi 1/19- numeron teemana on
yhteistoiminta. Edellä kuvatusti
voidaan todeta, että teema on Kymen jääkäreille mitä ajankohtaisin! Yhteistoimintaa Kymen jääkäripataljoonassa toteutetaan kaikilla
tasoilla, taistelutekniseltä tasolta
kansainväliselle tasolle asti.

Karjalan tykistörykmentti ”Yhteislaukaus - Huomio - Tulta!”

Viime aikaiset konﬂiktit osoittavat, että epäsuoralla tulella aiheutetaan edelleen merkittävä osa tappioista taistelukentällä. Karjalan tykistörykmentin kouluttamien tykistöjoukkojen tärkeimpänä
tehtävänä on jalkaväen taistelun tukeminen. Tehtävä on toteuttava
täsmälleen annettujen vaatimusten mukaisesti. Tehtävän menestyksekäs täyttäminen edellyttää joukolta ammattitaitoa ja yhteistoimintaa eri aselajien välillä.
Viime vuonna 100 vuotta täyttänyt
Karjalan tykistörykmentti tuottaa
maavoimien reserviin tykistöjoukkoja, jotka ovat ammattitaitoisia
ja joiden sotilaat omaavat oikeanlaisen asenteen omaa tehtäväänsä
kohtaan. Tätä todistavat varusmiesten omia mielipiteitä kartoittavat kyselyt palveluksen lopussa, henkilökunnan laatimat arviot
joukkojen suorituskyvystä ja ammunnoissa ammutut tulitehtävät.
Joukkotuotannon lisäksi Karjalan
tykistörykmentti pitää yllä ja kehittää kykyä aloittaa tehtävien toteuttaminen nopeastikin eteen tulevissa tilanteissa. Koulutuksen ja
valmiusvelvoitteiden ohessa rykmentti valmistautuu aloittamaan
koulutuksen uudella raskaalla
panssarihaupitsilla, K9 Moukarilla, ensi vuoden aikana. Tehtävissä
onnistuminen vaatii jatkuvasti yhteistoimintaa eri yhteistyökumppanien kanssa, niin Karjalan prikaatin sisällä kuin ulkopuolellakin.

on luonnollinen osa päivittäistä
toimintaa. Osallistuminen Karjalan tykistörykmentin ampumaharjoituksiin mahdollistaa tarvittavan
harjoittelun kovilla ampumatarvikkeilla. Ampumaharjoituksiin osallistuu myös Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Utin jääkärirykmentin
tulenjohtajia.
Tykistön kyky tukea perustuu toimintaan järjestelmäkokonaisuutena. Tulenjohdon lisäksi kunnossa
on oltava kaikki ampumatoiminnasta mittauksiin ja sääpalveluun.
Oman järjestelmän toiminnan lisäksi tykistö tarvitsee muiden aselajien
tukea onnistuakseen tehtävässään.

Teksti: Karjalan tykistörykmentin komentaja,
everstiluutnantti Jari Hyvönen
Kuvat: Puolustusvoimat

Viesti, ilmatorjunta, pioneeri ja
huolto ovat kaikki merkittävässä
roolissa tykistön käytön mahdollistajina. Yhteistoiminnan harjoittelu
on tärkeä osa jokaista joukkokoulutuskauden harjoitusta.

Kevään koulutus
Tammikuussa palveluksensa aloittaneiden 1/19 -saapumiserän varusmiesten koulutus on edennyt
erinomaisesti. Sotilaan perustaitoja ja ryhmäkohtaisia taitoja on
hiottu useissa eri harjoituksissa.
Erikoiskoulutuskaudella alkanut
koulutushaarakoulutus on toteutunut nousujohteisesti ja tätä artikke-

lia kirjoitettaessa Karjalan tykistörykmentin joukoilla on käynnissä
ensimmäiset epäsuorantulen ammunnat Pahkajärven ampumakentällä. Tulenkäyttöharjoitus 1A:n
luonne on ampumatekninen ja
päämääränä on eri osien perussuoritusten harjoittelu. Ammuntojen
osalta kevään suurin tapahtuma on
Alueellinen tulenkäyttöharjoitus
toukokuun viimeisellä viikolla.
Harjoituksessa huipentuu samalla 155K98 -patteriston tuotanto,
kun ensimmäisinä koulutetut osat
saapuvat kertausharjoitukseen ja
muodostavat tuliyksikön yhdessä
nyt palveluksessa olevien patteriston osien kanssa.
Merkittävässä roolissa koulutuksen onnistumiseen ovat olleet vanhemman saapumiserän ryhmänjohtajat ja kokelaat. Asenne omaa
esimiesasemaa kohtaan on ymmärretty hienosti ja se näkyy nuorempien ilmeissä ja päivittäisessä toiminnassa positiivisesti.
Päivittäisen koulutuksen ohessa rykmentti valmistautuu tuleviin
haasteisiin. Saapumiserässä 2/19
Karjalan tykistörykmentti tukee
Porin prikaatia kansainvälisen valmiusjoukon AMOS -kranaatinheitinyksikön kouluttamisessa. Samalla pidämme yllä omaa osaamista

120KRH ampuu
TKH1A:ssa huhtikuussa 2019
Pahkajärvellä.
AMOS -järjestelmän käyttöön ja
koulutukseen. Koulutuksen suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä Porin prikaatin kanssa.
Henkilöstön koulutusta K9 Moukarin osalta jatketaan. Koulutus toteutetaan yhteistoiminnassa
Panssariprikaatin kanssa. Panssarihaupitsiyksikön taktiset käyttöperiaatteet tulevat eroamaan
vedettävästä kalustosta ja tällä
on vaikutuksensa ammuntojen
toteuttamiseen ja edelleen ampuma-alueiden käyttöön. Lisääntyvä
panssarialustaisten aseiden vaatima huollollinen tuki on myös

Tulitehtävään tarvitaan kaikki tykistöjärjestelmän osat
Ilman osaavia tulenjohtajia ei ole
tulikomentoja. Tulenjohtajien koulutus tapahtuu pääosin Kymen jääkäripataljoonassa. Järjestely on
osoittanut toimivuutensa, koska tulenjohtajat integroituvat heti koulutuksen alusta alkaen osaksi omaa
sodan ajan joukkoaan ja yhteistoiminta tykistön ja jalkaväen välillä

122H63 Karjalan tykistörykmentin ammunnoissa Pahkajärvellä.
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K9 Moukari suora-ammunnoissa huhtikuussa 2019 Pahkajärvellä.
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valmistelussa. Kaluston huoltoon,
testaukseen ja koulutukseen tarkoitettu uusi hallitila otetaan käyttöön ensi kesän aikana.

Lopuksi
Karjalan tykistörykmentin päivittäinen toiminta ja koulutuksen
erinomainen taso on ammattitaitoisen henkilökunnan ansiota. Henkilöstön työmotivaatio ja yhteishenki
eri yksiköissä ja esikunnassa ovat
korkealla. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin!
KAARTI PÄÄLLE - TYKISTÖ
TUKEE!

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo Kaakon puolustaja,
ilmatorjuntavalmiutta joka päivä
Sodan ajan ilmatorjuntajoukkojen koulutus perustuu kulloinkin
voimassa olevaan operatiiviseen suunnitelmaan ja tiedossa olevaan
ilmauhkaan. Ase- ja johtamisjärjestelmien tulee vastata uhkaan
joka joukkoja kohtaa valmiutta kohotettaessa ja mahdollisen sodan aikana. Nykyaikaisen ilma-aseen liikkuvuus ja tiedustelukyky
ovat kehittyneet. Koulutuksessa luodaan perusta ja paras vastaus
tulevaisuuden vaatimuksiin. Maavoimien ilmatorjunnan joukkojen
toiminnassa korostuu itsenäisyys ja tehtävätaktiikka johon myös
koulutuksessa tähdätään.

Teksti ja kuvat: Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja,
everstiluutnantti Tero Koljonen

Patteristoon kuuluu kolme perusyksikköä ja joukkoyksikön esikunta.
Henkilökuntaa on noin 50 sopimussotilaat mukaan laskettuna. 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. Keväällä 2019
joukkotuotannossa on ilmatorjuntaohjuspatteri 05M.

sa henkilökunnasta ja varusmiehistä muodostettu valmiusyksikkö,
jolla on kyky antaa virka-apua viranomaisille tai tarvittaessa aloittaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät jopa tuntien kuluessa.
Valmiusyksikköön kuuluu aselajijoukkoja. Ilmatorjuntaosa kykenee
tulenkäytön johtamiseen ja tappioiden tuottamiseen ohjuksilla.
Valmiusyksikkö harjoittelee monipuolisia tehtäviä ja tarjoaa varusmiehille haastavan koulutuksen.
Valmiusyksikön suorituskykyä on
päästy testaamaan mekanisoidussa
harjoituksessa Niinisalossa ja ilmapuolustusharjoituksessa Lohtajal-

la päätökseen toukokuun puolivälissä. Ilmapuolustusharjoituksessa
päästiin testaamaan ilmatorjuntaohjuspatteri 05M torjuntakykyä ja
ammunnat saatiin suoritettua hyvillä tuloksilla. Taisteluvaiheessa
harjoiteltiin vaativissa tilanteissa
oikeiden koneiden torjuntaa häirityissä olosuhteissa. Johtoportaan
osat toteuttivat ennakkovaroituksen ampuville yksiköille ja näin
täyttivät erinomaisesti tehtävänsä.
Ilmapuolustusharjoitus osoitti koulutuksen onnistuneen ja palautteen
merkityksen edelleen suorituskykyä kehitettäessä.
Karjalan prikaatissa on valmiudes-

la. Ammattitaitoiset ja motivoituneet valmiusyksikön varusmiehet
ja henkilökunta ovat osoittaneet
erinomaista suorituskykyä.

Suorituskyvyn ylläpito
Kevään aikana olemme kouluttaneet reserviläisiä useissa kertausharjoituksissa. Reserviläiset ovat

olleet motivoituneita ja osoittaneet
koulutusjärjestelmän toimivan
koska lyhyellä mieleen palauttamisella on eri järjestelmät saatu
toimimaan. Meidän reserviläisiin
perustuva asevelvollisuusarmeija
toimii näyttöihin perustuen.
Nykyaikaisen ja teknisen ilmatorjuntajärjestelmän suorituskyky

Yhteistoiminta
Yhteistoimintaharjoituksessa päästiin harjoittelemaan yhteistoimintaa muiden Karjalan prikaatin
joukkojen kanssa. Yhteistoiminta
on tärkeässä roolissa ilmatorjuntataistelijoille koska ilmatorjuntajoukkoja käytetään tyypillisesti
usean aluevastuussa olevan joukon alueella. Sama ohjusyksikkö
tai johtoportaan osa voi toimia
usean pataljoonan tai prikaatin
alueella. Yhteydenotto aluevastuussa olevan joukkoon kuuluu
perustaistelumenetelmiin. Joukkotuotantoyksiköiden
tärkein
harjoitus, ilmapuolustusharjoitus
Lohtajalla saatiin hyvillä tuloksil18
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edellyttää jatkuvaa käyttöhuoltoa
ja kunnossapitoa. Vain siten voimme varmistaa, että järjestelmät
ovat käyttökuntoisia joko valmiutta kohotettaessa tai koulutuksessa.
Edellä mainitut huoltotoimenpiteet vaativat vaivannäköä ja ennen
kaikkea osaamista. Huoltotoimenpiteet kuuluvat kaikkien käyttäjien
osaamiskirjastoon. Peruskäyttäjät
huolehtivat jokapäiväisestä toimintakunnosta ja asiantuntijat vaativammista huoltotoimenpiteistä
sekä korjauksesta. Jokaisen järjestelmän käyttäjän tulee osata oikeat
käyttötavat ja käyttöhuollon perusteet. Joukon johtaja vastaa oman
kalustonsa suorituskyvystä. Varusmiesten ja reserviläisten koulutuksessa käyttöhuollon merkitystä ei
voi liikaa korostaa. Näin saamme
myös poikkeusoloihin suorituskykynsä ylläpitämisen osaavan joukon.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo toivottaa kaikille hyvää kesää.

Itä-Suomen viestipataljoona M18 -johtamisjärjestelmän hyvät
käyttökokemukset hyödynnetään
viimein Karjalan prikaatissakin
Itä-Suomen Viestipataljoonassa käännettiin viestijärjestelmien koulutuksen näkökulmasta uusi lehti syksyllä 2018, kun 1. Viestikomppanian aliupseerikurssilla aloitettiin M18 -kenttäviestijärjestelmän
koulutus aiemmin koulutuksessa olleen M12 -järjestelmän rinnalla.
M18 -koulutuksen käynnistämisellä juuri aliupseerikurssilla tähdättiin tukemaan myöhemmin vuoden vaihteessa tapahtuvaa joukkotuotantotehtävän muutosta, kun ISVP:llä oli määrä aloittaa joukkotuotanto kyseisellä järjestelmällä.
Vaikka 1VK toimikin M18 -viestiasemakoulutuksen pioneerina
Karjalan prikaatissa, ei koulutusta
tarvinnut suinkaan aloittaa tyhjältä
pöydältä. Itse asiassa Karjalan prikaati on valtakunnan viimeisimpiä
joukko-osastoja M18 -järjestelmän
koulutuskäyttöön otossa. Muun
muassa Kainuun prikaati on tehnyt useamman saapumiserän ajan
arvokasta pohjatyötä järjestelmän
parissa, joten ISVP:ssä ei ole ollut
tarvetta keksiä asian tiimoilta pyörää uudelleen. Lisäksi pataljoonan
viestijärjestelmäsektori on ollut

aktiivisesti mukana uuden kaluston testaustoiminnassa sekä käyttöönoton valmistelussa.
Itä-Suomen viestipataljoonan ensimmäinen M18-aliupseerikurssi saatiinkin näistä lähtökohdista
kunnialla maaliin vuoden 2018
loppuun mennessä ja uunituoreet
uuden järjestelmän koulutuksen
saaneet alikersantit sijoitettiin ISVP:n koulutuskokoonpanouudistuksen myötä 2. Viestikomppaniaan, joka sai harteilleen vastuun
M18 -viestiasemien joukkotuotannosta.

Laitesuojan katolla työskentely on tarkkaa puuhaa, etenkin kun pikanaamiointi peittää osaa rakenteista.
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Teksti: kapteeni Jani Auvinen,
Itä-Suomen viestipataljoonan
2. Viestikomppanian päällikkö
Kuvat: Puolustusvoimat

Tällä hetkellä M18 -joukkotuotanto on täydessä vauhdissa. Järjestelmäosaaminen kehittyy harjoite
harjoitteelta syvällisemmäksi ja
yleinen mielipide järjestelmästä on
se, että viestiaseman operaattorille
laitteisto näyttäytyy selvästi aiempaa yksinkertaisempana. Kännykkä kädessä syntyneelle sukupolvelle lähes yksinomaan tietokoneen
näytöltä intuitiivisella graaﬁsella
käyttöliittymällä tapahtuva toimintojen ohjaus tarttuu nopeasti selkärankaan ja jo toisessa toimialaharjoituksessa on ilo nähdä kuinka
vähän aseman päivystäjän on turvauduttava teknisiin ohjeisiin, jotka ovat aiemmin olleet varsin tuttu
näky vielä loppusodassa. Yksinkertaisuus on siis tässä tapauksessa
selkeä hyve.
Vanhempaan järjestelmään verrattuna uuden järjestelmän viestiasemassa on selvästi vähemmän
teknisiä komponentteja. Vähäisempi laitteiden määrä tarkoittaa
kytkentöjen hahmottamisen helpottumisen lisäksi tilavampaa ja
viihtyisämpää viestilaitetilaa. Tilavampi viestilaitetila ei kuitenkaan
tarkoita sitä että viestiasema olisi
kohteena suurempi ja täten aiempaa erottuvampi maastossa - päinvastoin, maahan laskettavan kontin
saa maastoutumaan siihen mukaan
kuuluvan laadukkaan maastou-

tussarjan ansiosta oikein hienosti
ympäröivään metsämaisemaan.
Piilossa pysymistä auttaa myös
aiempaa hiljaisempi voimakoneen
käyntiääni.
M18 -järjestelmän A-asemiin kuuluu lisäksi aiemmista M12 -järjestelmän viestiasemista poiketen 2
metriä korkeampi teleskooppimasto, joka on tervetullut lisä eteläisen
Suomen korkeissa mäntymetsissä
toimiville viestijoukoille - joskus
pituudella on väliä. Myös kaapeliyhteyksien rakentaminen on yksinkertaistunut. Tarvittavat yhteydet saadaan yhdellä kaapelityypillä
rakennettua.
Näistä lähtökohdista viestimiehillä
on siis aurinkoisen kevään lisäksi
muitakin syitä hymyyn. Suunta on
selvästi kohti ajanmukaisempaa ja
käyttäjäystävällisempää johtamisjärjestelmää.

CL660-laitesuoja käyttökunnossa.

M18-viestiasema on konttialustaisena varsin
matalaprofiilinen ja täten helpottaa maastouttamista.

Joukkueenjohtaja tarkastaa teknisiä perusteita laitesuojan
päivystystilassa.
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Kymen pioneeripataljoona pioneerit tukee!

”Terve, olen taistelupioneerijoukkueen johtaja! Tehtäväni on tukea taisteluasi. Kertoisitko taistelusuunnitelmasi, niin saadaan suluttaminen käyntiin…”. Toteamus on varmasti tuttu ja kovin usein
kuultu yön pikkutunteina esimerkiksi panssarijääkärikomppanian
komentopaikalla. Tähän lausahdukseen kiteytyy mielestäni erinomaisesti pioneeriaselajin aktiivinen ja toiminnallinen ote kaikkeen
tekemiseen. Tässä artikkelissa avaan yhteistoimintaa Kymen pioneeripataljoonan näkökulmasta.

Teksti: Kymen pioneeripataljoonan komentaja,
everstiluutnantti Timo Ronkainen
Kuvat: Puolustusvoimat

Askelmerkit aselajien yhteis- minta ei prikaatissamme keskity siis lajirajat ylittävän yhteistoiminnan
vain harvoihin valittuihin taistelu- ja lisäämisestä ja sen välttämättömyytoiminnalle pioneerin silmin
Yhteistoiminnan edellytykset ovat
Karjalan prikaatissa erinomaiset.
Näkemykseni nojaavat aikaisempiin työkokemuksiini täällä prikaatissa, palvelukseeni Pääesikunnassa
sekä ennen kaikkea palvelukseeni
KYMPIONP:n komentajan tehtävässä. Edellytykset, jossa sinulla on
kaikki Maavoimien aselajijoukot
yhteistoimijoina, eivät ole muissa
joukoissa todellisuutta, toisin kuten
täällä meillä. Joukkojen yhteistoi-

taisteluampumaharjoituksiin, vaan
yhteistoimintaan kyetään luomaan
täysin toimivat puitteet päivittäisessä koulutuksessa. Kuinka tehokkaasti osaamme sitten mahdollisuudet saapumiserittäin hyödyntää, on
täysin riippuvainen meistä jokaisesta päivittäisestä koulutuksesta ja toiminnasta vastaavista. Nykyisellään,
tilanne prikaatissa on pioneerin näkökulmasta vähintäänkin hyvällä
tasolla. Mikä tärkeintä, tahtotila ase-

KYMPIONP vastaanotti maaliskuussa 2019 ensimmäiset omat URDAN-raivausjyrät ja Leopard 2A4 taistelupanssarivaunut. Pataljoonan
palkattua henkilöstöä ja varusmiehiä on koulutettu järjestelmään sekä
kalusto on ollut aktiivisessa käytössä kevään harjoituksissa. Kokemuksia
jyrien toiminta- ja käyttöperiaatteista on haettu muun muassa Panssariprikaatista.
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destä ovat korkealle arvostettuja
prikaatissamme. Yhdessä tekemisen
trendi on Kaakonkulmalla nouseva!

