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

Hyvät kaartilaiset,
Karjalaisten sotilasperinteidem-
me mukaisesti olemme tänäkin 
vuonna toteuttaneet valmius- ja 
koulutustehtävämme ansiokkaasti. 
Valmius edellä sodan ajan tehtävät 
tuntien on näkynyt joukkojemme 
toiminnassa ja henkilökuntamme 
asenteessa. Valmius ei ole enää 
vain asenne tai termi vaan val-
mius edellä on toiminnallisesti 
vakiintunut prikaatin valmius- ja 
harjoitusjärjestelmäksi. Se lisää 
konkreettisesti ja johdonmukai-
sesti kykyämme perustaa ja kes-
kittää niin varusmies- kuin reser-
viläisyksiköt nopeasti tehtäviinsä. 
Tämä kyky ei ole tullut vaivatta 
vaan se on vaatinut - ja vaatii yhä 
- kaikkien aselajien ja toimialojen 
yhteistoimintaa. Piru piilee yksi-
tyiskohdissa ja siksi meidän on 
säännöllisesti harjoiteltava ja kehi-
tettävä toimintatapojamme saatu-
jen kokemusten perusteella. Olen 
ollut vaikuttunut henkilökunnan 
sitoutumisesta ja vahvasta panos-
tuksesta valmiuden kehittämiseen 
- jokainen tietää oman sodan ajan 
tehtävän merkityksen yhteisten ta-
voitteiden saavuttamisessa.
Meillä on siis hyvät edellytykset 
tehtävätaktiikan mukaiseen toi-
mintaan. Tehtävän toteutus ja yk-
sityiskohdat jätetään alaisen pää-
tettäväksi, joka kehittää alaisen 
valmiutta ottaa vastuuta ja tehdä 
päätöksiä vajaavaisillakin tiedoil-
la. Nuorempia johtajia, henkilö-
kuntaa ja varusmiehiä koulutetaan 
ja kasvatetaan johtajina tempaa-

maan aloite ja ottamaan vastuuta. 
Kulunut vuosi on osoittanut, että 
tälläkin alueella olemme oikealla 
polulla, mutta tehtävää riittää. Ensi 
vuonna tulemme panostamaan 
taistelun johtamisen kehittämiseen 
niin henkilökunnan kuin varus-
miesten johtajakoulutuksessa. Tee-
seinä ovat aloitteen tempaaminen, 
toimeenpanon nopeus ja menes-
tyksen hyödyntäminen.
Varusmiesten ja -naisten sekä re-
serviläisten perusasenne ja osaami-
nen on kohdallaan. Tämän olemme 
voineet todeta joukkoja ja harjoi-
tuksia tarkastaessamme. Erityisen 
tyytyväinen olen ollut taistelijoi-
den asenteeseen toteuttaa annetut 
tehtävät sitkeästi loppuun saakka. 
Tämä kertoo paitsi oikeasta vel-
vollisuudentunnosta myös taiste-
lutovereiden keskinäisestä luotta-
muksesta ja yhteenkuuluvuuden 
tunteesta, joka auttaa ylittämään 
itsensä niin yksin kuin yhdessä. 
Näin armeija-aika osaltaan luo pe-
rustaa kansalliselle yksimielisyy-
delle ja yhtenäisyydelle.
Koulutustulokset ja koulutettavil-
ta saatu palaute kertoo koulutuk-
sen onnistumisesta - koulutamme 
operatiiviset vaatimukset täyttäviä 
joukkoja reserviin. Työ- ja palve-
lusturvallisuuden taso on säilytet-
ty korkealla. Tämä kaikki on olut 
mahdollista, koska henkilöstömme 
on erittäin ammattitaitoisia, sitou-
tuneita ja motivoituneita tehtä-
viinsä. Lämmin kiitos henkilöstöl-
lemme ansiokkaasta palveluksesta 
prikaatin ja maavoimien hyväksi. 