Yhteistoimintaa pioneeriaselajissa ja muiden joukko-osastojen kanssa
Kymen pioneeripataljoonan tärkeimpinä yhteistoimintatahoina,
prikaatin omien Joukkoyksiköiden
rinnalla, toimivat Pioneerikoulu
Lappeenrannassa ja Reserviupseerikoulun Pioneerikomppania. Yhteistyö on tiivistä ja konkreettisena
esimerkkinä toimii henkilökunnan, opiskelijoiden ja varusmiesten säännöllinen osallistuminen
yli Joukko-osastorajojen lukuisiin
eri taistelu- ja taisteluampumaharjoituksiin. Joukkotuotantovelvoitteemme edellyttävät yhteistoimintaa myös Ilmavoimien eri
Joukko-osastojen kanssa. Raivaajakomppania
osallistuukin
säännöllisesti Ilmavoimien johtamiin harjoituksiin. Tästä hyvänä
esimerkkinä toimivat vaikkapa
saapumiserittäin toimeenpantavat
Ilmavoimien Joukkojen Päättöharjoitukset (JPH) Hallin lentotukikohdassa. Huomion arvoista on
myös se, että kohdennamme mittavissa määrin pataljoonan työkoneita kuljettajineen läpi vuoden niin

Kaakonkulmalle kuin koko valtakunnankin alueelle.
Alueraivaamisen, virka-apuraivaamisen, sekä myös erikoisraivaamisen (IEDD, EOD) osalta yhteistyötahojamme ovat vuosittain kaikki
puolustushaarat ja lähes kaikki eri
Joukko-osastot. Raivaamisen suorituskykyjä käytetään ja harjoittelua toteutetaan säännöllisesti muun
muassa niin Meri- ja Ilmavoimien
raivaajien, Utin jääkärirykmentin
kuin Porin prikaatissa toimivan
Suojelun Erikoisosastonkin (SEO)
kanssa. Valmiuden ja osaamisen
kehittämisen kannalta meille on
tärkeää jalkauttaa erityisesti raivaamisosaamista laaja-alaisesti.
Toimintaperiaate on kustannustehokas ja vaatimus perustuu poikkeusolojen tarpeisiin. Nykyisin,
liikkeenedistämisen osaamiskeskuksena ja valtakunnan ”kärkikouluttajana” KYMPIONP:n tehtäväkenttänä toimii käytännössä koko
Suomi. Opiskelijat kursseillamme
edustavat Puolustusvoimien koko
kirjoa.

Raivaajakomppania osallistui keväällä Satakunnan lennoston tukikohtaharjoitukseen Pirkkalan tukikohdassa. Autenttinen tukikohtaympäristö
kiitoteineen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yhteistoiminnalle. Arvokas ja puolustushaararajat ylittävä yhteistoiminta toteutuu pataljoonassa saapumiserittäin.
riaalista suorituskykyä. Muutamina esimerkkeinä mainittakoon Oy
Forcit Ab, Kenno Tech Oy ja Raikka Oy.

Tuki viranomaisille ja yhteis- Kehittyvä kansainvälinen yhteistyö
kunnan muille eri toimijoille
Pioneeritoiminnan eri osakokonaisuuksien, kuten linnoittamisen, suluttamisen ja liikkeenedistämisen
toimeenpanovalmius edellyttää
tiivistä ja jatkuvaa yhteistoimintaa
niin normaali- kuin poikkeusoloissa eri viranomaisten ja muiden yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.
Valtaosa tästä ”varautumisen työstä” toteutetaan pioneeriaselajissa
säännöllisenä viranomaisten välisenä yhteistyönä - suunnitteluna ja
harjoitteluna.
Keskeisiä kumppaneitamme ovat
niin Poliisi, Pelastusviranomaiset, Rajavartiolaitos, Liikenne- ja
viestintävirasto (nyk. Traﬁcom),
alueemme ELY-keskukset kuin
Rakennuspoolin aluetoimikunnatkin. Merkittävän yhteistyötahoverkoston muodostavat lisäksi
eri hankkeiden kautta lukuisat eri
kaupalliset yritykset, joiden tuella
kehitetään osin aselajimme mate-

Kannaltamme mistään uudesta
asiasta ei ole suinkaan kysymys,
vaikka yleinen trendi niin Puolustusvoimissa kuin myös täällä
prikaatissa, on ollut viime vuosina nouseva. Kansainvälisellä yhteistoiminnalla kehitetään osana
Maavoimia aselajimme valmiutta, yhteensopivuutta ja kykyä yhteistoimintaan kv-operaatioissa
sekä valmiuttamme sotilaallisen
avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Pataljoonassa kansainvälinen yhteistyö on lähes päivittäistä ja kuuluu olennaisena osa
henkilökunnan tehtävänkuvaan.
Keskeisimpinä yhteistoimintakumppaneina mainittakoon ruotsalaiset Göta Ingenjörreregemente
ja SWEDEC (Swedish EOD and
Demining Centre) sekä manuaalisen raivaamisen koulutuskeskus
Itävallassa (EDA ECMAN). Pataljoonan henkilökunnan osaamista
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kehitetään vuosittain osallistumalla kansainvälisille kursseille, joita
esimerkiksi Nato järjestää. Vuonna
2018 prikaatimme Valmiusyksikön
taistelupioneerijoukkue osallistui
SABER STRIKE -harjoitukseen
Virossa. Tätä artikkelia kirjoittaessani pataljoonan varusmiehistä
koottu pioneeritiedusteluryhmä on
palannut juuri takaisin Suomeen
Viron pääsotaharjoituksesta sekä
valmistelun alla on ruotsalaisen
taistelupioneerikomppanian osallistuminen kesäkuun REPO119
-harjoitukseen, ensimmäistä kertaa
täällä Kaakonkulmalla!
Pataljoonan vuoden 2019 teemaksi on tarkoin valittu tulen
alla tapahtuva liikkeenedistäminen. Teeman mukaisissa tehtävissä onnistuminen edellyttää
aina vahvaa yhteistoimintaa,
jossa kaikkien vaikutus kokonaisuuteen on ratkaiseva. Eri
aselajitoimintojen on toimittava
saumattomasti yhteen - Yhdessä
voima!
Kymen pioneeripataljoonan puolesta toivotan vielä kaikille Kilpi-lehden lukijoille mitä rentouttavinta kesää!

Karjalan huoltopataljoona taistelee ja tukee

Yhteistyöllä iskuvoimaa! on erittäin lähellä Karjalan huoltopataljoonan mottoa ”Yhteistoiminnalla iskuvoimaa”. Aloittaessani Karjalan huoltopataljoonan komentajana 1.10.2018 nostin arjen toiminnan iskulauseiksi ”Yhteistoiminnalla iskuvoimaa” ja koulutuksen
teemoiksi ”harkintaa, malttia ja päättäväistä toimintaa”. Edellä
mainitut teemat ja ajatukset sointuvat hyvin yhteen kenttähuollon
ammattilaisten perustehtävään - TAISTELE JA TUE!
Yhteistoiminnan vaatimukset ja
harjoittelu soveltuvat kenttähuollon koulutukseen hyvin, koska
huollon joukkojen päätehtävät
”TAISTELE ja TUE” pitävät sisällään korkean vaatimuksen yhteistoimintaan. Aselajien pääkoulutustavoitteen ollessa monenlaisissa
taistelu ja taistelutehtävien johtotehtävissä, voidaan huollon päätehtävän katsoa olevan muiden
joukkojen tukemisessa. Tuen vaatimus edellyttää huollolta korkeita koulutusvaatimuksia ja opittujen asioiden soveltamisvalmiutta.
Millä tavalla huollon joukot yhteen sovittavat muiden joukkojen
tukitehtävät ja oman toiminnan
suojaamisen taistelutehtävät. Millä tavalla toimitetaan raskaiden
yksiköiden ampumatarvike - ja
polttoainetäydennykset? Miten
eri yksiköitä tuetaan yhtä laadukkaasti, vaikka niiden toiminta
poikkeaa toisistaan melkoisesti?
Vastauksena asetettuihin vaatimuksiin on KOULUTUS, KOULUTUS ja KOULUTUS. Sotilaan
peruskoulutuksen jälkeen alkavan
aselajikoulutuksen tähtäin on Maavoimien kenttähuoltojoukkojen
suorituskykyvaatimusten saavuttamisessa. Huoltojoukkojen erikoiskoulutuksen alkuvaiheen perusharjoitusten kautta edetään kohden
joukkokoulutuskauden vaativien
harjoitusten huollon tukitehtävien
hoitamista. Yhteistoimintaharjoi-

tusten tavoitteena on saavuttaa taso,
jossa tarkkojen määräysten ja käskyjen antamisesta siirrytään kohden
taistelukäskyjä. Käskyissä missä
keskitytään tulen ja liikkeen yhdistämiseen. Hyvänä esimerkkinä
toimii jatkosodan hyökkäysvaiheen
komppanian hyökkäyskäsky, jossa
huollosta ei käsketty juuri mitään.
Näin meneteltiin koska kaikki tiesivät missä huolto etenee ja miten
asiat tehdään. Käskyissä keskityttiin taistelun johtamiseen ja voittamiseen!
Huoltoa ei voida kuitenkaan unohtaa, mikäli operaatioissa halutaan
menestyä. Useimmat meistä ovat
sisäistäneet edellisen lauseen ryhtyessään suunnittelemaan operaatioita, mutta tavanomaisen komp24

Teksti: Karjalan huoltopataljoonan
komentaja,
everstiluutnantti Tamio Salminen
Kuvat: Puolustusvoimat

panian tason harjoituksen huollon
unohtaminen voi huonoimmillaan
jopa estää harjoituksen toteutumisen. Perussääntönä voidaan pitää
olettamusta, että mitä raskaampi
yksikkö sitä paremmin on huolto
mietitty. Joukkoyksiköiden kiireisessä arjessa vaatimus yhteistoiminnan harjoittamiseen on perusteltu ja edellyttää aina sopimista
ja yhteisiä päämääriä. Karjalan
huoltopataljoonalla vaatimus yhteistoimintaan on erilainen, koska
pataljoona ei toimi eikä tuota toimivaa kokonaisuutta eikä mitattavia tuloksia yksinään. Pataljoonan
toiminta perustuu yhteistoimintaan
joukkoyksiköiden sekä Karjalan
prikaatin kanssa. Pataljoonan materiaali- ja kuljetuskeskus tuke-

vat prikaatin toimintaa 24/7 365.
Joukkotuotanto yksikkö 1HK ja
AUK kurssit 2HK:ssa tuottavat
tukitehtäviä prikaatin joukoille ns.
taistelutehtävinään.
Vuoden vaihteen juhlien jälkeen
Karjalan huoltopataljoonassa on
käynnistetty peruskoulutuskauden
kautta erikoiskoulutuskaudella
pätevöityvien maavoimien kenttähuollon ammattilaisten koulutus.
Tammikuun peruskoulutuskauden
hyvien koulutustulosten todentamisen jälkeen on otettu askeleita
kohden kevään ja kesän miellyttäviä koulutusolosuhteita. Olosuhteiden muodostuessa miellyttävimmiksi on koulutettavien asioiden,
taitojen ja toimintojen osalta käynyt päinvastoin. Palveluksen haasteellisuus ja henkisen kestävyyden
vaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi huhtikuun alun jälkeen.
Vaikka palveluksen kuormittavuus
on lisääntynyt merkittävästi ja
vaatii meiltä jokaiselta sopeutumista sekä sitoutumista määrätyn
tehtävän hoitamiseen. On hyvä
muistaa, että jossain määrin meidän kaikkien mieliin ovat hiipineet
ajatukset loppusotaharjoituksesta
ja harjoituksen jälkeisestä kotiutumisesta.
Pataljoonan perinteiseksi muodostuneesta Taipalsaaren erikois- ja
joukkokoulutuskauden ampumaharjoituksessa jokainen taistelija
suoriutui menestyksekkäästi useista eriasteisista ammunnoista ja
taisteluvälineiden käyttötilanteista.
Harjoituksessa todennettiin yleisimpien käytössä olevien miinojen
teho suunnitelluissa kohteissaan.
Tulta ja liikettä harjoiteltiin partion
sekä ryhmän hyökkäysammunnoissa, joita oli mahdollista suorittaa useampia kertoja. Tällöin annetun palautteen oppeja onnistuttiin
ottamaan käytäntöön seuraavaan
suoritukseen ja siten taistelijoiden toiminnassa voitiin havaita
mukavaa kehitystä. Puolustusta
harjoiteltiin niin ryhmän- kuin
joukkueen puolustusammunnoissa, joissa hyökkääjä torjuttiin me-

nestyksekkäästi. Ampumaharjoitus
edustaa pataljoonan koulutuksessa TAISTELE -osaa. TUE -osaa
edustaa Pataljoonan omat aselajiharjoitukset sekä keskeisimpänä
harjoituksena Karjalan prikaatin
yhteistoimintaharjoitus
(YTH),
jossa joukot keskittyvät omissa
tehtävissä
yhteistoiminnallisessa harjoituskehyksessä. Karjalan
huoltopataljoona osallistui harjoitukseen panssarijääkäripataljoonan huoltokomppaniana. Neljän
sotaharjoitusvuorokauden aikana
joukkojen yhteistoiminnassa harjaannuttiin niin sirotemiinoitteen
raivaamisessa kuin sillan ylittämisessä. Lääkintäjoukkue vastaanotti potilaita, kunnossapitojoukkue
korjasi mekaanisia laitteita, täydennysjoukkue täydensi tilausten
mukaisesti tuettavia joukkoja.
Toukokuun keskeiseksi harjoitukseksi muodostuu perinteisesti
Maavoimien mekanisoitujen joukkojen harjoitus Niinisalossa. Tälläkin kertaa harjoitukseen osallistuu
huomattava joukko kansainvälisiä
sotilasjoukkoja. Varsinaisesta harjoituksen tuesta vastaa Panssariprikaatin Parolan huoltopataljoona
ja Kansainvälisten joukkojen kuljettaminen hoituu yhteistoiminnassa 2. Logistiikkarykmentin ja
Porin Prikaatin Varsinais-Suomen
huoltopataljoonan toimenpitein.
Karjalan huoltopataljoonan huoltokomppania tukee Niinisaloon
keskitettyä panssarijääkäripataljoonaa. Mekanisoitujen joukkojen
taistelussa huollon vaatimukset
moninkertaistuvat ja toiminnan
aikavaatimukset kiristyvät. Mekanisoidut joukot elävät liikkeestä ja
tulenantokyvystä, tällöin joukon
elintärkeiksi turvattaviksi huollontoiminnoiksi muodostuvat täydennykset ja evakuoinnit.
Karjalan huoltopataljoonan joukkokoulutuskauden päättävä ja
vaativin harjoitus on alueellinen
taisteluharjoitus Repo 119. Harjoituksessa KAAKON kulmalle keskitetään Panssariprikaatin
varusmiesharjoitusjoukot
sekä
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Pioneerijoukkue Ruotsista. Ruotsalaisten osallistuminen harjoitukseemme vaatii kenttähuolloltamme
sekä Karjalan prikaatin huolto-osastolta uudenlaista ajattelua ja
asettaa tukijärjestelmälle haasteita,
joita saamme jatkossakin ratkoa.
Tuleva harjoitus kasvattaa ja kouluttaa meitä huollon ammattilaisia
vastaamaan asetettuihin haasteisiin
entistä tehokkaammin. Kevään aikana toimeenpantujen harjoitusten
tulosten johdosta uskomme, että
saamme harjoitettua kenttähuollon
vaativaa toimintaa suurehkon tukeutujamäärän ja erikoiskaluston
haastamana ja onnistumme tehtävässämme. Katsauksen päätteeksi
haluan toivottaa Karjalan huoltopataljoonan, Karjalan prikaatin
yhteistoimintakumppaneiden ja
tukijoiden sekä kaikille kenttähuollosta kiinnostuneille työntäyteistä, turvallista kesän odotusta.
Tammikuun pakkasissa Karjalan
huoltopataljoonan joukoissa palveluksensa aloittaneista alokkaista
on jälleen kasvanut uusi erä taistelijoita Suomen puolustusvoimien
joukkoihin.
Yhteistoiminnalla iskuvoimaa!

Etelä-Savon aluetoimistosta

Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Viimeksi kuuluneiden kuuden kuukauden aikana on Etelä-Savon
aluetoimiston toiminta ollut työntäyteistä. Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati 6.12.2018 oli aluetoimistolle ja koko Karjalan
prikaatille suuri voimainponnistus, josta selvittiin hienosti. Kaiken
perusta oli erinomaisesti toiminut yhteistyö eri vastuuhenkilöiden,
yhteistyöorganisaatioiden ja -kumppaneiden kesken.

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

Alkuvuoden tapahtumista merkittävin oli 5.-7.3.2019 Oltermannin
hiihto, jonka aluetoimisto järjesti
Savonlinnan alueella. Kilpailukeskuksena toimi Tanhuvaaran urheiluopisto. Ensimmäistä kertaa
koskaan saatiin kilpailuun mukaan Suur-Savon alueelta kaksi
joukkuetta, mikä oli hieno asia ja
osoittaa alueemme aktiivista reserviläistoimintaa ja hyvää maanpuolustushenkeä. Voiton B-sarjassa
vei tällä kertaa Pohjois-Karjalan
joukkue, joten kotikenttäedusta ei tullut jälkipuheita vaikkakin
Suur-Savon joukkueet miehittivät
seuraavat mitalisijat.
Loppuvuoden toiminta noudattaa tavanomaisempaa kaavaa. Etelä-Savon alueellinen maanpuolustuskurssi järjestetään yhdessä
Itä-Suomen aluehallintoviraston
kanssa 13.-17.5.2019 Karkialammella. Puolustusvoimien kesäkiertueen konsertti järjestetään
Mikkelin Vanhan kasarmialueen

aloittaa operatiivisen sektorin osastoesiupseerin tehtävässä 1.6.2019
lukien. Uudeksi alueupseeriksi on
määrätty yliluutnantti Henri Myllys 10.8.2019 lukien.
Allekirjoittaneen on myös aika
kiittää kaikkia kaartilaisia ja yhteistyökumppaneita erinomaisesta
tuesta ja yhteistoiminnasta näiden
noin kolmen ja puolen vuoden aikana, jolloin olen saanut toimia
aluetoimiston päällikön tehtävässä.
Siirryn 8.5.2019 alkaen kriisinhallintapalvelukseen. Uutena aluetoimiston päällikkönä aloittaa everstiluutnantti Joni Volanen 1.8.2019
lukien hänen kotiuduttua ulkomaan
tehtävästään. Tällä välillä aluetoimiston päällikön tehtäviä sijaistaa
majuri Jouni Nykänen.
Hyvää kesää ja menestystä Kilpi-lehden lukijoille!

tykkipuistossa lauantaina 8.6.2019.
Aluetoimiston johdolla järjestetään
maanpuolustusjuhla Savonlinnassa
10.8.2018, jonka jälkeen alkaakin
perinteinen syksyn kutsuntakierros. Aluetoimiston osallistuu myös
Etelä-Savon valmiusjohtoryhmän
toimintaan. Kuluvan vuoden painopisteenä on valtakunnallisen ja
alueellisen riskien arvioinnin jalkauttaminen alueemme kaupunkeihin ja kuntiin. Tähän liittyen
on syksykaudella suunnitteilla ns.
kuntakierros kaikkiin alueemme
kaupunkeihin ja kuntiin.
Kuluvaa vuotta leimaa aluetoimiston henkilöstön muutokset. Asevelvollisuussektorin johtaja majuri
Juhani Sihvonen jäi vuoden vaihteessa reserviin. Hänen tilallaan
sektorijohtajana aloitti kapteeni
Arttu Muinonen. Operatiivisen sektorin johtajana aloitti 1.3.2019 lukien majuri Jouni Nykänen majuri
Jari Mäkelän siirryttyä Vekaranjärvelle. Kapteeni Nikolai Muurman

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Mikkelissä 6.12.2018.
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Maanpuolustusterveisin,
Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö,
everstiluutnantti Jyrki Niukkanen.

Aluetoimistossa vuosi alkoi muutoksella, kun 1.1.2019 majuri Pasi
Kallioniemi aloitti asevelvollisuussektorin johtajana majuri Mika
Haikalan siirryttyä samalla päivämäärällä Maasotakoulun maavoimien tutkimuskeskukseen. Sari Salovaara aloitti toimistosihteerinä
1.1.2019. Operatiivinen sektori vahvistuu 1.7.2019, kun kapteeni
Henrik Räisänen aloittaa tehtävässään. Hän siirtyy tehtävään Maasotakoulun Reserviupseerikoulusta.

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

Aluetoimiston päällikkö vaihtuu
1.9.2019, kun everstiluutnantti
Saku Muona luovuttaa tehtävän
everstiluutnantti Timo Hartikaiselle, joka aloitti aluetoimistossa erityistehtävässä 1.5.2019. Hän siirtyi aluetoimistoon kansainvälisistä
tehtävistä.
Aluetoimisto juhlisti vuosipäiväänsä 20.2.2019 Kuusankoskitalolla järjestetyllä juhlakonsertilla.
Konsertissa esiintyi Rakuunasoittokunta kapellimestari musiikkimajuri Riku Huhtasalon johdolla
solistinaan Essi Luttinen.
Kouvola-talolla 4.-5.4.2019 pidetyissä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuksissa
palvelukseen määrättiin pääosin
saapumiseriin 2/19 - 2/20 hieman
yli 70 reipasta nuorta naista. Naisia määrättiin alueeltamme palvelukseen eniten Karjalan prikaatiin
ja Maasotakouluun. Maavoimien
esikuntapäällikkö kenraalimajuri Markku Myllykangas esitti 5.4.
Puolustusvoimien tervehdyksen
ja antoi evästyksensä palveluksen
aloittaville.
Yläasteiden 9.-luokkalaisille suunnattu ”Intti tutuksi” -hanke jatkuu.
Keväällä kohderyhmänä oli vuonna 2003 syntyneet nuoret. Syksyllä
jatketaan vuonna 2004 syntyneiden kanssa.
Valmiutta kehitettiin Etelä-Suomen
alueellisen maanpuolustuskurssin
jatkokurssilla Haminassa Maasotakoulun tiloissa 20.-21.3.2019.
Kurssin koko oli iso, sillä kurssilaisia oli paikalla lähes 115. Tämän
vuoden peruskurssi järjestetään

sesta ja vastuullisesta suhtautumisesta yhteiseen asiaan. Eikä harjoittelu viranomaisten kanssa pääty
tänä vuonna tähän, sillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtama
viranomaisten valmiusharjoitus
KYMI19 on jo käynnissä ja huipentuu 5.-6.6. aktiivivaiheeseen.
Syksyn ja alkutalven aikana toteutamme tai osallistumme reserviläistemme kanssa kahteen eri harjoitukseen yhteensä lähes kolmen
viikon ajan. Näihin kokonaisuuksiin liittyen aluetoimisto käskyttää
merkittävän määrän reserviläisiä
muiden johtamiin kertausharjoituksiin.
Kaakkois-Suomen aluetoimisto
toivottaa kaikille Kilpi-lehden lukijoille oikein hyvää tulevaa kesää
sekä syksyä!

Haminassa 16.-20.9.2019. Kurssit
toteuttaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteistoiminnassa Karjalan prikaatin kanssa.
Kymi 119 -harjoitus toteutettiin
Pohjois-Kymenlaaksossa maaliskuun ensimmäisellä viikolla.
Harjoitus oli Kaakkois-Suomen
aluetoimistolle ja sen johdossa
olleille joukoille merkittävin harjoitus muutamaan vuoteen. Viiden päivän aikana konkreettisesti
harjoiteltiin yhteistoimintaa muun
muassa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, Kymenlaakson pelastuslaitoksen, Kouvolan kaupungin ja
Karjalan prikaatin sekä Utin jääkärirykmentin harjoitukseen osallistuneiden joukkojen kanssa. Valmius nousi merkittävästi. Kiitos
kaikille yhteistyötahoille heidän
antamastaan merkittävästä panok-

Perustaminen.
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Sotilasvala ja -vakuutus Karjalan prikaatissa
Saapumiserän 119 Sotilasvalaa ja -vakuutusta juhlittiin Karjalan
prikaatissa Vekaranjärvellä perjantaina 8.2.2019. Noin 7 000 läheistä oli saapunut seuraamaan varusmiespalveluksen tärkeän päivän
tapahtumia. Sotilasvalan ja -vakuutuksen esilukijana toimi toimittaja Toivo Haimi.
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Kuvat: Puolustusvoimat
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Vuosipäivä ja seitsemännen lipun naulaus
Vuosipäivää vietettiin Vekaranjärvellä lähes 4 000 prikaatilaisen ja
kutsuvieraan kesken. Kylmähköstä säästä huolimatta juhlapäivä sujui monipuolisen ohjelman myötä hienosti. Paraatia oli seuraamassa
muun muassa noin 300 kouvolalaista ysiluokkalaista nuorta Intti tutuksi -tapahtuman myötä tutustumassa maavoimien joukko-osastoon.

Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan prikaatin vuosipäivä 3.5.
alkoi prikaatin komentajan kausipuhuttelulla henkilöstölle. Komentaja käsitteli puheessaan menneen
ja tulevan kauden asioita ja kannusti
henkilöstöä muun muassa huolehtimaan niin henkisestä kuin fyysisestä jaksamisesta työssään.
Päiväjuhlan puheessaan prikaatin
komentaja, prikaatikenraali Pasi
Välimäki viittasi menneenä aikana sotilaan työn olleen samankaltaista. - Arkipäivässä täytämme
samoja tehtäviä kuin edeltäjämme.
Kaakonkulmalla vastaamme operatiivisesta
toimintavalmiudesta
joka päivä. Valmius- ja harjoitusjärjestelmämme on rakennettu siten, että saapumiserästä toiseen
Valmiusyksikkömme ja varusmieskomppaniamme pystyvät tarvittaessa täyttämään suojajoukkotehtävät
kuten Karjalan Kaartin Rykmentti
Talvisodan alkaessa. - Valmiusyksikkömme on muodostettu henkilökunnasta ja varusmiehistä - aivan
kuten JR8 kesällä 1941. Valmiusyksikön henkilökunta kouluttaa,
valmentaa ja johtaa joukkoaan valmistautuen siihen, että tällä joukolla
lähden sotaan jos käsky käy, vertasi
Välimäki.
Kaarti päälle! Yhdessä voima! Karjalan prikaatin uusi lippu oli pääosassa Vuosipäivän juhlinnassa.
Prikaatille naulattiin uusi lippu seitsemännen kerran pitkän historiansa
aikana. Uuden lipun ensimmäisen
naulan löi Maavoimien komentaja,
kenraaliluutnantti Petri Hulkko ja
27. naulan löi prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki.
Muut 25 naulaajaa olivat prikaatin
eri henkilöstöryhmien ja eri yhteistyötahojen edustajia. Karjalan

4. Kouvolan kaupunki, vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell
5. Etelä-Karjalan liitto, maakuntajohtaja Matti Viialainen
6. Etelä-Savon maakuntaliitto,
maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
7. Entinen Karjalan prikaatin komentaja, kenraalimajuri Juha Kilpiä
8. Maanpuolustuskorkeakoulun
rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio
9. Karjalan prikaatin kenttärovasti
Sanna Timonen
10. Kymenlaakson pelastuslaitos,
pelastusjohtaja Vesa Parkko
11. Kaakkois-Suomen poliisilaitos,
poliisipäällikkö Marko Viitanen
12. Valkealan Sotilaskotiyhdistys ry,
puheenjohtaja Pirjo Henttu
13. Karjalan Prikaatin Kilta ry, puheenjohtaja Matti Mikkonen
14. JR8:n perinnetoimikunta, majuri evp Pentti Vainikka
15. Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry, toiminnanjohtaja Leevi
Lassila

Kaartin Rykmentiltä perityn lipun
on suunnitellut Carolus Lindberg.
Karjalan prikaatin lipuksi se vahvistettiin 27.11.1956.
Juhlaesitelmän aiheena oli mielenkiintoinen historiakatsaus Karjalan
prikaatin lipun historiaan. Esitelmöitsijänä oli majuri (evp) Jyri
Korhonen.
Musiikillisen annin toi juhlaan Rakuunasoittokunta perinteisine marsseineen, lopuksi soittaen Karjalan
prikaatin perinnemarssin, entisen
Viipurin pataljoonan marssin eli
Oravaisten marssin.

Karjalan prikaatin seitsemännen lipun naulaajat
1. Maavoimien komentaja
kenraaliluutnantti Petri Hulkko
2. Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry, sotaveteraani Kalevi Horppu
3. Jääkärisäätiö, professori Kari
Heiskanen
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16. MPK Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri, piiripäällikkö Hannu Hyppönen
17. Juhlaesitelmän pitäjä majuri
evp Jyri Korhonen
18. Apulaiskomentaja eversti Arto
Ikonen
19. Esikuntapäällikkö everstiluutnantti Juhana Skyttä

20. Joukkoyksiköiden edustaja,
everstiluutnantti Tero Koljonen
21. Upseerien edustaja, majuri
Timo Martikainen
22. Erikoisupseerien edustaja, insinööriyliluutnantti Hannu Kiiski
23. Opistoupseerien edustaja, kapteeni Pasi Saari
24. Aliupseerien edustaja, vääpeli

31

Tuomas Miromäki
25. Siviilien edustaja, ajojärjestelijä Sanna Orasmaa
26. Varusmiesten edustaja, alikersantti Matias Vanhanen
27. Karjalan prikaatin komentaja,
prikaatikenraali Pasi Välimäki.

Vuoden Kaartilainen - majuri Mikko Virén
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- En osannut lainkaan odottaa nimitystä vuoden kaartilaiseksi, joten
nimeni kuuleminen vuosipäivänä oli todellinen yllätys, sanoo majuri Mikko Viren, joka työskentelee Karjalan prikaatin operatiivisella osastolla. Hän on palvellut prikaatissa vuodesta 2004 ja useana
Vuosipäivänä todennut palkinnon saajan todella ansainneen Vuoden
Kaartilainen -nimityksen. - Arvostan suuresti tätä nimitystä, joka
on yleensä annettu laajasti tunnustetusta ja pitkäjänteisestä työstä
Karjalan prikaatin eteen. Toivon, että voisin päivittäisessä toiminnassani lunastaa vuoden kaartilaisen nimitysperusteet.

Teksti: Päivi Visuri
Kuva: Puolustusvoimat

Majuri Virenin mielestä Kaartilaisuus tarkoittaa Karjalan prikaatin
henkeä ja toimintakulttuuria. Karjalan prikaatiin on hänen mielestään muodostunut oma tapa tehdä asioita yhdessä ja kehittää sen
toimintaa. - Karjalan prikaatissa
osataan toimia osana suurempaa

- Jokainen meistä voi kehittää Karjalan prikaatin toimintaa tuomalla
esiin kehitysajatuksia omassa työyhteisössä. Yleensä parhailla kehitysesityksillä on tapana kulkeutua
esimiesketjua eteenpäin ja toteutua
sellaisenaan tai jatkokehittelyn kautta, kannustaa majuri Mikko Viren.

kokonaisuutta ja tehdä oma osansa
mahdollisimman hyvin, jonka johdosta toiminnan tulos on enemmän
kuin osiensa summa. Kaartilaisuuden ytimenä on vahva joukko-osastohenki, ylpeys omasta osaamisesta
ja toiminnan jatkuva kehittäminen,
kehuu Viren.
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Liikunnan ajankohtaista
Prikaatin massahiihto järjestettiin 26.2.2019. Kilpailuun osallistui päivän aikana 1200 hiihtäjää.
Henkilökunnan kilpailuosuudessa
nopein oli ylikersantti Aki Onatsu, varusmiehistä alikersantti Anton Koivisto ja yksikkökilpailussa
1PSJK.
Prikaatin partiohiihtomestaruudet
ratkottiin 27.2.2019.
Tulokset:
A-sarja
1. EK, Seppänen, Laajaniemi, Hätönen, Martikainen 1.02.10(3)
2. 3PSJK, Alkiomaa, Laukas, Rossi, Savolainen
1.02.13 (1)

Teksti: kapteeni Petteri Lepistö
Kuvat: Puolustusvoimat

3. 2PIONK, Hyvärinen, Vesamo,
Janhunen, Hellsten 1.03.14 (7)
Henkilökunta
1. MAKE, Tuviala, Nikunen, Lemola, Nevalainen 0.54.02 (3)
2. KARPRE, Skyttä, Mattila,
Onatsu, Nenonen 0.57.06 (0)
3. KYMPIOP, Ronkainen, Nurmela, Nuorivuori, Räty 1.02.23 (1)
Varusmiehet
1PSJK, Koivisto, Hyökyranta, Katainen, Lehtonen 1.02.29 (5)
3PSJK, Parviainen, Väisänen, Ylimazkurtdag, Mäkelä 1.06.15 (2)
EK, Mentula, Puolakka, Röpelinen, Linden
1.10.33 (5)

Karjalan prikaatin hiihtojoukkue pohtii valintojaan.

Massahiihdon iloa.
Oltermannin hiihto järjestettiin
5. - 7.3.2019 Etelä-Savon aluetoimiston voimin Savonlinna - Kerimäki - Tanhuvaara alueella.
Kilpailuun osallistui Maavoimista, Maapuolustuskorkeakoulusta
ja reserviläispiireistä yhteensä 20
joukkuetta. Alla olevassa kuvassa
joukkueet odottavat lähtölaukausta
Tanhuvaaran urheiluopiston kentällä. Prikaatin joukkue numero 8
aloittajina ylikersantti Arto Vesamo ja alikersantti Anton Koivisto.

Sotilaiden hiihtomestaruuskilpailut hiihdettiin Sodankylässä
25. - 28.3.2019. Prikaatin parhaita saavutuksia kilpailussa oli
partiohiihdon B-sarjan pronssi
joukkueella everstiluutnantti Riku
Mattila, ylikersantti Aki Onatsu,
vahtimestari Jani Heimonen ja alikersantti Eemeli Kiljunen. Naisten
sarjassa rynnäkkökivääriampumahiihdossa ja maastohiihdossa
hopealle hiihti alikersantti Sonja
Liisanantti.
SM-kisojen B-sarjan pronssijoukkue (kuva: Nina Hallin).
Karjalan prikaati järjesti Kouvolan
varuskunnan urheilijoiden ja Cross
-Fit Kouvolan kanssa Sotilasurheiluliiton Military Crosstraining
mestaruuskilpailut 7. - 8.6.2019
Vekaranjärvellä ja Kuusankoskella. Kilpailun johtaja everstiluutnantti Jussi Annala suunnitteli kilpailulajeja Sanna Sakun ja kilpailun suojelijan prikaatikenraali Pasi
Välimäen kanssa.

Partio ampumassa.

Salilla (kuva: Kimmo Hakanen).
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Valkealan sotilaskotiyhdistyksen johtokunta
Rekisteröidyssä yhdistyksessä ylin päätösvalta on jäsenillä. Soti- Teksti: Margetta Ala-Krekola
laskotiyhdistyksen johtokunta on vaalikokouksessa valittu yhdek- Kuva: Riitta Rainio
sän naisen muodostama ryhmä. Heistä on joka vuosi kaksi erovuorossa, hallituskauden pituus on kolme vuotta. Kaksi varajäsentä
valitaan vuosittain. Puheenjohtaja valitaan myös kolmevuotiskaudeksi kerrallaan ja yhdeksän vuotta on pisin yhtäjaksoinen aika,
minkä voi tehtävää hoitaa. Johtokunnan jäseniksi valitaan innokkaita vihreitä sisaria ja valinnassa yritetään huomioida eri ammattiryhmät, koska heistä muodostuu ”työrukkanen” juoksevien
asioiden hoitamiseen.
Tällä hetkellä Valkealan sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajan nuijaa heiluttaa Pirjo Henttu ja hänen
varanaan toimii Aina Penttilä. Puheenjohtaja osallistuu järjestön kokousten lisäksi Karjalan prikaatin
erilaisiin yhteistyöpalavereihin ja
juhlatilaisuuksiin. Hän antaa kasvot paikalliselle sotilaskotitoiminnalle. Puheenjohtajan vastuulla on,
että yhdistyksen toimintaperiaate;
toimia sotilaiden viihtyisyyden
hyväksi pitämällä sotilaskotia, toteutuu. Vekaranjärvellä toimii niin
monta joukko-osastoa, että niin
puheenjohtajalla kuin hänen varallaan riittää vuosittain monia perinnepäiviä, komentajan vaihdoksia
sekä valatilaisuuksia, joihin myös
sotilaskodin edustaja kutsutaan.
Puheenjohtaja huolehtii myös yhteistyöstä alueen naapuriyhdistyksiin ja sotilaskotiliittoon.
Johtokunta kokoontuu yksitoista
kertaa vuodessa. Kokouksiin voi
osallistua myös varajäsenet, vaikka
kaikki varsinaiset jäsenet olisivat
paikalla. Johtokunnan kokouksiin
kutsutaan myös yhteysupseerit;
esikuntapäällikkö everstiluutnantti
Juhana Skyttä ja kapteeni Teemu
Tanttu. Sotilaskodin sisäinen tar-

kastaja Seija Tynys voi myös halutessaan osallistua johtokunnan
kokouksiin. Esityslistalta löytyy
sotilaskodin työntekijöitä koskevat asiat, lomat ja sijaiset, heidän
virkistystoimintaansa tukevat asiat
ja uusien työntekijöiden palkkaaminen ja entisten eläköitymiset.
Yhteysupseerin asioissa kuullaan
varuskunnan ajankohtaisia kuulumisia sekä puolin ja toisin syntyneitä tukitarpeita. Karjalan prikaati
tukee sotilaskotitoimintaa kuljetuspalveluin, sotilaskotimyyntiauton
ja sisarten kuljettamisessa. Erilaiset juhlatilaisuudet; tulojuhlat,
läheisten päivät, valatilaisuudet,
kotiuttamisjuhlat, kurssijuhlat ja
perinnepäivät tuovat sotilaskodin
arkeen vipinää ja niistä on hyvä tietää ennakkoon. Valkealan sotilaskotiyhdistys tukee myös asevelvollisia rahallisesti ja tällaiset toivotut
kohteet käsitellään johtokunnassa.
Myös talouskatsaus kuuluu neljännesvuosittain kokouksen esityslistalle. Kevät- ja syyskokouksen
oheisohjelma, koulutuksiin osallistumiset, leirit ja muut alueelliset ja
valtakunnalliset sotilaskotitapahtumat käydään läpi johtokunnan
kokouksissa kuten myös saapunut
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posti.
Sotilaskodin peruskorjaus ja uuden
toimivan sotilaskodin suunnittelu
vaatii tänä vuonna johtokunnalta
ihan erilaista kiinnostusta ja osaamista kuin menneet vuodet. Tarja
Toivonen on tehnyt mittavan työrupeaman osuuskaupan valikoimapäällikkönä, tästä osaamisesta on
nyt meille hyötyä. Tarja yhdessä
sotilaskodinjohtajan Seija Kososen kanssa osallistuu työmaapalavereihin ja pitää silmällä, että
tärkeät toiminnalliset asiat tulevat
huomioiduiksi koko kodissa remonttia tehtäessä. Vaikka koko
johtokunta tutkiikin tarjoukset ja
miettii kustannuksia, on kuitenkin
toiminnallisuus kaikista tärkeintä,
se tulee vaikuttamaan useiksi vuosiksi eteenpäin ja siinä on Tarjan ja
Seijan rooli merkittävä. Seija toimii työnsä puolesta johtokunnan
sihteerinä ja esittelijänä kokousasioissa.
Asevelvolliset tapaavat sotilaskotipalveluita myös maastossa. Maarit
Hämäläinen on Valkealan sotilaskotiyhdistyksen sotilaskotipäällikkö ja vastaa liikkuvan sotilaskodin
toiminnasta. Maarit huolehtii, että
myyntiautossa on sisaret lähtö-

valmiina ja auto täytettynä tilatun
henkilömäärän mukaisesti, oppaan
saapuessa noutamaan harjoitusalueelle makean toiminnan joukkoja.
Myyntiauto on toiminut apumyymälänä myös varuskunta-alueella purkamassa ruuhkaa nyt, kun
toiminta on väistösotilaskodissa.
Maaritin puhelimessa on usean
liikkuvan sotilaskotisisaren numero, jotta työvuorokutsu saadaan nopeasti perille tilauksen tultua.
Vekaranjärven sotilaskodin kirjasto palvelee neljänä iltana viikossa
lainaajia ja lukea voi myös paikan
päällä. Kirjaston valikoima on todella laaja, tarkastellaan sitä niteiden määrän tai monipuolisen tyylin
kautta. Usea kyläkirjasto kalpenee
sen rinnalla, ovat kirjaston käyttäjät todenneet. Yhden parakin verran on tällä hetkellä lainattavissa
kirjoja ja pelejä, mutta tilauksen
voi jättää halutusta niteestä kirjastoon ja sen voi seuraavana iltana
lainaksi noutaa. Anna Paavola toimii kirjastojaoston vetäjänä ja Mervi Koskinen tuuraa joskus päivälläkin kirjastonhoitajaa. Lainaaminen
on vuosi vuodelta vähentynyt ja nyt
remontin jälkeen odotamme uutta
lukuhuippua, koska kirjasto sijoittuu parhaalle paikalle heti sisääntulon viereen uudistuneessa sodessa.
Munkkikahvit ovat varmasti asia,
josta meidät vihreät sisaret yleisesti
tunnetaan. Tarjoilujaosto muodostaa suurimman sisarten ryhmän
jäsenkunnassamme ja heidän työpanoksestaan syntyy eniten vapaaehtoistyön tunteja. Johtokunnan
jäsenistä Satu Päivärinta ja Tarja
Piesanen kuuluvat muun muassa
vakituisiin keittiövuorolla kävijöihin. Tarja on ensimmäistä vuotta
johtokunnan varajäsenenä, mutta
Satu on jo pidempään tarjonnut yhdistystoiminnallisen kokemuksensa käyttöömme ja lisäksi hänellä on
vankka ammattipohja vähittäiskaupan osaajana ja tukkukaupan tuntijana. Edulliset ostokanavat ovat a
ja o myös sotilaskodin hankinnoissa. Johtokunta antaa vilpittömät
kiitokset niistä sotilaskodinjohtaja
Seija Kososelle ja marketvastaava

Jaana Rantakauliolle, jotka päivittäin toimivat asian hyväksi.
Yhdistyksemme toimintaan kuuluu
myös hengellinen- ja askartelujaosto. Johtokunnan jäsenistä Aina
Penttilä luotsaa askartelua/käsityöjaostoa. Äitienpäivä-, ystävänpäivä- sekä joulukorttien tekeminen
varusmiesten kanssa on saanut jo
vakiintuneen paikan vuosikellossa. Myös vala- ja läheistenpäivien
myyntiin valmistuu lisätuotteita
askartelujaoston toimesta. Hengellinen jaosto toimii konﬁrmaatiotilaisuuksissa joka saapumiserän
rippikoulun päätöspäivänä.
Päivystyskortit, kausittaiset tiedotteet, lehtiartikkelit ja jatkuva suusanallinen tiedottaminen, kokousten
oheisohjelman keksiminen tai ainakin ehdottaminen kuuluu Margetta Ala-Krekolan, yhdistyksemme
tiedottajan/ohjelmavastaavan rooliin. Keskellä kylää työskentelevä
tiedottaja puhuu joka päivä sotilaskotiasiaa yhtä paljon vihreiden
sisarten kuin muiden kuntalaisten
kanssa. Margetta on myös 1.sotilaskotipiirin piiripäällikkönä ja
tehtävässä vastaa piirin poikkeusolosuunnittelusta.