Kannan kuitenkin huolta henkilös-
tön jaksamisesta, koska työn mää-
rä ja henkilöstön riittävyys eivät 
aina ole tasapainossa. Tehkäämme 
jokainen osaltamme parhaamme 
työssä jaksamisen parantamiseksi 
ja hienon työilmapiirimme ylläpi-
tämiseksi.
Karjalan prikaatin kilta ja eri asela-
jien killat ovat ansiokkaasti jatka-
neet tehtäväänsä sotilasperinteiden 
vaalimisessa. Kiitän kaikkia va-
paaehtoistyötä tekeviä prikaatin ja 
maanpuolustuksen parhaaksi teh-
dystä työstä. Prikaatimme toiminta 
ei ole mahdollista ilman toimivaa 
ja luotettavaa yhteistoiminta- ja 
yhteistyöverkostoa. Kiitän kaikkia 
yhteistyö- ja yhteistoimintakump-
paneitamme tuloksekkaasta ja on-
nistuneesta vuodesta.
Meillä menee hienosti, mutta ei 
pidä tuudittautua liikaan tyyty-
väisyyteen. Ensi vuosi tulee taas 
haastamaan meidät jokaisen. Po-
sitiivista on se, että tulevaisuus ei 
vain tule vaan tulevaisuus tehdään. 
Tehdään ensi vuodesta hyvä vuosi 
- tehdään se yhdessä. Mutta ennen 
sitä pysähdytään hetkeksi viettä-
mään joulun aikaa perheittemme 
ja läheistemme kanssa rauhassa ja 
heille aikaa antaen. 
Kiitän toimitusta erinomaisesta 
lehdestä. Toivotan Kilpi -lehden 
tekijöille ja lukijoille rauhallista 
joulua ja menestyksellistä uutta 
vuotta! KAARTI PÄÄLLE - YH-
DESSÄ VOIMA!

Karjalan prikaati on palannut on-
nistuneesti mekanisoitujen jouk-
kojen koulutustehtävän pariin. 
Tehtävä on edellyttänyt hiljaiseloa 
eläneiden asioiden uudestaan op-
pimista. Kuluneen vuoden aikana 
olemme myös vakioineet Karjalan 
prikaatin valmius- ja harjoitusjär-
jestelmän, jonka keskiössä on val-
miuden ylläpidon ja kehittämisen 
sekä joukkojen ja esikuntien har-
joittelun yhdistäminen. Jatkamme 
rakenteiden vakiinnuttamisen tiel-
lä ja tällä tavoin pyrimme resurs-
soimaan uudistumista koulutus 
2020:n, valmiusyksikön kehittämi-
sen ja muiden kehittämiskohteiden 
velvoittamina. Muutokset mahdol-
listamme hyvällä suunnittelulla ja 
johtamisella pyrkien tunnistamaan 
tavoitteiden (ends), toimintatapo-
jen ja menetelmien (ways) sekä re-
surssien (means) tasapainon.    
Karjalan prikaatin vuosi 2019 on 
suunniteltu. Joulun rauhoittumisen 
jälkeen jatkuu totutun tarmokas 
tehtävien toimeenpano. Vuoden 
2019 valmisteluun on liittynyt 
kuluneen vuoden analysointi ja 

menneestä oppiminen. Eräs työ-
kalu muiden joukossa on ollut or-
ganisaation itsearviointi. Yhtenä 
tuloksena tunnistimme Karjalan 
prikaatin laajuudessa tapahtuneen 
jaksamisen heikkenemisen taitos-
kohdan. Se on erinomainen asia. 
Henkilöstön jaksaminen on orga-
nisaation voimavara. Se ei ole vain 
juhlapuhetta, mutta ei myöskään 
pelkästään organisaation vastuulla 
oleva asia. Viime vuodet on tarkas-
teltu esimiesten ja työnjohtoteh-
tävissä olevien esimiesten kykyä 
johtaa. Alaistaidot ja vertaistaidot 
ovat ehkä jääneet vähemmälle. 
Näitäkin taitoja kannattaa harjoit-
taa, koska me kaikki olemme myös 
alaisia.     
Työn tekemisestä ja siihen valmis-
tautumisesta on tullut eräänlaista 
resurssisotaa, joka osaltaan vai-
kuttaa jaksamiseen. Tämän sodan 
voittamiseen on jokaisella työnte-
kijällä mahdollisuudet. Kyse on ar-
jen valinnoista, arjen strategiasta, 
jossa korostuu toimiminen toisin 
kuin on totuttu. Aina löytyy parem-
pia vaihtoehtoja toimia. Keskiössä 

onkin teot, ei puheet eikä suunni-
telmat. Mahdollisuuden hintana 
henkilökohtaiseen muutokseen on 
vastuun ottaminen. Vastuu tarkoit-
taa sitä, että kykenemme määrittä-
mään mitä pohjimmiltaan haluam-
me ja muutamme sen tahdoksi 
toimia halutulla tavalla. Toimiva 
arjen strategia näkyy erityisesti 
henkilökohtaisessa ajankäytös-
sämme, kalenterissa. 
Sotilaiden tehtävät vaihtuvat jos-
kus varsin nopeasti. Näin käy mi-
nunkin osaltani 1.1.2019 alkaen. 
Siirryn uusiin tehtäviin ja Karjalan 
prikaatin esikuntapäällikkönä sekä 
KILPI -lehden päätoimittajana 
aloittaa everstiluutnantti Juhana 
Skyttä. Toivotan lehden lukijoille 
rauhoittavaa joulun aikaa ja kii-
toksia yhteistoiminnasta. Uudelle 
päätoimittajalle toivon onnea ja 
menestystä esikuntapäällikön teh-
tävään ja hienon lehden toimitta-
miseen.  
Karjalan prikaati, Kaakkois-Suo-
men puolustaja - Yhdessä voima,
Vekaranjärvellä 11.11.2018
Eversti Jarmo Vähätiitto