Toimintaa yli yhdistysrajojen

tehdä sotilaskotityötä varusmiesten
ja reserviläisten hyväksi. Korian ja
Mikkelin sotilaskotisisaret käyvät
kolmena maanantaina ja kahtena
torstaina kuukaudessa tekemässä
päivystysvuorot niin kirjastossa
kuin sotilaskodin puolella. Useat
heistä ovat oman yhdistyksensä
lisäksi myös Valkealan sotilaskotiyhdistyksen jäseniä.
Poikkeusolosuunnittelussa Kaakkois-Suomen sotilaskotiyhdistykset muodostavat Rajan ja Rannikon
paikallisosastojen kanssa Kaakkois-Suomen sotilaskotiyksikön.
1.sotilaskotipiiri muodostuu kahdesta sotilaskotiyksiköstä, Kaakkois-Suomen ja Uusimaan yksiköstä. Yhteiset alueen koulutukset
ja harjoitukset, mihin kaikilla on
mahdollista osallistua, tutustuttavat
meidät toisiimme ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Näiden ns. virallisten tapaamisten
lisäksi viime vuonna aloitimme
alueelliset vierailut vuorotellen eri
yhdistysten luona. Päätimme pyörittää alueellista toimintaa hyvin
kevyellä organisaatiolla. Jaamme
järjestelyvuorot aakkosjärjestyksessä, silloin on helppo muistaa,
kenen vuoro on seuraava tapahtuma järjestää.

Valkealan sotilaskotiyhdistys mahdollistaa myös naapuriyhdistyksille

Sotilaskotiliiton vuosikokoukseen osallistuivat Valkealasta Anna Paavola, Tarja Piesanen, Sari Seppälä, Pirjo Henttu ja Margetta Ala-Krekola.
Paluumatkalle pääsivät mukaan Heleena Siren ja Tanja Mynttinen Korian sotilaskotiyhdistyksestä ja Riitta Rainio Helsingin sotilaskotiyhdistyksestä, joka seisoi kameran takana.
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Eläkkeelle lähtevä Kauko mentoroi Jounia
Jouni Kytöjärvi siirtyi 1.4.2019 Puolustushallinnon rakennuslaitok- Teksti ja kuva: Eila Kylliäinen
sen palvelukseen ja työskentelee kiinteistönhoitajana Vekaranjärven
palvelupisteessä. Kiinteistönhoidon ammattitutkinto, pitkä työkokemus vastaavissa töissä ja työhistoria puunjalostusalalla luovat hyvän
pohjan nykyiseen tehtävään.
Jouni viihtyy uudessa pestissään
Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä, jossa hänet on otettu hyvin vastaan. Hän on saanut mentorikseen
Kauko Karhun, joka tuli taloon
1.10.1976. Kauko on varsin vaatimaton mies ja vähättelee omaa
tietämystään, mutta hän opastaa
mielellään tulokasta. Huoltoalueena heillä on Pahkajärven harjoitusalueen kiinteistöt sekä kasarmit 4 ja
5 jotka kaikki ovat huoltokohteina
erilaisia. Kaukon vankka kokemus
on suureksi avuksi Jounille. Lisäksi Jounia perehdytetään Vekaranjärven ja Pahkajärven laajaan

kiinteistönhoidon tehtäväkenttään
usean eri henkilön toimesta. Samalla Jounille tulee tutuksi varuskunta-alue, joka on varsin laaja.
- Huoltokohteissa olevat ohjelmat
ovat samantapaisia kuin aiemmin
käyttämäni. Toimitavat eroavat lähinnä varaosien hankinnassa. Yksityisellä puolella on vapaammat
kädet hankkia osat mistä nopeimmin saa, toteaa Jouni. - Täällä osia
joutuu joskus odottelemaan pidempään, tuumaa Kauko. - Oman varaston valikoima voisi olla myös
laajempi lähinnä pienten kuluvien
osien tiimoilta, toteavat miehet.

Loppuvuodesta eläkkeelle jäävän
Kaukon vapaa-aikasuunnitelmat
tulevaisuudessa ovat vielä vaiheessa, mutta sohvaperunaksi hän ei
kuitenkaan aio. - Riippuu eläkkeen
määrästä, joutuuko etsimään vielä
uutta hommaa, naureskeli Kauko.
Jouni olikin valmis heti työllistämään Kaukon, eli hyvinhän miehillä keskenään tuntuu sujuvan.

Kuva lämmönjakohuoneesta jossa vian selvittely johti mm. ilmanvaihdon käyttöaikojen
muutokseen.
Vasemmalla Kauko
Karhu ja oikealla Jouni
Kytöjärvi.
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Kouvolan koulutuspaikka kouluttaa paikallispataljoonaa
Kouvolan koulutuspaikan vastuulla on tänä vuonna toimeenpanna
Kymijoki 2019 -harjoitus, jossa koulutetaan paikallispataljoonan
osia sekä järjestetään varautumis- ja sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja. Sotilaallisen koulutuksen tilaajana on Karjalan
prikaati. Valmentava harjoitus toimeenpantiin 17. - 18.5.2019 ja
varsinainen Kymijoki 2019 -harjoitus toteutetaan 29.8. - 1.9 2019
Vekaranjärvellä. Sotilaallisen koulutuksen osalta kohdejoukkoina
ovat Maakuntakomppania ja Panssarijääkärijoukkue. Tämän vuoden harjoituksen kouluttajahenkilöstönä toimivat Kouvolan koulutuspaikan lisäksi myös Mikkelin koulutuspaikan kouluttajat.

Teksti: Ari Enbom, koulutuspäällikkö
Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirissä Kouvolassa
Kuva:

Valmistelut ja harjoituksen
kehittäminen

Näin harjoituksen johtaja, huoltopäällikkö kuljetusaliupseeri ja niin
edelleen voivat seurata materiaalitilanteen kehittymistä.

Harjoituksen alustava toimeenpanosuunnitelma esiteltiin tilaajalle
vuoden 2018 joulukuussa. Tuotteena syntyi yhteistoimintamuistio
siitä, miten valmisteluja Karjalan
prikaatin ja Mikkelin koulutuspaikan kanssa jatketaan. Harjoituksen
kehittämisessä ja suunnittelussa
käytettiin tukena palautetta niin
reserviläisiltä kuin Karjalan prikaatiltakin. Erityisesti Kymijoki
2018 -harjoituksen auditointi ja
siitä johdetut kehittämisesitykset
jalkautetaan käytännön toimiksi.
Esimerkkinä auditoinnin vaikutuksista voidaan mainita muun
muassa taloudellisuuteen liittyvät
kehittämistoimet, simulaattorijärjestelmien käytön laajentaminen,
taisteluharjoitusvaiheen alueen ja
maaston käyttö, sekä uusien kouluttajien rekrytointi harjoitukseen.
Varsinainen valmistelutilaisuus toimeenpantiin 17. - 18.5.2019 Vekaranjärvellä. Tilaisuuden aikana
toteutettiin myös Perustamiskeskusten osille Perustamiskurssi.
Kurssi on koulutuksen osalta sidottu Kymijoki 2019 -harjoitukseen
siten, että syksyn harjoituksessa

ko. kurssilaiset hoitavat Kymijoki
2019 joukkojen perustamisen ja
purkamisen. Tällä tavoin saadaan
perustamiskeskuksen henkilöstön
koulutukseen sovellettu vaihe oppimisen mittariksi.
Ennen valmistelutilaisuutta kouluttajille, kurssien johtajille ja esikunnan henkilöstölle laadittiin sähköiseen muotoon etätyöohje, jonka
perusteella laadittiin muun muassa
viikko-ohjelmat ja materiaalitukipyynnöt. Laaditut suunnitelmat
tallennettiin sähköiseen muotoon
siten, että ne voidaan tarkistaa ja
laatijoille voidaan antaa palaute ennen varsinaista valmistavaa
harjoitusta. Tämän mahdollistaa
internetissä oleva PVMoodle -järjestelmä. Tällä tavoin voitiin varsinaisessa valmistelutilaisuudessa
keskittyä muun muassa maastontiedusteluihin ja taistelusuunnitelmien laadintaan. Materiaalitukipyyntöjen osalta siirryttiin ”uuteen
aikakauteen” laatimalla kyseiset
suunnitelmat järjestelmään, joka
mahdollisti kaikkien tilaajien yhtäaikaisen työskentelyn ja automaattisen tallentamisen. Järjestelmä
mahdollisti reaaliaikaisen tukipyyntöjen ylläpidon ja seurannan.
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Toimeenpano
Varsinainen Kymijoki 2019 -harjoitus toimeenpannaan 29.8 .- 1.9.2019
Vekaranjärvellä.
Perustamiskurssi vastaa joukkojen ja eri kurssien perustamisesta
niin, että pääosa joukoista ja osa
kursseista on ”marssivalmiina”
noin kolme tuntia viimeisten hen-

kilöiden ilmoittautumisen jälkeen.
Taisteluharjoitusvaihe toteutetaan
kaksipuoleisena KASI -simulaattoriavusteisena harjoituksena. Käytössä ovat käsiase-, pst-ase-, CV
9030FIN-, rynnäkköpanssarivaunu-, miina-, käsikranaatti- ja epäsuorantulen simulaattorit.
Taisteluharjoitusvaiheen toisena päivänä joukot harjoittelevat omaa
tehtäväänsä siten, että iltapäivän
päätteeksi käydään ensimmäiset
simulaattoritaistelut. Kolmantena
päivänä toimeenpannaan harjoituksen huipentumana taistelu, jossa keltainen panssarijääkärijoukko
hyökkää Loirinkankaan suunnasta
kohti varuskunnan alueella olevaa
puolustavaa Maakuntakomppaniaa
ja pioneerijoukkuetta vastaan. Taistelujen päätyttyä harjoituksen simulaattoriryhmä antaa palautteen
joukoille taistelun kulusta.
Perustamiskurssi vastaa harjoitusjoukkojen ja eri kurssien purkamisesta laatimansa suunnitelman mu-

kaan niin, että joukot ja kurssit on
kotiutettu harjoituksen toiminnallisen osuuden päättymisestä neljässä
tunnissa. Tuo aika pitää sisällään
päivällisen ja tilaajan eli Karjalan
prikaatin taisteluharjoitusjoukoille
toimeenpaneman palautetilaisuuden.

Lopuksi
Karjalan prikaati on tukenut merkittävällä tavalla Kouvolan koulutuspaikkaa Kymijoki -harjoitusten
suunnittelussa ja toimeenpanossa
antamalla käyttöön materiaalia,
harjoitusalueita, rakennuksia ja
henkilökuntaa reserviläisten osaamisen kehittämiseksi. Karjalan
prikaatilta saatu tuki on mahdollistanut reserviläisten kouluttamisen
uudenaikaisimmalla materiaalilla
ja toimintamenetelmillä. Tämä on
johtanut muun muassa siihen, että
Kouvolan koulutuspaikka on kärkiosaaja koko Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa muun
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muassa KASI -simulaattorijärjestelmän käytössä.
Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta astuu voimaan 1.1.2020. Se, miten laki tulee
vaikuttamaan Kymijoki -harjoituksiin jatkossa, on vielä joiltain osin
avoin. Faktaa on kuitenkin se, että
Puolustusvoimat eivät tilaa enää
sotilaallista koulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. Se,
miten esimerkiksi vuoden 2020
Kymijoki -harjoitus toimeenpannaan, vaikuttaa muun muassa reserviläisten käyttöön kouluttajatehtävissä. Hyvin todennäköistä on
se, että Maanpuolustusyhdistyksen
kouluttajat tulevat myös jatkossa
toimimaan Puolustusvoimien toteuttamissa sotilaallisen koulutuksen
harjoituksissa vastuullisissa kouluttaja tehtävissä.Tahtoa ja taitoa
tähän on.

Yhteistoiminta varusmiestoimikuntien ytimessä
Varusmiespalveluksessa on paljon yhteistoimintaa. Valmiusyksikön Teksti: alikersantti Matias Vanhanen
henkilöstöä on osallistunut aina Ruotsia myöten yhteistoiminnan Kuvat: Puolustusvoimat
harjoituksiin ja valtakunnallisissa harjoituksissa harjoitellaan useiden eri varuskuntien joukkojen kanssa. Ei ehkä tule ajatelleeksi, että
myös varusmiestoimikunnat tekevät paljon yhteistyötä koko maanlaajuisesti.

Jokaisesta varuskunnasta löytyvän
varusmiestoimikunnan toiminta
näyttäytyy muille varusmiehille
usein lähinnä vapaa-ajantoiminnan,
kurssien, lomakuljetusten ja hankintojen kautta. Joukko-osastojen
vaihtelevien kokojen takia varusmiestoimikuntien kokoonpano ja
tehtävien laajuus vaihtelevat laidasta laitaan. Meillä Karjalan prikaatissa VMTK koostuu neljästä
enimmäkseen täyspäiväisestä toimihenkilöstä, pienimmissä varuskunnissa on toimihenkilöitä vain
kaksi, eivätkä hekään välttämättä
tee töitä VMTK:n eteen kuin vapaa-ajalla. Siinä missä meidän on
mahdollista järjestää suuria kotiutumiskonsertteja, hankkia kaikkiin Sihteeristö.
yksikköihin hiustenleikkuuvälineet ja koordinoida lomakuljetuk- kunnan VMTK:n puheenjohtaja
sia kymmenille paikkakunnille, sihteeristön jäsenen johdolla kessaattaa pienemmän joukko-osas- kustelee varuskuntiensa oloista ja
ton VMTK-toiminta rajoittua kurs- kuulumisista. Kummitoimikuntien
sipuukkoihin ja limuautomaattien sisällä tapahtuu myös muuta yhtäyttämiseen. Kokoluokasta huo- teistyötä. Esimerkiksi Karjalan
limatta varusmiestoimikuntien työ prikaati kutsui Maasotakoulun 255
on arvokasta, ja se nimenomaan päivän palvelusajan varusmiehet
mukautuu vastaamaan joukko-osas- osallistumaan Vekaranjärvellä pidettyyn
kotiutumisnäytökseen,
ton varusmiesten tarpeita.
Siinä missä toiminnan luonne jossa esiintyi jonglööritaikuri Janeroaa varuskunnasta varuskun- ne Mustonen. VMTK-sihteeristö
taan, varusmiestoimikuntia eniten kokoontuu kummitoimikuntakoyhdistävät maanlaajuiset organi- kousten jälkeen keskustelemaan
saatiot - VMTK-sihteeristö, kum- varuskuntien yleisistä oloista, kemitoimikunnat ja VMTK-päivät. hitysehdotuksista ja ajankohtaisisErikokoisten varuskuntien välinen ta palvelukseen liittyvistä asioista.
yhteistyö ja hyvien käytäntöjen Näiden kokousten pohjalta kerävaihto ovat keskeinen osa valta- tään aiheet puolivuosittain järjeskunnallista yhteistyötä. Kummi- tettäville VMTK-päiville, joissa
toimikunnissa muutaman varus- varusmiestoimikuntien edustajat
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yhdessä valmistelevat ja äänestävät aloitteista, jotka esitetään puolustusministeriölle.
VMTK-päivillä piilee varusmiestoimikuntien
yhteistoiminnan
ydin. Kaikki Suomen varuskunnat
ovat edustettuina, pienistä suuriin,
kaikista puolustushaaroista sekä
rajavartiolaitokselta. Varuskuntien välillä vallitsee suuria eroja
käytännöissä ja toimintatavoissa, mutta kaikkia varusmiestoimikuntia yhdistää tahto edistää
varusmiesten asiaa ja parantaa
palveluksen mielekkyyttä kaikille. Kompromisseja on tehtävä ja
ideoista on keskusteltava perinpohjaisesti, jotta päivien aloitteet
kohtelisivat kaikkia varusmiehiä
varuskuntien erityisolosuhteisiin
katsomatta - oli kyseessä sitten

maantieteellinen sijainti, varusmiesten määrä tai varuskunnassa
tarjottavan koulutuksen erityisluonteisuus. Kun ryhdytään tekemään yhdessä hyvää, tulee kaikkien äänten tulla kuuluviin.
Yhteistyö ei ole aina helppoa, ja
harkinta on kaikessa toiminnassa
keskeistä. Joskus varusmiehiltä
nousee hyvä idea, joka toimii ainoastaan tietyn kokoluokan varuskunnissa. Esimerkiksi Karjalan
prikaatissa uudistus koskien jaettujen vaihtovaatteiden määrää oli
olennainen varusmiesten hygienian
kannalta, sillä liinavaatevaihtoon
pääsee suhteellisen harvoin. Saman
kaupungin rajojen sisällä Utissa varusmiehet voivat käydä vaihtamassa likaisia vaatteitaan pois aivan
vapaasti, sillä heidän varuskuntansa pieni koko helpottaa pyykinvaihdon järjestämistä. Vaikka kaikissa
Suomen varuskunnissa on mahdollista kerätä liikuntamerkkejä
Sotilasurheiluliiton Liikkuri-sovelluksella, eroavat kuntoisuuslomaan
vaadittu liikuntakäyntien määrä

Karjalan Prikaatin Kilta

Sotilaskodissa Santahaminassa.
toisistaan varuskuntien välillä, sillä
joissain varuskunnissa palveluksen
ohessa on enemmän vapaa-aikaa
ja liikuntamahdollisuuksia kuin
toisissa. VMTK-päivillä on siis
olennaista sopia yhteisiä, hyviä
käytänteitä, jotka edistävät kaikkien Suomen varusmiesten palvelusolosuhteita, mutta paikalliselle
sopimiselle ja erityisjärjestelyille
on jätettävä tilaa, jotta varusmiehet
olisivat keskenään yhdenvertoisia

ei ainoastaan paperilla, vaan myös
niin lähellä käytäntöä kuin mahdollista. VMTK-toiminnan yhteistoiminnan ydin on pyrkiä luomaan
mahdollisuuksia joiden puitteissa
kaikkien varusmiesten palveluksesta yhtä turvallista, mielekästä ja
viihtyisää, riippumatta siitä, missä
he palvelevat. Tässä yhteistyössä
on olennaista ymmärtää muita, ja
jättää tilaa perusteltaville eroavaisuuksille.

Puheenjohtajan tervehdys
Arvoisat ja arvostetut Karjalan Prikaatin Kilta ry:n jäsenet, hyvät
Kilpi-lehden lukijat!
Kiltamme tunnus on ”Rakennamme perinteille – elämme tätä päivää – tähtäämme tulevaisuuteen”. Karjalan prikaatin vuosipäivänä
6.5.2019 kokoonnuimme perinteiseen tapaan killan pystyttämälle
”Kulmahuone”-muistomerkille Prikaatin puistoon Kouvolassa 27
jäsenemme voimin. Muistomerkki on oiva esimerkki siitä, mitä kilta
voi saada aikaan, kun toimeen tartutaan.
Muistomerkki kertoo meille ajasta,
jolloin Jalkaväkirykmentin 8:n (JR
8, Tuntemattoman sotilaan rykmentti), 5. Prikaatin ja Karjalan prikaatin
esikunnat sijaitsivat tuossa parakissa
vuodet 1945-1970. JR 8 tuli Kouvolaan suoraan Lapin sodasta. Parakin
piti olla vain väliaikainen ratkaisu,
mutta siitä johdettiin edellä mainittuja joukko-osastoja kaikkiaan 25
vuoden ajan. Esikuntarakennus purettiin 1972.
Kiltamme jäsenet ovat olleet
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa aktiivisesti muka-

na kurssien johtajina, kouluttajina
ja kurssilaisina. Kilta on järjestänyt jokaiselle kiltalaiselle sopivaa
toimintaa. On ollut esitelmätilaisuuksia, kiltapäiviä, ampumaharjoituksia ja ampumakilpailuja sekä
retkiä.
Yhteistyö Karjalan prikaatin kanssa on ollut perinteisen antoisaa.
Kilta on osallistunut prikaatissa
järjestettyihin sotilasvala- ja -vakuutustilaisuuksiin sekä kotiuttamistilaisuuksiin. Olemme voineet
palkita kotiutuvia varusmiehiä sekä
tänä keväänä myös prikaatin hen-

Teksti: Matti Mikkonen
Kuva: Paavo Mikkonen

kilökuntaa.
Haluan onnitella vielä näin jälkikäteen Karjalan Prikaatin Killan
osasto Papulaa sen täyttäessä 60
vuotta 4.6.2019. Oli hienoa juhlia
kanssanne Ritarihuoneella Helsingissä. Tästä on hyvä jatkaa.
Lausun mitä parhaimmat kiitokseni Karjalan prikaatille ja erikoisesti
sen johdolle hyvästä yhteistyöstä!
Toivotan meille kaikille virkistävää kesää!
Matti Mikkonen
Puheenjohtaja

Killan trio Mauri Leivo (vas), Heimo Kivistö ja Kalevi Sirén valmiina aloittamaan tilaisuuden esittämällä ”Muistoja
Pohjolasta”. Killan puheenjohtaja Matti Mikkonen valmistautuu laskemaan kukat Kulma-huoneen paadelle.