  

       

   

Puolustusvoimat 100 vuotta

       

   

Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, 
eversti Arto Ikonen

Puolustusvoimat 100 vuotta

Olipa hieno 
Puolustusvoimat 100 -juhlavuosi 
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Ilmasta-maahan vaikuttamisen historia

Lähes heti ensimmäisten taistelukoneiden käyttöönoton jälkeen I 
maailmansodassa, alettiin niitä käyttää myös maavoimien tukemi-
seen. Toiminta oli kokeiluluontoista ja tehotonta. Varsinaiset maa-
voimien tukemiseen tarkoitetut lentokoneet kehitettiin juuri ennen 
II maailmansotaa. Edelläkävijänä oli etenkin Saksan Luftwaffe, 
jonka ikonisin kone oli JU87B Stuka- syöksypommittaja. Syök-
sypommituksella pyrittiin samaan vaikutukseen kuin nykyaikaisel-
la täsmäpommilla - kykyyn toimia yksittäistä pistemaalia (taistelu-
vaunu, tykki, johtamispaikka) vastaan.

Teksti: Majuri Valtteri Riehunkan-
gas, Karjalan prikaatin operatiivinen 
osasto
Kuvalähteet kuvien yhteydessä

Hyvät kaartilaiset ja yhteistyö-
kumppanit, 
Puolustusvoimien juhlavuosi on 
juuri päättymässä. Karjalan prikaa-
tin aluetoimistot järjestivät Kou-
volassa ja Mikkelissä Puolustus-
voimat 100 -kesäkiertuekonsertit, 
jotka keräsivät molemmissa kau-
pungeissa yli 3 000 ihmisen ylei-
sön. Prikaati toteutti myös avoimet 
ovet -tapahtumia ja kalustonäytte-
lyitä koululaisille ja muulle ylei-
sölle Kouvolassa, Mikkelissä ja 
varuskunnassa Vekaranjärvellä. 
Lisäksi prikaatin varusmiesjoukot 
osallistuivat Puolustusvoimien 
taistelunäytöksiin kuudella paik-
kakunnalla ympäri Suomea. Maan-
puolustusjärjestöt ja killat olivat 
hienosti mukana eri tapahtumien 
järjestelyissä ja toisaalta juhlista-
massa omalta osaltaan juhlavuotta. 

Yleisöä oli hyvin paljon kaikissa 
tilaisuuksissa ja ihmisillä oli hyvä 
juhlamieli. Myös lämmin ja au-
rinkoinen sää suosi tapahtumien 
järjestämistä. Lopputuloksena oli 
kaiken kaikkiaan hieno juhlavuosi. 
Siitä kiitokset kaikille tapahtumien 
järjestäjille ja yleisölle.
Karjalan prikaati harjoitteli pai-
kallispuolustusta ja viranomaisyh-
teistyötä alueen joukko-osastojen 
ja viranomaisten kanssa keväällä 
Kymenlaaksossa ja syksyllä Ete-
lä-Savossa. Paikallispuolustushar-
joituksesta on muodostunut hyvä 
kokonaisuus, joka kokoaa yhteen 
alueen varusmies- ja reserviläis-
joukkoja sekä eri viranomaisia har-
joittelemaan yhteistoimintaa käy-
tännön tilanteiden ratkaisemiseksi 
yhdessä. Vuonna 2019 paikallis-
puolustusta ja viranomaistoimintaa 

harjoitellaan keväällä Kouvolan ja 
syksyllä Haminan - Kotkan alueil-
la. Harjoituksissa pyrimme edel-
leen kehittämään viranomaisten 
yhteistyötä, johtamista ja käytän-
nön toimintaa erilaisten tilanteiden 
ratkaisemiseksi, luonnollisesti jo-
kaisen osallistuvan tahon käytössä 
olevien resurssien puitteissa. 
Vuoden 2019 maanpuolustusta-
pahtumien toteutus ja niihin osal-
listuminen on suunniteltu yhdessä 
kaupunkien, seurakuntien, maan-
puolustusjärjestöjen, kiltojen ja 
alueen joukko-osastojen edustajien 
kanssa. Tulevana vuonna juhlata-
pahtumia on hieman vähemmän. 
Kuitenkin normaalien tapahtumien 
lisäksi on tulossa muutama isompi 
tilaisuus kuten kesäkiertuekonsert-
ti Mikkelissä 8.6. ja maanpuolus-
tusjuhla Savonlinnassa 10.8. 
Vuoden 2018 kutsunnat ovat myös 
ohi. Kyseessä oli ”historialliset 
kutsunnat”, koska niissä määrättiin 
ensimmäistä kertaa 2000-luvulla 
syntyneille nuorille miehille palve-
luspaikka. Heidän palvelus alkaa 
pääosin vuonna 2020. Seuratessa-
ni kutsuntoja kolmen maakunnan 
alueella, voin sanoa kaikille, että ei 
syytä huoleen. Nämä 2000-luvun 
nuoret ovat todella hyviä ja heillä 
on terävä katse tulevaisuuteen. Tu-
levaisuuden näkymät ovat siis tältä 
osin hyvin.
Toivotan kaikille lehden lukijoille 
Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta vuosikymmenen viimeisel-
le vuodelle.