Yleisöä oppitunnilla.
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Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Kenraalimajuri Jouko Untamo
Hynninen - osa 2
Teksti: Martti Rela
Kuva: Puolustusvoimat

Jatkosodan torjuntataistelut,
Lapin sota ja sodan jälkeiset
vuodet
(Kirjoituksen ensimmäinen osa
julkaistiin Kilpi-lehti 1/18)
Jouko Hynnisen (1907–1983) sotilasura oli kahdessa mielessä erikoinen. Hänet oli vuonna 1966, sotakorkeakoulututkinnon puutteesta
huolimatta, ylennetty kenraalikuntaan. Sotavuosien komentajatehtävät olivat kuitenkin antaneet
mittavan kokemuksen. Ansioistaan
Hynninen oli jo alkuvuonna 1942
nimitetty Mannerheim-ristin ritariksi. Poikkeuksellista oli myös,
että ura oli edennyt saman joukkoyksikön – Polkupyöräpataljoona
3, sittemmin Jääkäripataljoona 3
– palveluksessa alokkaasta komentajaksi. Katkoksia oli ollut vain
kurssiaikoina.

1944
JP 3 oli keväällä 1944 siirretty Viipuriin. Kesäkuun 10. päivänä sai
Hynninen käskyn siirtää pataljoonansa Kannakselle, jossa oli tapahtunut ”jonkinlainen sisäänmurto”.
Lagus oli koulinut joukkojaan vain
yhtä tehtävää, vastahyökkäystä silmällä pitäen – puhdetöitä ei tehty.
Nyt oli jääkäreillä edessään vaativa
tehtävä; Kuuterselkään edenneet
neuvostojoukot oli lyötävä. Hynnisen hyökkäys alkoi 15.6. ja eteni ripeästi. Rynnäkkötykit paukkuivat,
jääkärien konepistoolit rätisivät ja
vihollinen vetäytyi. Tavoite saavutettiin osin, mutta Kuuterselästä
oli saarrostusuhan vuoksi lähdet-

Jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Jouko Hynninen, olkapäillä jääkärien pyörä-suksitunnukset.
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tävä jo samana päivinä. Hynninen
kokosi harvenneen pataljoonansa
puhutteluun, antoi tunnustusta ja
välitti esimiestensä kiitokset. Sitten äänilaji koveni; ”Missä te olitte
silloin, kun toverinne täyttivät sotilasvalan kaavan viimeistä piirtoa
myöten!” – Kaikki eivät olleet kestäneet taistelun rasituksia. Paljon
materiaalia oli myös menetetty, osa
pois heitettynä; ”Kiellän ankarasti
varusteiden hukkaamisen. Sellaiseen ei Suomen armeijalla ole varaa!” VINKKI! Yle Areena - Hae:
”sotilaat kertovat: eversti Jouko
Hynninen”. Kuultavissa kertomus
JP 3:n toiminnasta 9.-15.6.1944,
pataljoonan siirtymisestä Viipurin
Papulasta Kivennavalle ja edelleen
Kuuterselän vastaiskuun. JP 3:n
tappiot tässä kunniakkaassa torjuntataistelussa 14.-15.6. olivat raskaat, kaatuneita 36, haavoittuneita
176, kadonneita 25, yhteensä 234
miestä.
Leitimojärven tienoilla käytiin
juhannuksen jälkeen rajua, edestakaisin lainehtivaa vastaiskutaistelua. Hynninen oli ampunut
konepistoolinsa lippaan tyhjäksi,
kun eteen ilmaantunut venäläissotilas kohotti aseensa. Kajahti laukaus, mutta venäläinen tuupertui
maahan. Lähettyvillä ollut suomalainen oli pelastanut komentajan
hengen. Sirpale oli jo Kuuterselässä raapaissut Hynnisen kaulaa.
Naarmu oli tulehtunut ja kaiken
lisäksi Hynniseen oli iskenyt angiina. Hoitoon lähdöstä ei ollut puhettakaan ja komentaja tyytyi vain
toteamaan, ettei nyt välitä hypätä
vetiseen ojaan. Kurkkukipu ei pitäisi siitä.
JP 3 siirrettiin heinäkuun puolella
Vuosalmelle. Pataljoonan saamat
täydennysmiehet olivat taisteluun
tottumattomia. Hynninen näkee,
kuinka muuan mies jättää mitään
sanomatta asemansa. Hynninen
huutaa - mitä nyt? Pahat aavistukset täyttävät komentajat ajatukset.
Alkavan pakokauhun pysäyttä-

minen ei ole yksinkertainen asia.
– Seis seis! Pakenija heittäytyy
maahan kuin pikatuomiota odottaen. Hynninen tavoittaa miehen
ja laskee kätensä tämän olkapäälle. – Kuuletteko, nyt jo helpottaa!
Hetken kuluttua mies palaa eteen.
JP 3 siirrettiin syksyllä 1944 pohjoiseen. Tehtävänä oli karkottaa
saksalaiset. Tiet, sillat ja rummut
oli tuhottu ja miinoja oli joka paikassa. Komentajalla ei useinkaan
ollut muuta keinoa, kuin lähteä
pataljoonineen raskaalle suokoukkaukselle. Hynninen sai viimeisen
sotatoimiin liittyvän tehtävänsä
marraskuun 12. päivinä. Inarin
Kaamanen saavutettiin parin päivän kuluttua.

Myöhempi sotilasura
Jääkäriprikaatin ja Panssaridivisioonan joukkoyksiköiden komentajat olivat vaihtuneet usein. Vain
Hynninen oli pysynyt siinä tehtävässä, joka hänelle kesällä 1941 oli
määrätty. Palvelus rauhan aikaan
palaavassa JP 3:ssa jatkui vuosina
1945–1946. Tämän jälkeen Hynninen oli JR 7 pataljoonankomentaja siirtyen jälleen, vuonna 1949,
jääkäripataljoonan komentajaksi.
Kyseessä oli Virolahden Ravijoella oleva JR 9:n jääkäripataljoona
– JP/JR 9. Entinen jalkaväkipataljoona oli vuotta aikaisemmin
saanut jääkäripataljoona-nimen.
Todellinen jääkärikoulutus pitkine
polkupyörämarsseineen ja maastokoukkauksineen alkoi vasta Hynnisen tultua komentajaksi. Kaiken
takana olivat ”pikkuasiat” kuten
polkupyörien kunto, oikeat rengaspaineet ja satulakorkeudet. Valkjärven, myöhemmin Haminan,
”kauttajääkärit” tunnettiin piankin
sotaharjoitusten nopeina liikkujina. Everstiluutnantti Hynnisen
komentama jääkäripataljoona sai
vuonna 1952 Lahdessa lakkautetun Jääkäripataljoona 3:n nimen ja
perinteet. Jouko Hynnisen virkaura täyttyi Savon Prikaatin, Kymen
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Sotilasläänin ja Sisä-Suomen Sotilasläänin komentajantehtävistä.
Eläkepäivät koittivat vuonna 1967.

Veljeä ei jätetä
Hynninen ”oli ahkera jos kukaan”,
muistelivat entiset esimiehet ja
alaiset. Tämä oli todettu eri yhteyksissä, myös Sotaveteraaniveljien
ja Mannerheim-ristin ritarien keskuudessa. Kiltatoimintaan Jouko
Hynninen lähti mukaan heti Kymen Jääkäripataljoonan killan tultua perustetuksi. Hän oli killan valtuuskunnan puheenjohtajana vuosina 1966–1973 ja valtuuskunnan
jäsen kuolemaansa saakka. ”Tulevaisuus on kuin verho, joka avautuu vähitellen silmiemme edessä.
Suunnitelmia pitää aina tehdä ja
tarvitaan kokemusta erehdysten
välttämiseksi. Ellei kokemusta ole,
saamme menneisyydestä kyllä tietoa, jos vain haluamme”. (Kenraalimajuri Jouko Hynninen).

Killan yhteystiedot
Puheenjohtaja Markku Seppä
p. 044 2166 034
markkuseppa@hotmail.com
Sähköposti killalle
kymjpkilta@gmail.com
Lisätietoa, kuvia ja juttuja
kotisivulta:
www.kymjpkilta.ﬁ
Facebook Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Karjalan Tykistökilta r.y.
- Toimintaa alkuvuonna

Hallituksen järjestäytymiskokous
Killan hallituksen järjestäytymiskokouksessa uudeksi hallituksen
varapuheenjohtajaksi valittiin Anniina Kajander. Anniina on toiminut hallituksen jäsenenä edellisinä vuosina. Kokouksessa valittiin
myös muut hallituksen toimihenkilöt vuodelle 2019. Yleissihteerinä
jatkaa Sini Timonen, jäsensihteerin tehtäviä hoitaa Maija Leskinen,
rahastonhoitajana toimii Olli Pasila sekä varastovastaavana jatkaa
Hilla Puhakka. Hallituksen uutena jäsenenä vuoden 2019 alusta
aloitti Tapio Peltola Iitistä.

Teksti ja kuva: Jaakko Janhunen

Kiltailta 11.3. Vekaranjärvellä puheenjohtajaksi valittiin Matti julkaistaan merkkipäiväluettelo
Kiltailta pidettiin Vekaranjärvellä
maanantaina 11.3. Tällöin tutustuimme Karjalan prikaatiin apulaiskomentaja eversti Arto Ikosen
johdolla ja saimme kuulla ajankohtaista ja uutta tietoa niin uudistuvasta varusmieskoulutuksesta
kuin kertausharjoituksista. Karjalan tykistörykmentin komentajana
maaliskuun alussa aloittanut everstiluutnantti Jari Hyvönen esittäytyi
kiltalaisille ja oli kiltalaisten mukana vierailun ajan. Eversti Ikonen ja
everstiluutnantti Hyvönen pääsivät
vastaamaan lukuisiin kiltalaisten
mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin sekä kuulemaan monia kiltalaisten kokemuksia aikaisempien
vuosikymmenien varusmiespalveluksesta Karjalan tykistörykmentissä. Tutustuimme uudistettuihin
kasarmeihin ja pääsimme keskustelemaan varusmiesten kanssa.

Jäsenkirje
Killan jäsenkirje lähetettiin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille maaliskuussa.

Kevätkokous 13.4.
Killan kevätkokous pidettiin Kymen Paviljongilla 13.4., lähes
päivälleen 54 vuotta perustavan
kokouksen jälkeen. Kokouksen

Tiihonen ja sihteeriksi killan sihteeri Sini Timonen. Kokouksessa
käsiteltiin killan sääntömääräiset
kevätkokousasiat, vuoden 2018
toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen
ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille. Vuoden 2018 lopussa killan jäsenmäärä oli 328.
Eniten uusia jäseniä liittyi killan
kotisivujen kautta.

”Tulikomentoja”-lehdessä. Killan ansioituneita jäseniä voidaan
palkita killan palkitsemisesineillä
hallituksen harkinnan mukaisesti.
Tällaisia esineitä ovat killan levyke, killan standaari, killan tykki,
killan pienoistykki ja killan sirpale. Lisäksi hallitus voi tehdä esityksiä Karjalan Tykkimiesristin,
valtiollisten kunniamerkkien tai
Tykkimiesmitalin myöntämisestä.

Killan tuki Karjalan tykistörykmentille 2018

Ammuntojen
seuraaminen
Pahkajärvellä 30.5.

Varusmiehiä palkittiin seuraavasti:
- Killan stipendi 9 kpl
- Killan pienoistykki 4 kpl
- Killan pienoistykki kouluttajille
1 kpl
- Karjalan Tykistöä -kirja 6 kpl.
Kantahenkilökunnan osalta ansioituneet kilta palkitsi Karjalan tykistörykmentin vuosipäivänä stipendillä: ylikersantti Sami Rautiainen,
luutnantti Eemu Tikanoja, vääpeli
Tommi Hänninen, yliluutnantti Pekka Suvitie.
Pienoistykin, ns. ”Kouluttajan tykin” sai ylikersantti Sami Rautiainen

Kiltalaisilla oli jälleen kerran
erinomainen mahdollisuus seurata
Karjalan tykistörykmentin ammattitaitoista toimintaa Pahkajärvellä
helatorstaina 30.5.

Killan jäsenten muistamiset
Kilta on muistanut 50-, 60-, 70-,
80- ja 90- vuotta täyttäneitä jäseniään adressein. Näistä jäsenistä
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vin säätila Rankissa.
Bussikuljetus Kouvolasta. Mukaan voi liittyä myös Kotkasta.
Kotkasta Rankkiin siirrymme vesibussikuljetuksella. Tutustumme
muun muassa 152T tykkitorniin ja
sääasemaan ja nautimme lohisoppaa ravintolassa. Vierailun aikana
nautimme lounaan lisäksi kahvit.
Kiltalaisten lisäksi myös perheenjäsenet ovat tervetulleita mukaan
retkelle. Ilmoittautumiset 15.8.
mennessä sähköpostitse pj@karjalantykistokilta.ﬁ tai puhelimitse
Olli Pasila 040 5892341. Varustus
sään mukaan. Alustava aikataulu:
lähtö Kouvolan matkakeskukselta
klo 9.00 ja paluu klo 18.00. Retken
hinta 80 euroa/henkilö.

Vierailu tykistön ja heittimistön ampuma- ja tulenkäyttöharjoitukseen 24.10.
Kiltalaisilla on mahdollisuus tutustua ampuma- ja tulenkäyttöharjoitukseen Pahkajärvellä 24.10.
Tarkempi ohjelma ilmoittautumistietoineen myöhemmin.

Syyskokous 1.11.
Killan syyskokous ja Karjalan tykistörykmentin perinnepäivä perjantaina 1.11. Vekaranjärvellä.

Killan tuki rykmentin varusmiehille ja henkilökunnalle
2019
Kilta tukee Karjalan tykistörykmentin varusmiehiä ja henkilökuntaa rykmentin esityksistä killan
hallituksen päättämällä tavalla.
Palkitsemiset tapahtuvat perinteiseen tapaan Karjalan tykistörykmentin esityksen mukaisesti.

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja
osoitteenmuutokset
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuilta tai jäsensihteerille sähkötai kirjepostia käyttäen.

Kiltatuotteiden myynti
Kiltatuotteita voi tiedustella myös
hallituksen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.

Tiedottaminen
Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana
kaksi ”Karjalan prikaatin Kilpi”
-joukko-osastolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” -aselajilehteä.
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankintakanavana ovat toimineet
killan kotisivut osoitteessa www.
karjalantykistokilta.ﬁ. Facebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu.
Facebook mahdollistaa uusien potentiaalisten jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa mediassa. Killan
sivuista ”tykkää” säännöllisesti
uudet ihmiset. Käy katsomassa ja
tykkäämässä Facebookissa Karjalan Tykistokilta Ry
Tulevista tapahtumista löytyy
tietoa Karjalan prikaatin Kilpi - ja
Tulikomentoja -lehdissä sekä killan kotisivuilla osoitteessa www.
karjalantykistokilta.ﬁ

Hallituksen jäsenet ja
yhteystiedot
Puheenjohtaja
Jaakko Janhunen,
Kumputie 7 A,
45200 Kouvola
p. 040 592 4445,
sähköposti
pj@karjalantykistokilta.ﬁ
Varapuheenjohtaja
Anniina Kajander
Yleissihteeri
Sini Timonen,
p. 040 7550575,
sähköposti yleissihteeri@
karjalantykistokilta.ﬁ
Jäsensihteeri
Maija Leskinen,
Haukjärventie 96,
46230 Valkeala,
sähköposti jasensihteeri@
karjalantykistokilta.ﬁ

TULEVAA OHJELMAA
Kiltaretki Rankin linnakkeelle
31.8.
Killan kesäretki Rankin linnakkeelle lauantaina 31.8. Rankki on
entinen sotilassaari. Se sijaitsee
Kotkan edustalla Suomenlahdessa,
noin 10 kilometrin ja 40 minuutin
merimatkan päässä Kotkansaarelta. Rankki tunnetaan merisäätiedotuksesta ”Kotka Rankki - ohutta yläpilveä”. Ohut yläpilvi ei ole
vain legendaa vaan myös vallitse-

Rahastonhoitaja
Olli Pasila
Varastovastaava
Hilla Puhakka
Hallituksen muut jäsenet
Tuomas Kola
Tapio Peltola
Timo Rintanen
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Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry

Korian Pioneerikilta -

Korian Pioneerikilta r.y.
www.korianpioneerikilta.fi

Talven aikana on vietetty useita mukavia tilaisuuksia. Ja mukavat
tilaisuudet jatkuvat kesä- ja syyskaudella.

Vuosikokous vietettiin ravintola
Nevillessä lounastaen ja suunnitellen uutta, tilitkin tulivat tarkastetuksi ja hyväksytyiksi. Tilaisuuteen olisi mahtunut enemmänkin
jäseniä, kiitos mukana olleille.
Syyskokoukseen lokakuussa saavutaankin sitten runsain joukoin.
Ilmatorjuntayhdistyksen
vuosikokouksessa Helsingissä, Valion
pääkonttorilla, meidät palkittiin
parhaana osastona ja saimme
”Nousuun” palkinnon vuodeksi
itsellemme. Se on vitriinissä Karjalan prikaatin esikunnan Wiipurisalissa.
Kiltapäivää vietettiin perinteistä
kertoen, kukkalaitteen laskulla,
Verlan kierroksella, Kouvola-talon museokierroksilla, Kouvolan
kaupungintalolla nautittiin lounas

Kouvolan kaupungin yhteyspäällikkö Anne Käen kertoillessa Kouvolasta ja lopuksi kiertoajelu, joka
päättyi Kouvolan Kasarminmäelle.
Satoja kuvia otettiin ja illalla oli
”saunailta”!
Lämmin kiitos UPM, Kouvolan
kaupunki ja Karjalan prikaati. Ilman arvokasta tukeanne tällaisia tilaisuuksia olisi mahdoton järjestää.
7.5.2019 Kiltamme täytti 55 vuotta.
Tulevia tapahtumia löytyy https://
www.salpitkilta.ﬁ/ kotisivuiltamme, kiltayhtymän kokouksen jälkeen, missä loppuvuoden päivämäärät varmistetaan. Seuraa siis
kotisivujamme, sähköpostiasi ja
tietenkin facebookissa Salpausselän ilmatorjuntakilta. Sähköpostiosoitteemme on salpitkilta@gmail.
com.

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston perinnepäivää vietettiin päivällä
Vekaranjärvellä ja illalla Kouvolan Upseerikerholla.
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Teksti: everstiluutnantti evp
Mikko Vainonen
Kuvat: Puolustusvoimat

Syyskokous pidetään 10.10.2019
kello 16.00 Vekaranjärvellä. Ohjelmassa ammuntojen seuraamista
ja kokoustamista.

Tekstiä

”Nousuun”- palkinto.

Kuvassa Salparistin ”ritarit” vuosimallia 1990, Mikko Vainonen ja
2019 Erica Hernandez-Seppänen.

Korian Pioneerikilta osallistui Kymen
Pioneeripataljoonan toteuttamaan miinojen
tehon esittelyyn Pahkajärvellä 09.03.2019
Maaliskuisena lauantaina Kymen pioneeripataljoonan kaikki varusmiehet ja valtaosa pataljoonan palkatusta henkilökunnasta kokoontuivat Pahkajärvelle seuraamaan miinojen ja panosten tulentehon
esittelyä. Koulutustilaisuuden tavoitteena oli esitellä kaikille tammikuussa palveluksensa aloittaneille pioneereille tärkeimpien perusvälineiden, kuten miinojen ja panosten tulen teho konkreettisesti vaikutuksineen eri kohteissa. Tilaisuuteen oli lisäksi kutsuttu palkatun
henkilöstön läheiset ja runsas joukko pataljoonan eri sidosryhmiä.
Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui yli sata pataljoonan ulkopuolista
henkilöä!

Teksti: Ilkka Jaakkola,
Korian Pioneerikilta ry

Alkuun saimme nopean tilannekatsauksen ja selvityksen päivän
tapahtumista (onneksi) lämpimissä
sisätiloissa pullakahvien seurassa,
sillä vierailupäivälle oli sattunut
lähes täydellinen pioneerisää: noin
10 asteen pakkanen ja jäätävä tuuli, joka lennätteli lumikiteitä lähes
vaakasuoraan noin 10 m/s. Samalla
halukkaat voivat osallistua arpajaisiin, jossa palkintona oli miinojen
tehoesittelyn laukaisijan paikkoja.
Pullakahvittelun jälkeen siirryimme jälleen ulkosalle loimottavien
tulien äärelle makkaranpaistoon,
johon pataljoona olikin varautunut
reilulla varastolla kärvennettävää
sekä ”PV:n Mehukatilla”’.
Kun jokainen oli suorittanut tarpeelliseksi katsomansa määrän
makkaroiden sisäistämistä, siirryimme kuljetuksin Pahkajärven
harjoitusalueelle, missä kentälle oli
viritetty joitain tuttuja pioneerivälineitä: miinoja ja panoksia, joiden
ominaisuuksia kapteeni Timo Lajunen ansiokkaasti esitteli.

joillekin onnellisille jännittävä ja
mieleenpainuva kokemus.
Palattuamme lähtöpaikalle oli
mahdollisuus vielä tutustua muun
muassa Leopard 2A raivauspanssarivaunuun ja Leguan siltapanssarivaunuun.

Osallistujille jaettiin kypärät ja
kuulosuojaimet ja siirryimme esittelypaikalle, jossa seurasimme turvallisen matkan päästä kun yksi
kerrallaan arvotut sytyttäjät pääsivät laukaisemaan viritetyt esittelypanokset. Tämä oli varmasti
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Kymen Viestikilta ry Kouvolan Sotilasradiomuseo
Kouvolan VII Sotilasradiopäivä 2019
Kouvolan Sotilasradiomuseon ja Kymen Viestikillan järjestämä Sotilasradiopäivä keräsi taas parin sadan harrastajan ja asiasta kiinnostuneen joukon Kouvola-talon Simelius-saliin 13.4.2019.
Kävijämäärä oli järjestäjillekin
positiivinen yllätys, sillä samaan
aikaan eri puolilla Suomea oli
muitakin kiinnostavia tapahtumia.
Päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi varattiin jo nyt ensi vuoden
Sotilasradiopäivän ajankohdaksi
25.4.2020.
Tilaisuuden avasi Kouvolan Putkiradiomuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Taskinen toivottaen kuulijat tervetulleiksi jälleen
kerran Kouvolaan.
Ensimmäinen esitelmä oli CarlFredrik Geustin ”Holger Jalander – Kyynel-radion keksijä”.
Kyynel-radiohan oli Jatkosodassa
merkittävässä asemassa kaukopartioiden viestivälineenä. Pelkkään

Carl-Fredrik Geust esitelmä;
”Holger Jalander – Kyynelradion keksijä”.

Teksti: Kari Syrjänen,
Kymen Viestikilta
Kuvat: Asa Laine

Sotilasradiopäivän yleisö.
radioon ei esitys keskittynyt, vaan
kuultiin miehestä keksintöjen takana. Keksintöjen, sillä Holger
Jalander keksi ja kehitti mitä moninaisimpia laitteita ja menetelmiä
muuallekin kuin Puolustuslaitokselle. Monet viestintään ja geologiaan liittyvät asiat ja laitteet harppasivat aimo askeleen eteenpäin
Jalanderin innovaatioilla.
Esityksen jälkeen pidetyllä kahvitauolla puheen sorina täytti Kouvola-talon aulan ja kahvion tuttujen
ja tuntemattomienkin vaihtaessa
ajatuksia ja kuulumisia. Aulassa oli myynnissä myös muutamia
alaan liittyviä julkaisuja ja ainakin
”Radio sodissamme” ja ”Viestisotaa Rukajärvellä” kirjoja on muutamia kappaleita saatavissa vielä
Kouvolan Sotilasradiomuseosta.
Tauon jälkeen oli vuorossa Kaakkois-Suomen Viestikillan Tapio
Teittisen mielenkiintoinen esitys
”Ylijohdon viestiverkot vapaussodassa ja talvisodassa”, jota paikalle
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kerääntynyt yleisö kuunteli suurella mielenkiinnolla.
Esitykset edelliseen asiaan jatkuivat myös Kaakkois-Suomen
Viestikillan Martti Susitaipaleen
esityksellä ”Ylijohdon radioverkot
jatkosodassa ja viestikeskus Lokki” jonka päätteeksi vielä katseltiin
arkistoista löytyneistä TK-kuvaajien ﬁlmeistä koottu mustavalkoinen mykkäﬁlmi viestikeskus Lokin toiminnasta jatkosodan aikana.
Lopuksi kävijöillä oli mahdollisuus tutustua Kouvola Sotilasradiomuseon kokoelmiin. Vaikka
moni oli vieraillut museossa jo
aiemminkin, täyttyivät museon
käytävät kymmenistä innokkaista
asianharrastajista, onhan museon
kokoelma laajin yleisölle auki oleva sotilasradiokokoelma
Ensi vuonna on taas tulossa mielenkiintoisia esitelmiä. Kannattaa
merkitä jo nyt kalentereihin tuo
25.4.2020.

Autojoukkojen
Kymenlaakson Kilta ry
Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivä
Karjalan prikaatiin kuuluvan Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivää vietettiin 23. marraskuuta. Pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Tamio Salminen laski seppeleen 42. Autokomppanian
perinnekivelle seurassaan Autojoukkojen Kymenlaakson killan johtokunnan jäsen Kalervo Seppälä. Juhlallisuuksiin kuuluneen ohimarssin otti vastaan pataljoonan komentaja.

Teksti: Pentti Vainikka

Ampumaurheilua

Killan vuosikokous

Talvisodan muistoammmunta
16.3.2019 Utin Tyrrissä
Kivääri 150 m 3x5 laukausta
1. Jan Niemelä
133 pist
2. Riku Rantala
126 “
3. Matti Ahtiainen
123 “
4. Tuukka Tuominen 115 “
5. Jani Siljander
113 “
6. Heimo Kivistö
117 “
7. Juhani Koste
111 “
8. Tapani Kuisma
111 “
9. Ahti Hyppänen
106 “
10. Lauri Sironen
104 “
11. Jukka Niemelä
103 “
12. Petri Saariniemi
103 “
13. Ilkka Repo
101 “
14. Ismo Lehto
92 “
= Ampujia oli 20 kiltaveljeä

Killan vuosikokous pidettiin 5.
maaliskuuta.
Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Timo Pohjola.
Johtokunnassa jatkavat Timo Gröhn,
Kimmo Hovilainen, Veli-Pekka
Muona, Timo Pasanen, Riku Rantala ja Timo Tanskanen. Johtokuntaan valittiin kahdeksi vuodeksi
Kai Lampi (1. varapuheenjohtaja),
everstiluutnantti Tamio Salminen
(2. varapuheenjohtaja), Juha Reinikainen ja Kalervo Seppälä. Jani
Siljander jatkaa yhdistyksen sihteerinä.
Autojoukkojen kiltojen kunnia- ja
ansiomerkeillä palkittuja:
- XX–solki
Timo Gröhn ja Veli-Pekka Muona
- Kultainen ansiomerkki
Timo Pohjola ja Jani Siljander
- Hopeinen ansiomerkki
Matti Ahtiainen, Ismo Lehto, Jukka Niemelä, Kalervo Seppälä, Rainer Silander ja Riku Tuppurainen.
- Pronssinen ansiomerkki
Riku Rantala, Paavo Vainikka.
- Killan kiertävä Ryhtipatsas
Kalervo Seppälä.

Killan “soppatykkiryhmä” Seppo Oinonen, Juhani Reinikainen,
Riku Rantala, Tuomo Pykälä, Anssi Eloranta ja Pasi Hukka kartuttivat
killan tiliä myymällä hernerokkaa
Kouvolassa järjestetyissä Rallin
SM-kilpailuissa 15.-16. helmikuuta 2019.

Varusmiesten palkitseminen
Autokillan ansiolevykkeellä
Karjalan prikaatin huoltopataljoonan kotiuttamisjuhla 18.12.2018
- kersantti Jere Simontaival
- jääkärit Jaska Turtiainen ja Risto
And
Utin Jääkärirykmentin kotiuttamisjuhla 19.12.2018
- jääkäri Matias Niemi
Karjalan prikaatin huoltopataljoonan aliupseerikurssin päättöjuhla
20.12.2018
- alikersantit Roope Poikala ja
Joonas Kosonen
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Ford Thames kuorma-auto M 1955

Henkilöstötapahtumia Karjalan prikaatissa

Suomen sodanaikaisen kuorma-autokannan poistumaa korvaamaan hankittiin Puolustusvoimille 1950-luvun puolivälissä 260 Ford
Thames kuorma-autoa.

Karjalan prikaatin uusi kenttärovasti, Sanna Timonen 1.1.2019 lukien

Ne hankittiin vartavasten varuskuntakuorma-autoiksi kustannussyistä ilman lämmityslaitteita.
Niillä kuljetettiin tavaraa ja varusmiehiä päivittäin erilaisiin harjoituksiin. Samoin niillä hoidettiin moninaiset huoltokuljetukset.
Kuormat olivat painoltaan pieniä.
Henkilökuljetuksissa on kuorman
paino saattanut nousta kolmeen
tonniin. Hankittaessa auto oli hieman teknisesti vanhentunut. Autossa oli 85 hv:n sivuventtiilinen
V-8 bensiinimoottori. Osa autoista
oli varustettu puukaasuttimilla eli
“häkäpöntöillä.” Autoilla annettiin
koulutusta varusmiehille Autopataljoonassa sekä 1.-4.Erillisissä

autokomppanioissa. Sadalla litralla koivupilkkeitä saattoi ajaa 90
kilometriä.
Nykyisin Karjalan prikaatissa olevan auton ovat entisöineet vuonna
1987 Autojoukkojen Kymenlaakson killan jäsenet. Entisöintityö
tehtiin pääosin maanantaisin “Kustin tallissa.” “Kusti” on alias Olavi
Rantala, kiltamme perustajajäsen.
Auto on Imbert puukaasutinvarustuksessa, jonka on asentanut 3.Erillisen autokomppanian korjaamo.
Materiaalilahjoituksia antoivat
Kymenlaakson Traktori ja Kouvolan Rautakauppa.
Innokkaimpia talkoolaisia olivat
kiltaveljet Pertti Mannonen, Hei-

Teksti ja kuva: Heimo Kivistö

mo Kivistö, Hannu Virkki, Hannu
Pylväläinen, Veikko Loikala ja
Erkki Laari. Auto tuli hyväksytyksi museorekisterikuntoon. Karjalan prikaatissa autoa käytetään
erilaisissa perinnetilaisuuksissa
muistuttamaan kuinka nykypäiviin
verrattuna vaatimattomallakin kalustolla tultiin toimeen.
1970-luvulla Puolustusvoimien
määrärahat olivat todella riittämättömiä. Esimerkiksi vuoden polttoainekiintiöt varuskunnissa oli kulutettu loppuun jo syksyllä, joten
pääosa kuljetuskalustosta seisoi
loppuvuoden. Nyt tilanne onneksi
on parempi.

Vuoden alusta kenttärovastina on palvellut Sanna Timonen, jonka
ura Karjalan prikaatissa on alkanut vuonna 2014 sotilaspastorina.
- Sotilaspapin ja siis myös kenttärovastin tehtävä on tukea varusmiesten ja henkilökunnan jaksamista ja hyvinvointia. Hartaudet ja
kirkolliset toimitukset kuuluvat työnkuvaan, mutta iso osa työstä
liittyy sotilaiden henkisen ja eettisen toimintakyvyn tukemiseen.
Sotilaspappi pitää oppitunteja, joissa käsitellään mm. sotilaan ja
maanpuolustuksen etiikkaa. Sotilaspappi on mukana harjoituksissa ja pitää kenttäehtoollisia sekä koulutuksia maastossa. Pappi on
kaikkia varten ja toimii uskonnollisena asiantuntijana varuskunnassa. Sotilaspapin kanssa voi tulla keskustelemaan henkilökohtaisista
asioistaan vakaumuksesta riippumatta, kertoo Timonen tehtävistään.
-Lisäksi kenttärovastilla on alueellinen vastuu, vastuu prikaatillisesta toiminnansuunnittelusta henkisen ja eettisen toimintakyvyn osalta sekä tiettyjä muita erikseen määriteltyjä
tehtäviä. Hallinnolliset tehtävät lisääntyvät aiempaan työnkuvaani verrattuna, jatkaa kenttärovasti.
- Näen työssäni erityisen tärkeäksi varusmiesten ja henkilökunnan hyvinvoinnin tukemisen laaja-alaisesti.
Minulla on työnohjaajan koulutus ja toivon, että jatkossa pystyisin myös sitä kautta tukemaan henkilöstön
työssäjaksamista vielä aiempaa enemmän. Tunnen Karjalan prikaatin toimintatavat usean vuoden ajalta ja
pääsääntöisesti työ on hyvin organisoitua ja toimintatavoille on selkeät perustelut. Koen tärkeäksi, että hyvistä
toimintamalleista pidetään kiinni ja huonompia pohditaan uudelleen ja tehdään niihin muutoksia, mutta harkiten. Uskon kuitenkin tuovani työhön uusia näkökulmia ja dynaamisuutta tarpeen vaatiessa, sanoo Timonen.
Kenttärovasti Sanna Timonen on toiminut varusmiespalveluksensa aikana varusmiespappina ja teologian
opintojen päätyttyä seurakuntapastorina puolitoista vuotta. Toimittuaan useita vuosia sotilaspapin viransijaisuuksissa eri joukko-osastoissa, Sanna Timonen aloitti Karjalan prikaatissa 2014.

Karjalan tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jari Hyvönen 1.3.2019 lukien
Olen syntynyt Nastolassa, mutta juuret ovat kuitenkin vahvasti Kainuussa. Sotilasura alkoikin Kainuun prikaatista vuonna 1995, josta
tie vei kadettikouluun kurssille numero 83. Valmistumisen jälkeen
odotti paluu takaisin Kajaaniin ja Kainuun tykistörykmenttiin.
Kainuun prikaatin lisäksi olen palvellut kriisinhallintaan liittyvissä
tehtävissä Porin prikaatissa 2008 - 2010, operatiivisen alan tehtävissä Itä-Suomen sotilasläänin esikunnassa 2013 - 2014 ja Karjalan prikaatissa 2015, tiedusteluosastolla Maavoimien esikunnassa
2016 - 2017 ja opetustehtävissä Maanpuolustuskorkeakoululla 2017
- 2019.
Kotimaisten tehtävien lisäksi olen palvellut kriisinhallintatehtävissä
Afganistanissa vuosina 2007 - 2008 ja 2015, sekä EU:n taisteluosastossa osana Utin jääkärirykmentin perustamaa joukkoa 2010 - 2011.
Suoritin esiupseerikurssin vuonna 2012 ja yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2013.
Palveluksen ulkopuolinen elämä on nykyisin vakiintunut Helsingin seudulle. Harrastuksiini kuuluvat perinteisten kuntourheilumuotojen lisäksi jooga ja golf. Toivotan aurinkoista kesää kaikille!
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Karjalan prikaatin liikunnanohjaajan sijaisena Jarkko Aallonen 1.4.2019 lukien
Olen 21-vuotias pallopelien ja luontoliikunnan ystävä Hämeenlinnasta. Koulutukseltani olen liikuntaneuvoja (Suomen Urheiluopisto,
2017). Aiemmin olen työskennellyt muun muassa lasten ja nuorten
liikunnan ohjaajana, Hiihtoliiton kiertuekoordinaattorina sekä seikkailupuiston ohjaajana. Omiin harrastuksiini kuuluu salibandy, luontoliikunta sekä mökkeily. Nähdään liikunnan merkeissä!

Karjalan prikaatista siirtyneet

Karjalan prikaatiin siirtyneet

1.1.2019
majuri Juhani Sihvonen, eläke
kapteeni Esa Rajala, MPKK
kapteeni Tomi Lehtoaro, PE
1.2.2019
everstiluutnantti Jussi Haikarinen, PE
1.3.2019
everstiluutnantti Jussi Annala, PE
teknikkokapteeni Jukka-Pekka Nurmela, 1.LOGR
1.4.2019
majuri Valtteri Riehunkangas, MAAVE
1.5.2019
kapteeni Kalle Raninen, MAAVE
kersantti Teemu Taivalantti, MAAVE
1.6.2019
luutnantti Jussi Teräväinen, eläke

1.1.2019
Sari Salovaara, siviilivirkaan
1.2.2019
Leevi Pietilä, määräaikaisen aliupseerin virkaan
1.3.2019
majuri Jari Hyvönen, MPKK
Jarkko Kauppinen, määräaikaisen aliupseerin virkaan
1.5.2019
Jari Töyrylä, siviilivirkaan
1.6.2019
Matias Koskela, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Miia Mättö, määräaikaisen aliupseerin virkaan

Kunniamerkit
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki
prikaatikenraali Pasi Tapio Välimäki
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
everstiluutnantti Saku Markus Muona

Tasavallan Presidentti on myöntänyt Valtion
Virka-ansiomerkin 5.12.2018
eversti Arto Ensio Ikonen
taloussuunnittelija Tarja Maarit Laine
kapteeni Olli Pekka Luukkainen-Foa
kapteeni Jari Perttu Olavi Parviainen
kapteeni Petri Antero Peltonen
toimistosihteeri Sirpa Leila Orvokki Piira
henkilöstösihteeri Merja Kristiina Sollo
kapteeni Markus Kristian Veijalainen
kapteeni Simo Olavi Vähäuski
yliluutnantti Marko Juhani Ylätalo

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
majuri Mikko Olavi Virén
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
majuri Antti Timo Uljas
Suomen Leijonan ritarimerkki
kapteeni Pasi Tapani Huomo
kapteeni Riku Petteri Hämäläinen
kapteeni Lauri Petteri Lepistö
kapteeni Heikki Veli Tonteri

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt
Sotilasansiomitalin 4.6.2019
ylikersantti Toni Antero Kettunen
kapteeni Petri Kalle Koskinen
ICT-erityisasiantuntija Marko Tapio Lehtinen
yliluutnantti Jarno Petteri Nieminen
toimistosihteeri Terhi Annikki Suonio
majuri Arto Kalevi Ylä-Kotola
yliluutnantti Tommi Tapani Zerni

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
yliluutnantti Harri Pentti Haukkala
yliluutnantti Jarkko Ville Martti Tilli
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
vääpeli Jani Marko Juhani Jokinen
kurssisihteeri Jaana Helena Mäkikyrö
toimistosihteeri Riitta Liisa Räsänen

Ylennykset
Tasavallan Presidentti on ylentänyt
Puolustusvoimissa 4.6.2019
everstiluutnantiksi
majuri Jari Heikkinen
majuri Timo Ronkainen

Karjalan prikaatin komentaja on antanut
palvelusarvon 4.6.2019
vääpeli
ylikersantti Leevi Aleksanteri Hongisto
ylikersantti Henri Aleksanteri Hyyryläinen
ylikersantti Markus Johan Viitanen
ylikersantti
kersantti Eero Kiuru
kersantti Toni Tapani Saarinen

majuriksi
kapteeni Matti Heikkilä
kapteeniksi
yliluutnantti Markku Harjula
yliluutnantti Vesa Hartikainen
yliluutnantti Jouni Kautonen
yliluutnantti Mika Partanen

Karjalan prikaatin komentaja on antanut
palvelusarvon ja ylentänyt reservissä 4.6.2019
vääpeliksi
ylikersantti Mikko Petteri Lautamatti
ylikersantti Henri Martti Jalmari Nikunen
ylikersantti Joni Matti Rusthollkarhu
ylikersantti Joni Mikael Suotama

yliluutnantiksi
luutnantti Hannu Teitto

ylikersantiksi
kersantti Otto Elias Juuti
kersantti Henri Aleksis Kukkonen
kersantti Markus Kristian Viljamaa
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Jalkaväen kenraali Adolf Ehnrothin
tunnustuspalkinto
Kapteeni Markus Korpelainen sai Jvkenr Adolf Ehrnrothin tunnustuspalkinnon hänen saavutuksistaan Karjalan
prikaatin valmiusyksikön koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.
Kapteeni Korpelaisen toiminta on perustunut ennakkoluulottomaan yhteistyöhakuiseen ja ennakoivaan
koulutuksen suunnitteluun ja valmisteluun. Suunnittelu-upseerina Korpelainen on vastannut valmiusjakson
läpivientien ja ristiinkoulutusjaksojen sisältöjen suunnittelusta yhteis-toiminnassa prikaatin joukkoyksiköiden
ja Maasotakoulun kanssa. Tämä on edellyttänyt vahvaa osaamista mekanisoitujen joukkojen
käyttöperiaatteiden ja niiden koulutuksesta sekä osaamista aselajien välisestä yhteistoiminnasta ja tämän
kokonaisuuden kouluttamisesta. Lisäksi hänen on pitänyt hallita eri aselajien ja joukkojen osaamisvaatimukset
sekä koulutusta ohjaavat moninaiset hallinnolliset ohjeet ja määräykset. Kapteeni Markus Korpelainen on
verkottunut yhteistyökumppaniensa kanssa erittäin menestyksekkäästi ja tuloksellisesti. Hän on esimerkillinen
ammattisotilas, jonka kenttäkelpoisuus on kiitettävä ja hänelle on tärkeää, että myös valmiusyksikön taistelijat
ovat valmiuden edellyttämässä kunnossa. Hän omaa erittäin hyvät sosiaaliset taidot ja on esimiestensä,
vertaistensa ja alaistensa erittäin korkealle arvostama sotilas.
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VAKA-säätiön stipendi
Kapteeni Tommi Myyryläinen on Karjalan prikaatin esikunnan huolto-osastolla työskennellessään kehittänyt
joukkojen perustamisen valmiudellisia asioita tarmokkaasti, aikaan saaden erinomaisia tuloksia perustamisen
suunnitelmavalmiuteen, -tilannekuvaan sekä henkilöstön käytännön osaamiseen. Kapteeni Tommi Myyryläinen on vastannut valmiustarkastusten ja muista logistiikan tarkastusten valmisteluista itsenäisesti. Tarkastuksissa on kyetty tuottamaan uusia menetelmiä, joita on voitu soveltaa omaa aluetta laajemmin. Kapteeni Tommi
Myyryläisen asennoituminen työhön ja toiminnan kehittämiseen on huomattavasti normaalia tasoa syvällisempää. Innostava, sinnikäs ja yhteistyöhön kannustava asenne on esimerkillistä.

In memoriam - Onni Sarilampi
Onni Sarilampi Piikkirykmentin veteraani 6.8.1923 - 25.2.2019.

Karjalan prikaatin vuosipäivänä 4.5.2018.

56

Sankarivainaja
jääkäri Veikko Valtter Kolan muistolle
Jääkäri Veikko Kola kaatui Talvisodassa Kannaksen torjuntataisteluissa 10.3.1940, vain kolme päivää ennen aselevon voimaan astumista.
Hänen ruumiinsa jäi kentälle, kunnes venäläinen etsintäryhmä löysi
hänet 18.6.2017 Vuoksessa sijaitsevasta Vitsaaresta.
Veikko Kola kuvasi kenttäpostikirjeissään kotiväelle kokemuksiaan
ja tapahtumia sodan keskeltä. Niitä
yhdistämällä historia- ja sotapäiväkirjojen tietoihin ovat ne todistus
päättäväisyydestä, mitä hän muiden nuorten asevelvollisten kanssa koki raskaana aikana. Kirjeistä
huokuu talvisodan henki; koti, uskonto ja isänmaan rakkaus sekä
taistelun oikeutus. Samalla nuori
mies kuvaa omia tuntemuksia joutuessaan kohtaamaan sodan ankaran todellisuuden.
Veikko Kola aloitti varusmiespalveluksen Jääkäripataljoona 2.
viestikomppaniassa Mikkelissä
2.9.1939. Samaan aikaan syksyllä
1939 Puolustusvoimat aloitti varautumisen mahdolliseen sotaan
kutsumalla reserviläisiä palvelukseen ja jatkamalla kotiutuvien palvelusta. Tätä vaiheittain toteutettua liikekannallepanoa kutsuttiin
Ylimääräisiksi Harjoituksiksi.
Joulun alla perustettiin 21. divisioona ja sen Kevyt osasto 21., johon
reserviläisistä ja JP2:n varusmiehistä muodostettu Harjoituspataljoona liitettiin Riihimäen-Turengin
alueella. Veikko määrättiin Kev.
Os. 21 2 komppaniaan. Joukon
varustus oli puutteellista ja henkilöstö osin jopa ilman koulutusta.
Tästä johtuen Divisioona ryhmitettiin Kannakselle vasta tammikuun
lopulla 1940. Kev.Os. 21 ja sen 2
komppania ryhmitettiin rintamavastuuseen 19.2. Taipaleenjoen
Volossulaan, jossa se joutui välittömästi taisteluihin.
Kirjeessään Veikko kirjoittaa tuntemuksistaan Volossulassa tapahtuneen tulikasteen jälkeen

20.2.1940. Talvisodan historia -teos
kuvaa taistelua seuraavasti: Neuvostoliittolaiset yrittivät 19.2. aamulla hyökkäämällä päästä Taipaleen lohkon selustaan. Tällöin yksi
rykmentti/62D hyökkäsi Suvannon
yli Pähkenikön ja Volossulan suunnassa, kun taas Laatokalta pyrki
samaan suuntaan yksi vihollisen
hiihtopataljoona. Kumpikin hyökkäys torjuttiin tykistön ja rannikkopatterin tehokkaasti tukiessa taistelua ja puolustajat laskivat jäälle
jääneen noin 1000 kaatunutta.
Näistä Suvannon jäälle kaatuneista venäläisistä, Veikko mainitsee
kirjeissään useamman kerran. Vihollisen siihen mennessä voimakkaimmat läpimurtoon tähdänneet
hyökkäykset torjuttiin koko Taipaleen lohkolla.
Viimeisen kirjeen Veikko on päivännyt 1.3.1940. Kirje päättyy:
”Olkaa rauhallisia ja luotetaan
Jumalaan, että Hän auttaa meitä
hädän tullen. Levolle lasken, Luojani, armias ole suojani, ja jos sijaltani en nousisi, taivaaseen ota
tykösi. Siis terve vaan ja näkemiin
Veikko.”
Kantakirjan mukaan Veikko osallistui taisteluun 8.-10.3. Vitsaaressa, jossa hänet ilmoitettiin kadonneeksi 10.3. Vitsaari on Vuoksen
saari Äyräpäästä ja Vuosalmesta
ylävirtaan. Maaliskuussa vihollinen yritti murtaa suomalaisten
puolustuksen Äyräpäässä ja Vuosalmella. Valtaamalla Vitsaaren ja
ylittämällä Vuoksen vihollinen olisi päässyt Äyräpään ja Vuosalmen
puolustajien selustaan. Talvisodan historia -teos kuvaa taistelua
seuraavasti: Vihollinen hyökkäsi
57

Lainaukset kursiivilla ovat
Karjalan prikaatin komentajan
prikaatikenraali Pasi Välimäen
puheesta sankarivainaja jääkäri
Veikko Valtter Kolan hautajaisissa
Tuohikotissa 4.5.2019
Kuvat: Kolan kotialbumi ja
Puolustusvoimat

6.3. iltapäivällä Vitsaareen, jota
puolusti vahvennettu komppania.
Hyökkääjän onnistui saada haltuun saaren luoteispää. Vastatoimenpiteitä johti kapteeni K. Hirvikoski, joka sai saaren puolustajien
lisäksi yhden komppanian sekä
illansuussa Kev.Os. 21:n, joka oli
juuri saapunut Taipaleelta. Vihollisen hyökkäys Vitsaareen torjuttiin raskain tappioin maaliskuun
6. ja 7. päivän välisenä yönä. Vihollinen hyökkäsi 9.3. uudestaan
ja Vitsaaressa neuvostojoukot tunkeutuivat saaren luoteis- ja kaakkoispäähän. Ratsumestari Kurt
Bäckmanin komentama Kev.Os. 21
karkotti heidät saaren eteläosasta,
mutta pohjoispäässä taistelut jatkuivat vielä yöläkin. Seuraavana
päivänä sai vihollinen vahvistusta ja ryhtyi vyöryttämään saaren

kaakkoispään suuntaan, mutta
heidät pysäytettiin sen puoleen väliin. Vitsaaren hallussa pitäminen
osoittautui vaikeaksi ja tappioita
tuottavaksi, siksi siitä päätettiin
luopua. Taistelu Vitsaaresta jatkui
11.3. koko päivän kunnes Kev.Os.
21 vetäytyi saaresta illalla ja siirtyi divisioonan reserviksi.
Talvisota päättyi aselepoon 13.3.
klo 11.00. Suomalaiset ovat aina
pyrkineet tuomaan sankarivainajat kotiseudulle haudattavaksi.
Näin teki myös 2. Komppanian Veikon komppanian - päällikkö.
Sotapäiväkirjassa kerrotaan: 13.3.
klo 13.00 lähti 2K:n päällikkö reservin kornetti Grotenfelt yhdessä
1. K:n päällikön kanssa Vitsaarelle tarkoituksenaan hakea osaston
kaatuneiden ruumiit, mukanaan
yksi reservin luutnantti, joka toimi
tulkkina, 20 miestä ja 6 hevosta
pulkat mukana. Yritys epäonnistui.
Pari tuntia kestäneiden neuvottelujen jälkeen venäläiset upseerit
kielsivät heitä kiertämästä saarta
saadakseen sankarivainajat pois.
Neljä 2 K:n kaatuneista, jotka olivat lähellä rantaa, saatiin pois,
muun muassa Komppanian kirjuri
reservin korpraali Lahtinen. Aseveljet eivät hylänneet Veikkoa - he
tekivät parhaansa tuodakseen hänet kotiin.

Perässä seuratkaa!
Aliupseerikurssin 1/2019 ryhmänjohtajat
Suomalaisia johdetaan edestä.
Ryhmänjohtaja on ryhmänsä esitaistelija ja esimerkki jokaiselle
ryhmänsä jäsenelle. Kurssilla teille
on annettu perusteet johtamis- ja
kouluttamistaidosta sekä johtajuudesta. Käsitteet kuten esimerkki,
oikeudenmukaisuus, harkintakyky,
alaisista huolehtiminen ja luottamuksen ansaitseminen ovat tulleet
tutuiksi. Nyt teillä on edessä käsitteiden siirtäminen teoriasta käytäntöön ja johtajana harjaantuminen.
Olkaa aloitteellisia ja aktiivisia.
Ottakaa vastuuta niin tehtävistä
kuin ihmisistä. Vastuu kasvattaa
johtajuuteen.
Suomalaiset arvostavat ja luottavat
johtajaan, joka on esimerkillinen,
osaa asiansa ja on oikeudenmukainen. Arvostus ja luottamus ansai-

taan tekojen kautta. Osatkaa asianne niin hyvin, että pystytte itse
näyttämään miten asiat tehdään
oikein. Teillä on hyvät perusteet
kouluttaa ryhmällenne taistelijan
perustaidot vaiheittain ja rauhallisesti - nopeus tulee rutiinin kautta.
Luottakaa itseenne ja tukekaa toinen toisianne - yhdessä ei yksin.
Alokkaat astuvat pian palvelukseen. Sotilasvalassa antamanne
lupauksen mukaisesti opetelkaa
tuntemaan jokainen ryhmänne
taistelija, kohdelkaa heitä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti ja
huolehtikaa heidän hyvinvoinnista. Luokaa ryhmäänne hyvä, positiivinen ja reipas yhteishenki - Kaveria ei jätetä! Yhteenkuuluvuuden
tunne ja luottamus taistelukavereihin syntyy yhteisten kokemusten ja

Aliupseerikurssin johdon kirjoitus

Viime sodissamme kaatui yli
90 000 suomalaista sotilasta.
Pääosa sankarivainajista tuotiin kotiseurakuntiensa hautausmaihin, mutta muutaman
tuhannen kentälle jääneen tai
kadonneen sotilaan kohtalo jäi
epäselväksi. Vuonna 1992 aloitetuissa etsinnöissä on löydetty
ja Suomeen tuotu lähes 1300
sankarivainajaa. Löydetyistä 377 on kyetty luotettavasti
tunnistamaan henkilöllisyydeltään. Tuhannet sankarihautausmaiden hautakummuille
asetetut muistokivet odottavat
kuitenkin edelleen sankariaan.
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Lehden teema ”Yhteistoiminnalla iskuvoimaa” kuvaa hyvin sitä,
mihin Karjalan tykistörykmentin
aliupseerikurssin koulutus suurelta
osin pohjautuu. Onhan epäsuorantulen saattaminen haluttuun paikkaan mitä suurimmissa määrin nimenomaan monen yhden päämäärän eteen töitä tekevän tahon tulos.
Johtajien (nykyisten ja tulevien)
kohdalla tämä näyttäytyy vielä laajemmin, sillä johtamistoimintahan
on pohjimmiltaan vaikutushakuista vuorovaikutuskäyttäytymistä.
Yhteistoiminta ei rajoitu pelkästään KARTR:n aliupseerikurssin
linjojen väliseen yhteistoimintaan
vaan oppilaat toimivat kurssin aikana osana patteristoa sekä kra-

tekemisten kautta ryhmänjohtajien
johdossa.
Teitä koulutetaan johtajiksi sotaa
varten. Teillä pitää olla vahvaa tahtoa, luonteen lujuutta ja sitkeyttä
täyttää niin vaativat kuin vähäpätöisemmätkin tehtävät. Asenne ja
itsekuri ratkaisevat. Minä luotan
siihen, että jokainen tekee edelleen
parhaansa - jatkossa ryhmänsä
kanssa!
Onnittelen teitä aliupseerikurssin
suorittamisesta. Toivotan teille sotilaan onnea ja menestystä vaativissa tehtävissä.
Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali Pasi Välimäki

Teksti: Karjalan tykistörykmentin
aliupseerikurssi, kapteeni Toni Tummavuori ja kapteeni Timi Puhakka

naatinheitinkomppaniaa. Tämän
lisäksi linjat tukevat ammunnoissa esimerkiksi Kymen jääkäripataljoonaa sekä Kymen pioneeripataljoonaa. Toisaalta saamme
aliupseeriemme koulutukseen tukea Kymen jääkäripataljoonalta,
Karjalan huoltopataljoonalta sekä
Itä-Suomen viestipataljoonalta.
Johtajakoulutuksen osalta vahvan
aselajiosaamisen tukena on keskitytty nimenomaan vuorovaikutustaitoihin. Näistä tärkeimpänä on
oman esimerkin voima kaikessa
toiminnassa. Esimerkkinä olemisen lisäksi terve itseluottamus,
oma-aloitteisuus ja kärsivällisyys
auttavat uusien alokkaiden kanssa pitkälle. Kurssin suorittamisen
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jälkeen kenenkään ei odoteta olevan valmis johtaja, vaan johtajana
kehittyminen on vasta aloitettu.
Virheitä saattaa tulla, mutta niiden
luomat oppimismahdollisuudet on
osattava käyttää hyödyksi. Johtamisen oppiminen on elinikäinen
prosessi, mutta nyt on ensiaskeleet
otettu ja avaimet kehittymiseen
omissa käsissä. Tukea oppimiseen
tarjotaan varmasti esimiesten ja
vertaisten toimesta. Uskonkin että
aliupseerikurssin suorittaneilla on
hyvät valmiudet jatkaa johtajana
kehittymistä ja aloittaa uusien sotilaiden kouluttaminen ja johtaminen ammattitaidolla, esimerkillä ja
innolla.

Valmiutta linjojen välisestä yhteistyöstä

Kymen jääkäripataljoona
Rynnäkköpanssarivaunulinja

Aliupseerikurssin apukouluttajina olemme johtajakoulutuksen kannalta suuremmassa roolissa kuin muut varusmiesjohtajat joukkotuotantoyksiköissä. Oman kurssin päättyessä on heti mukauduttava
vastuuseen ja tehtävään varusmiesjohtajana. Kouluttajaroolimme
edellyttää sitä, että olemme vastuullisia ja valmiudessa toimimaan
milloin vain. Tehtävänämme on opastaa ja kouluttaa oppilaita ryhmänjohtajan tehtävään, jolloin me emme voi antaa suoria vastauksia kaikkeen ja itse johtaa 100%. Mottonamme kouluta, harjoituta,
vaadi.

Teksti: alikersantit Kälkäjä, Purhonen
ja Knaapila
Kuva: Puolustusvoimat

Koetko tankkipelit tetsaamista kiinnostavammaksi? Tahtoisitko siitä huolimatta palvella maatasi tärkeissä
hommissa? CV-linja voi hyvinkin olla juttusi! Lukutaito ja periksiantamattomuus tulee uusilla vaunumiehillä
tarpeeseen kurssin alussa, sillä jokaisen miehistön jäsenen tulee hallita vajaan 30 tuhatta kiloisen CV-9030
vaunun ja sen 30-millisen pääaseen mutterit ja tekniikka. Parin kuukauden pänttäämisen ja tutkintojen jälkeen
alkaa jenkkisotaleﬀa- tyylinen ja lukemattomien laukauksia sisältävä taistelukoulutus missä vaunumiehistön
tiimihenki on kovalla koetuksella. Vaunulinja ei myöskään poissulje AUK:ia, sillä jokainen vaunu tarvitsee
johtajan. Kurssin kärkisotilaat etenevät Panssarirukkiin ja päätyvät koulutettavan joukon kaikkein vaativimpiin, mutta myös palkitsevimpiin tehtäviin.

Kurssin alussa oppilaat opiskelevat paljon johtajan perustaitoja sekä linjakohtaisia teoriaopintoja. Tällöin
myös apukouluttajat ovat saaneet pitää useita koulutuksia. Käytännön harjoittelu on lisääntynyt viikkojen
edetessä. Tällöin apukouluttajien roolissa on olla oppilaiden tukena haastavissa tilanteissa. Olemme olleet
asemaanajoissa sekä viettäneet pitkiä palveluspäiviä kasarmin lähimaastossa. AUK 2 jaksolla linjat perehtyvät
aselajikohtaisiin opintoihin syvemmin sekä oppilaat harjoittelevat johtajatehtävissä toimimista ja vastuuta.
Yksikössämme tuliasemalinja sekä viestilinja tekevät tiivistä yhteistyötä. Kranaatinheitinlinja on lähemmässä
yhteistyössä rykmentin kranaatinheitinkomppanian kanssa.
AUK 2 -jaksolla myös apukouluttajat harjaantuvat omaan sodanajan tehtäväänsä. Omasta aselajista sekä tehtävästä huolimatta 1. Kenttätykistöpatterin johtajilla on sama tavoite: Kouluttaa Karjalan tykistörykmentille
toimintakykyisiä ja taitavia johtajia.

Takana: Samuel Partanen ja Simo Airaksinen, Eetu Virta, Markus Räsänen, Toni Laurel ja Saku Siiskonen,
Mio Kortelainen, Altti Kotilainen, Tuomas Teittinen ja Arttu Tallgren.
Vaunun edessä: (apukouluttaja) Otto Silvennoinen, Miro Karasmäki, Toni Aarne, Eetu Tjurin, Samuli
Haikonen, Arttu Ojanen, Jussi Siitonen, Jim Laatikainen, Kaius Helander, Aaro Kettula, Leevi Raita, Peetu
Leppänen, Juha Kärnä ja Tommy Parikka.
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Kymen jääkäripataljoona

Kymen jääkäripataljoona

Panssarijääkärilinja

Panssaritiedustelulinja

Jääkärilinja on aliupseerikurssin aikana saavuttanut niin kutsutun jumalstatuksen ja on näin ollen saavuttanut
prikaatin kovimman joukon maineen. Siinä missä muut joukot ovat pistäneet poskilaukauksia kuvitteelliseen
viholliseen päätymetsässä, on jääkärilinja säälimättä tuhonnut pataljoonan verran panssarijääkäreitä. Tiedustelulta jääkärilinja on välttynyt täysin. Tulokseen totta kai vaikuttaa mestarimainen naamiointi ja omatoiminen
peittäminen, ja etenkin se että olemme pelätyin joukkue ja näin ollen tiedustelijat ovat tuskin edes yrittäneet
lähestyä tukikohtaamme. Kaiken tämän ohella olemme harjoitelleet paljon vihollisen hyökkäyksentorjumista,
ja olemme valmiita torjumaan jopa yliluonnollista vihollista. Luonto ja metsät ovat olleet olennaisin toimintaympäristö, eikä pakkaset tai vesisateet ole ollut juuri mitään. Siinä missä muut joukot rullailevat ajoneuvojen
kyydissä, jääkärilinja liikkuu hiirenhiljaa metsän siimeksessä nopeammin. Jos jollain konstilla satut havaitsemaan jääkärilinjalaisen metsässä, on parempi käydä Specsaversilla. 1/19 Jääkärioppilaan havaitseminen maastossa on yhtä todennäköistä kuin särmä baretti Mordorissa.

Panssaritiedustelulinja - maine kova, todellisuudessa kovempi. Panssaritiedustelulinja on prikaatin iskukykyisin linja, sillä meistä linjalaisista on koulutettu huipputason tiedustelijoita, jotka etenevät maastossa kuin
maastossa ilveksen tavoin sääolosuhteista huolimatta. Edes vesistöt eivät hidasta meitä, sillä liikumme kuin
kala vedessä. Taistelussa eliminoimme vihollisen silmänräpäyksessä ja meidän rakkaat CV:t pitävät huolen,
ettei vihollisen olemasta olosta jää mitään merkkejä jäljelle. Jos et usko meitä ja pidät meitä pilkkana, niin varo
vaan, et voi koskaan tietää missä olemme tarkkailemassa tekemisiäsi. Olemme kaikkialla et vain voi havaita
meitä. Koulutuksemme on ajoittain raskasta, mutta sitä kautta myös palkitsevaa. Rankka koulutus tuo mukanaan erittäin hyvän yhteishengen. Yksin olemme kovia, mutta yhdessä olemme voittamattomia.

Takarivi: Nerkko, Salovaara, Parkkonen, Mara, Lahtinen, Mytty, Andersson, Aulasmaa, Laitala
Viides rivi: Hagman, Virtanen, Leinonen, Kauppinen, Hänninen, Nakagawa, Nyman
Neljäs rivi: Roine, Louevuo, Keskinen, Bergström, Kaipia
Kolmas rivi: Seilo, Hirsi, Karvonen
Toinen rivi: Hormu, Jaatinen
Eturivi: Monni

Takarivi: kokelas Halonen, Ikäheimo, Laakso, Talka, Pussinen, Kivikari, Siltasalmi, Rinne
Kolmas rivi: kokelas Enestam, Kujala, Hakala, Hevosmaa, Keinänen, Sorjonen, Nyman
Toinen rivi: Kaipainen, Aaltonen Elias, Kanninen, Saranpää
Eturivi: luutnantti Suojärvi, Aaltonen Samuel, Aro, Paukkunen, Niemikorp, Laakkonen, Teimola
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Kymen jääkäripataljoona
Tulenjohtolinja

Itä-Suomen viestipataljoona
Viestiasemalinja

Tulenjohtolinjalla koulutetaan osaavia ja taidokkaita tulenjohtajia sekä tulenjohtoaliupseereita, jotka hallitsevat epäsuoran tulen käytön nopeasti ja tarkasti. Tämä onkin erittäin tärkeää, sillä epäsuoran tulen merkitys
on todella suuri taistelukentällä nykypäivänä sekä tulevaisuudessa. Ei siis ole yllätys, että tulenjohtajat voivat
muuttaa taistelun ratkaisevasti hetkessä muun muassa erikoisampumatarvikkeiden kuten panssarikuorma-ammuksien avulla, ja täten ovat joukkueenjohtajan tärkein voimavara taistelukentällä.
Yhteishenki sekä yhteistyökyky aliupseerikurssillamme on kurssin edetessä kehittynyt koko ajan paremmaksi,
koska vaikeat kokeet ja raskaat harjoitukset hitsaavat porukan yhteen, tämä on myös lisännyt motivaatioita
suorittaa aliupseerikurssin mahdollisimman hyvin loppuun ja toimia esimerkillisenä johtajana uusille alokkaille sekä sodanajan kokoonpanossa.
Kurssin ensimmäiset viikot ovat teoriapainotteisia ja tällöin opittuja asioita tullaan soveltamaan, kurssin aikana käydyillä harjoituksilla paljon. Tämän lisäksi tunne joka tulee 81mm kranaatinheittimen sekä 122mm kenttähaupitsin ammuttamisesta on todella uskomaton kokemus. En vaihtaisi tulenjohtolinjaa mihinkään muuhun
linjaan.

”Yhteistoiminnalla iskuvoimaa!”. Kilpi-lehden teema sopii viestialiupseerikurssin kirjoitukseen yhtä hyvin
kuin kelankantolaite viestimiehen selkään. Viestialiupseerikurssi on siitä poikkeuksellinen aliupseerikurssi,
että heti ensimmäisestä harjoituksesta lähtien, oppilaat eivät pääse harjoittelemaan pelkästään omassa pienessä
piirissä toimintoja, vaan heti pitää olla kyky palvella muita joukkoja viestiyhteyksien muodossa. Viesti onkin
aselajina mahdollistaja, kun puhutaan aselajien välisestä yhteistoiminnasta.

Viestiasemalinja M12
Viestialiupseerikurssilla koulutetaan ryhmänjohtajia M12 A-viestiasemille sekä komentopaikan vaativiin
valmiusyksikkötehtäviin. A-viestiasemat muodostavat nopeassa tilannekehityksessä viestiyhteydet
perustettaville joukoille ja mahdollistavat alajohtoportaiden johtamisen tarjoamalla yhteydet muiden
joukkojen johtamispaikoille. Lisäksi viestiasemat tarjoavat radioliikenteen tukiasemapalveluita alueellaan ja
täten toimivat merkittävässä roolissa epäsuorantulen onnistumisessa sekä tilannekuvan jakamisessa.

Takarivi: Martikainen, Vuori, Salmi, Pettrel, Alaluusua, Nikunen, Ojala, Tuomi
Toinen rivi: Heinonen, Westman, Järvinen, Hautamäki, Kortelainen, Suutari, Vuokko, Miikkola
Eturivi: Halonen, Wonnenberg, Star, Kojo, Pekanmäki, Tuohi, Koponen, Kukkurainen
Oikealla: apukouluttajat kers Raivio ja upskok Uurtio

64

Viestiasemalinja M18
Viestialiupseerikurssilla koulutetaan ryhmänjohtajia M18 A- ja C-viestiasemille sekä teleryhmiin sodan ajan
joukkoihin. Viestiasemat muodostavat taisteluosaston runkoverkon, joka mahdollistaa alajohtoportaiden
johtamisen sekä epäsuorantulen käytön taistelukentän vaativissa olosuhteissa. Nykyinen viestiasemalinja M18
on toinen kurssi, jolle Karjalan prikaatissa koulutetaan uunituoretta M18 järjestelmää. Järjestelmän käyttö
kehittyy jatkuvasti, ja toimintatapojen kehittyminen tapahtuu samassa tahdissa oppilaiden ammattitaidon
kasvaessa.
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Kymen pioneeripataljoona

Kymen pioneeripataljoona

Pioneerilinja

Raivaajalinja

Aliupseerikurssin pioneerilinjalla koulutetaan tulevat pioneeriryhmänjohtajat. Oppilaat tutustuvat pioneeriaselajin eri lajeihin, kuten suluttamiseen ja liikkeenedistämiseen. Tyypillistä pioneerien toiminnalle on toiminta
räjähdysaineiden sekä erilaisten miinojen ja panosten kanssa. Aliupseerikurssi alkaakin nuoremman panostajan peruskurssilla, jolla saadaan luotua vahva osaaminen räjähdysaineiden kanssa.
Tulevat ryhmänjohtajat oppivat oman aselajin perusteet niin käytännön harjoituksissa kuin luokkaoppitunneilla. Oman aselajin perusteiden tuntemisen ohella tulevat ryhmänjohtajat harjaantuvat myös jokaisen taistelijan
ja joukon toimenpiteissä ja ryhmän johtamisessa. Oman joukon välineiden ja toimintatapojen osaaminen on
johtajalle tärkeä osa ammattitaitoa, mutta yhtä keskeistä on myös osata kouluttaa johtamaansa joukkoa.
Jotta johtaja voi johtaa joukkoansa, on hänen tunnettava oman joukkonsa lisäksi itsensä. Aliupseerikurssi tarjoaa myös mitä mainioimman tutustumismatkan itseensä. Kuinka hyvin esimerkiksi kestää epämiellyttävää
tuntemusta vähäisen unen, painavien taakkojen ja pitkien marssien aiheuttaman väsymyksen takia. Aliupseerikurssi tarjoaa fyysisen rasituksen lisäksi myös henkisiä haasteita, kun oppilaat pääsevät harjoittelemaan johtamista ja kouluttamista sekä kasarmilla että maastossa.

Raivaajalinja on saanut Aliupseerikurssin 1 aikana perusteet pioneeri toiminnasta. Uusia oppeja on saatu muun
muassa raivaamisviikolla, jossa harjoiteltiin taistelukenttäraivaamista. Suluttamisviikolla saatiin taas pohja
sulutteen rakentamiseen. Tämän ohessa harjoiteltiin myös taisteluun liittyviä asioita kuten hyökkäystä ja sen
johtamista partio- sekä ryhmäkokoonpanolla. Nämä taidot laitettiin koetuksella AUK:n ensimmäisillä sotaharjoituksilla ATH:lla sekä ATAH:lla.
Näiden harjoitusten jälkeen alkoi raivaajalinja valmistautua Yhteistoimintaharjoitusta varten. YTH:lla linja
pääsi yhteistoimintaan raivaajakomppanian kanssa sekä toimimaan omalla paikallaan eli lentotukikohdassa.
Siellä aloitettiin harjaantuminen uusin asioihin ja miten tukikohdan alueella tulee toimia. Kun perusteet ilmatukikohtatoiminnasta oli saavutettu, aloitettiin EOD2-kurssi. Kurssi alkoi tiiviisti oppitunneilla ja käytännön
harjoitteilla, joten uutta asiaa piti kyetä sisäistämään paljon. Kurssiin sisältyi raivaamisharjoitus 5 ja JPH-harjoitus Hallin lentotukikohdassa. Hallissa päästiin ensimmäistä kertaa harjoittelemaan raivaamistehtäviä.
Hallin harjoituksen jälkeen raivaajalinjalla oli tutkintoviikko, jossa ei enää ole virheille tilaa. EOD2-kurssin
suorittaneet osallistuvat AUK:n jälkeen vielä EOD1-kurssille, joten paineet tutkintoviikolla ovat korkealla.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

Johtamisjärjestelmälinja

Asejärjestelmälinja

Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien tarkoituksena on varsinaisten johtamisyhteyksien tuottamisen lisäksi
muodostaa paikallista ilmatilannekuvaa ja liittää se valtakunnalliseen ilmatilannekuvaan. Tämä siistitty reaaliaikainen tilannekuva jaetaan pääsäätöisesti radioilla ampuville ilmatorjuntayksiköille ja tunnetaan läheisemmin tulenjohtodatana. Johtamisjärjestelmälinjalla koulutetaan tulenjohtodatan lähetyspiste- ja viestiryhmien
johtajia, taistelunjohtoryhmien valvontajohtajia sekä johtokeskuksen tutkaryhmiin valvonta-aliupseereita.
Aliupseerikurssin ensimmäisessä vaiheessa kaikki johtamisjärjestelmälinjan oppilaat saavat perusteet lähetyspistelaite- ja viestiryhmien kalustosta sekä ryhmän johtamisesta jalkaväen tapaan, mikä tukee omalta osaltaan
aliupseerikurssin toisessa vaiheessa annettavaa koulutusta. Jalkaväkitaistelua harjoiteltiin aluksi lähiharjoitusalueella missä saatiin luotua pohja ryhmän taisteluun. Opittuja taitoja ulosmitattiin nelipäiväisessä taisteluampumaharjoituksessa, jossa oppilaat pääsivät suorittamaan kovapanosammunnat harjoitelluista aiheista. Aliupseerikurssin toisessa vaiheessa linja eriytyy kolmeen osaan: lähetyspiste- ja viestiryhmä-, taistelunjohto- sekä
maalinosoitustutka-opintosuuntaan. Aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen taisteluharjoituksessa oppilaat
harjoittelivat kaapeliyhteyksien rakentamista, sekä lähetyspisteryhmän asemaanmenoa. Joukon toiminta oli
tehokasta pitkistä päivistä, vikapartioinneista sekä asemanvaihdoista huolimatta. Johtamisjärjestelmälinjalta
valmistuvilta ryhmänjohtajilta vaaditaan kykyä johtaa omaa ryhmäänsä taistelussa, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä toimintaan paineen alla. Valtaosa kurssilta valmistuvista tulee harjoittelemaan ilmatorjunnan
johtokeskuksen(06) tehtävissä.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo kouluttaa pääosin lyhyen ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Tällä kurssilla koulutuksessa on lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (ITO 05M).
Ilmatorjuntaohjus 05M koulutus vaatii oppilailta ilmatorjunta-aselajin ammattitaidon lisäksi kykyä toimia osana jääkäripataljoonaa tai -komppaniaa. Ryhmänjohtajilta kyseinen asejärjestelmä vaatii hyvää päätöksentekoja toimeenpanokykyä. Ilmatorjuntaohjus 05M:lla on ympärivuorokautinen toimintakyky, jonka takia ryhmä
joutuu toimimaan vähäisellä levolla pienestä henkilömäärästään johtuen. Milloin tahansa pitää kyetä toimimaan todella nopeasti onnistuneen torjunnan saavuttamiseksi.
Saapumiserän 119 asejärjestelmälinjan oppilaat ovat osoittaneet olevansa äärettömän motivoituneita ja kiinnostuneita annettuun koulutukseen, sekä osoittaneet halun oppia ammattitaitoisiksi ryhmän johtajiksi. Joukossa vallitsee hyvä henki ja on ollut ilo seurata heidän toimintaansa koulutuksissa. Aliupseerikurssilla opittuja
taitoja testattiin ensimmäisen kerran oikeasti aliupseerikurssin taisteluharjoituksessa, jossa asejärjestelmälinja
harjoitteli ohjusryhmän asemaanmenoa. Oppilaat pääsivät toimimaan kaikissa ohjusryhmän eri ryhmän tehtävissä ja varsinaisen koulutuksen päätyttyä harjoittelivat päivystystoimintaa. Harjoituksen päätteeksi joukko
harjoitteli ohjusryhmän siirtymisen jalan, joka varmasti lisäsi joukon yhteenkuuluvuuden tunnetta.

LÄPIryhmä.
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ITO05M, ampuja ja lataaja.
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Karjalan tykistörykmentti

Karjalan tykistörykmentti

Kranaatinheitinlinja

Tuliasemalinja

Ilta alkaa hämärtyä metsässä, pimeätoiminnan valmistelut on tehty. Toinen heitinryhmä saa luvan mennä telttaan lämmittämään kamiinaa ja odottamaan joukkueenjohtajan käskynantoa, kun taas ensimmäinen heitinryhmä käsketään heittimelle. Aikaisemmin päivällä sattuneen sadan piirun suuntausvirheen takia harjoitellaan
lisää. Illan pimeydessä metsässä kaikuvat huudot ”Tulikomentoja”, jonka perään erilaisia sivu- ja korolukuja.
Myöhemmin tukikohtapalvelu päästään aloittamaan ja läpi yön on erilaisia vartioita, jotka sujuvat moitteettomasti. Kello alkaa olla lähempänä kolmea yöllä, kun teltasta kuuluu huuto ”Nyrkki!”, Nyrkki-komennolla
kerääntyy pieni torjuntaosasto ja huudon kuullessaan osastoon kuuluvat nousevat makuupusseistaan ja alkavat
hätäisesti pukea päälleen, kunnes kuulevat uudestaan ”Nyrkki!”, huuto kuuluu viereisestä makuupussista. Linjan oma unissa puhuja oli komennon takana ja unissaan herättänyt kaikki turhan takia.
KRH-linjalla ollessani olen saanut loistavia kokemuksia, hauskoja hetkiä ja ennen kaikkea upeita ystäviä.
Omasta mielestäni kranaatinheitinlinjan isoin vahvuus ja sen kehittävin tekijä on ollut aivan uskomaton ryhmähenki.

Tykkimiehiä olimme noin neljä viikkoa ja tuliasemalinjalla oppilaita toiset neljä viikkoa ennen kuin edes
näimme tykin. Kun Peruskoulutuskaudella kaivoimme telamiinaa routaiseen isänmaahan, olivat haupitsit ja
kanuunat tietenkin täysin tuntemattomia asioita, mutta aliupseerikurssin jääkäriharjoituksessa moiset kapistukset tuntuivat jo ”tornareilta”. Viimein eräänä keväisenä maanantaiaamuna, kun aurinko oli sulattanut talven
kinokset pieniksi puroiksi virtaamaan läpi tykkihallin takapihan, me ryhdyimme opiskelemaan 122H63 haupitsia. Tunnistimme aseen heti omaksemme, se oli meidän tykki. Ensimmäisen tykkikurssin päätteeksi olimme
”mukamas” jo valmiita vetämään kammesta, mutta kranaatin saattaminen ilman halki vaatii paljon muutakin
kuin lavettihaarojen levittämisen ja junttaamisen. Päähämme taottiin viuhkaaminen; teimme tasotöitä ja korjauslaskelmia, laskimme yhteiskorjauksia ja säädimme kiertokaukoputket ja kollimaattorit. Vihdoin vappuna
koitti tulenkäyttöharjoitus. Meidän oli osoitettava, ettei kaikki se työ kasarmialueella ollut hukkaan heitettyä.
Näytimme tietomme ja taitomme yksilöinä, mistä sitten koostuisi harjoittelun jälkeen se tykkiryhmän rasvattu
koneisto, kuin orkesteri, jossa jokainen rooli on tärkeä. Todisteena tästä osaamisen alusta olivat ne laukausten
kaiut, joiden kumahtelu Karjalan kumpareisista metsistä kertoi, että tykistö todellakin tukee.

120KRH92 lataaminen.

Heittimen laukaisussa yhdistyvät tuli ja liike.

122H63 tulitoimintaa.

Heitinryhmän tulitoimintaa.

Patteristo ampuu.
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Karjalan tykistörykmentti
Viestilinja
Ennen AUK1:n alkua monella tulevalla viestilinjan oppilaalla oli varmasti vain hämärä kuva siitä, mitä heidän
koulutuksensa tulisi sisältämään. Jotkut olivat jopa hakeneet ensimmäisenä vaihtoehtonaan muille linjoille, termit viesti- ja komentopaikkalinja saivat ainakin minut ajattelemaan lämpimiä ATK-tiloja ja tietokoneiden hurinaa. Linjan alkaessa kävi kuitenkin selväksi, että tämä ”däkkä-däkkäilynä” tunnettu koneiden kanssa näpertely
ei tulisi olemaan koulutuksen etusijalla vielä pitkään aikaan. Niinpä viestilinjan yhteishenki ei syntynytkään
tietokonejärjestelmien parissa, vaan pitkillä yöllisillä marsseilla parikaapelikelat selässä. Nämä rakennusreissut olivat kaikin puolin rankkoja kokemuksia. Oppilas jos toinenkin vajosi epätoivon partaalle yrittäessään
tehdä tienylitystä pimeässä ja kirosi kun kaapeli ei vain millään tuntunut pysyvän vaaditulla korkeudella puussa. Tällaiset kokemukset kuitenkin selvästi loivat linjalle lujan yhteishengen. Siperia opettaa kuten sanotaan.
Viikkojen kuluessa viestiläiset huomasivatkin suhtautuvansa pelkällä synkällä huumorilla tehtäviin, jotka olisivat joskus polttaneet heidät loppuun. Meille on kerrottu, että tältä linjalta valmistuvat särmimmät aliupseerit
ja kaikkien yhteisten kokemustemme jälkeen väite alkaa kuin alkaakin kuulostaa uskottavalta.
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Karjalan huoltopataljoona
Huollon aliupseerilinja
Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikurssin 1 - vaiheessa koulutuksen painopiste on jääkäriryhmän toiminnassa, johtamisen ja kouluttamisen perusteita unohtamatta. Oppilasharjoituksissa oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja pitämään toisilleen harjoituksia. Johtamisen harjoittelu taas liittyy aina olennaisena osana kaikkeen
toimintaamme.
AUK 1-vaiheen taistelukoulutus huipentuu simulaattoriavusteiseen taisteluharjoitukseen (ATH), jossa kurssi
on jaettuna kahteen joukkueeseen.
Aliupseerikurssin 1-vaiheen päättyessä kurssi jakaantuu eri koulutushaaroihin. Osa oppilaista valitaan jatkamaan opintojaan reserviupseerikurssille, muiden jatkaessa aliupseerikurssin II-jaksolle. AUK 2 - vaiheessa
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 erikoiskoulutettuja huoltoryhmien johtajia, jotka osaavat niin taistelun jalkaväen tapaan kuin huollon erikoisosaamisen: ”Taistelee ja tukee”.
Huoltopataljoonan ”omien” oppilaiden lisäksi AUK 2 - vaiheeseen osallistuu suuri määrä oppilaita valtakuntamme muista joukkoyksiköistä ja -osastoista. AUK 2 – vaiheen alussa vietetäänkin viikonloppu kertaamalla
AUK 1 - aiheita, kuten jääkäriryhmän johtamisen perusteet puolustuksessa ja hyökkäyksessä. AUK 2 – vaiheen aikana huoltopalvelujen, kuljetuksen, kunnossapidon ja lääkinnän oppilaat saavat omien koulutushaarojensa lisäksi myös tulenjohto-, viesti- ja pioneerikoulutusta.
Kurssin päättyessä heidän mukanaan siirtyy pataljoonasta valtaisa määrä huollon osaamista eri palveluspaikkoihin ja myöhemmin reserviin.

Kunnossapito.

Huoltopalvelu.

Lääkintä.
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Karjalan prikaatissa tapahtuu 2019
26.6.

Kesäasukastapaaminen

8.7.

Saapumiserän 2/19 palveluksen aloittaminen

13.-14.7.

Saapumiserän 2/19 Läheistenpäivät

26.7.

Kymen pioneeripataljoonan perinnepäivä

9.8.

Sotilasvala ja sotilasvakuutus

10.8.

Maanpuolustusjuhla Savonlinnassa

14.8.

Veteraanien rosvopaistitapahtuma
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Kotiuttaminen 255 vrk

13.9.

Intti tutuksi Kouvolassa

27.9.
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1.11.

Karjalan tykistörykmentin perinnepäivä

22.11.

Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivä
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