Toinen maailmansota
Saksalaiset olivat sijoittaneet pans-
sarijoukkoihinsa ilmavoimien 
yhteysupseereita, joiden tehtävä 
oli johtaa ja koordinoida syök-
sypommittajien taistelua etulinjan 
alueella. JU87- syöksypommittajat 
tukivat panssaridivisioonien hyök-
käystä pääosin epäsuorasti - Ne 
toimivat liittoutuneiden ja Neuvos-
toliiton joukkojen lähisyvyydes-
sä ryhmittyviä joukkoja vastaan. 
Kyse ei ollut siis varsinaisesta 
lähitulituesta vaan ennemminkin 
ilmaeristämisestä (air interdic-
tion). Samalla tavalla Tali-Ihan-
talassa osasto Kuhlmeynin Stukat 
pommittivat lähtöasemaan ryh-
mittyneitä neuvostoliiton panssa-
rijoukkoja. Ne siis tukivat epäsuo-
rasti taisteluhaudassa taisteluun 
valmistautuvaa suomalaista jalka-
väkimiestä. Saksalaiset saavuttivat 
varsin merkittäviä tuloksia ilmasta 
tuotetulla tulenkäytöllä. Kuuluisin 
Stuka-lentäjä Hans Ulrich Rudel 
lensi 2530 taistelulentoa, joiden 
aikana hän tuhosi yli 500 taiste-
lupanssarivaunua, 70 maihinnou-
sualusta, 800 ajoneuvoa, 150 tyk-
kiasemaa, taistelulaiva Marat’n, 
risteilijän, hävittäjäaluksen, sekä 
neljä panssarijunaa. Vaikka tuohon 
aikaan kalustomäärä oli huomatta-
vasti suurempi kuin nykyään, on 
kuitenkin todettava, että yhdellä 
lentäjällä oli merkittävä vaikutus 
kokonaisuuteen.

1944 Normandian maihinnou-
sun jälkeen liittoutuneet käyttivät 
Typhoon- sekä Thunderbolt-ko-
neita oman maakomponenttinsa 
taistelun tukemiseen pääosin sak-
salaisten lähisyvyydessä. Etenkin 
Yhdysvalloilla oli länsirintamalla 
käytössä ilmavoimien yhteysup-
seereita, jotka olivat entisiä hävit-
täjälentäjiä. Heidän tehtävänään 
oli toimia etulinjassa ja johtaa 
liittoutuneiden rynnäkkökoneita. 
Myös liittoutuneiden ilmasta-maa-
han tulenkäyttö länsirintamalla 
oli ennemminkin ilmaeristämistä 
(AI) kuin varsinaista lähitulitukea 
(CAS). Keskeisin ero näillä on 
se, kuka maalin osoittaa - lähituli-
tuessa maalin osoittaa maakompo-
nentin taisteleva joukko, kun taas 
ilmaeristämisessä maalin osoittaa 
joko kone itse, tai nykyään jokin 

muu käytössä oleva sensori kuten 
esimerkiksi lennokki. Tänä päi-
vänä raja on häilyvä, koska myös 
taisteleva joukko voi itse osoittaa 
rynnäkkökoneelle maalin, jonka 
kanssa se ei vielä suoranaisesti ole 
taistelussa.
II Maailmansodassa Yhdysvaltain 
merijalkaväki (USMC) oli kehit-
tänyt tehokkaimman mallin lähitu-
lituesta. Tämä oli pakon sanelema 
kehityskulku. Saarelle maihinnou-
sevalla merijalkaväen joukolla oli 
tukenaan ainoastaan laivatykis-
tö ja ilma-ase, koska varsinaiset 
epäsuoran tulen aseet olivat vasta 
matkalla rannalle, kun rantautuva 
jalkaväki oli jo taistelussa. Tämä 
synnytti tarpeen integroida eri puo-
lustushaarojen suorituskyvyt siten, 
että kärjessä hyökkäävää merijal-
kaväen sotilasta kyettiin tukemaan 

Hawker Typhoon rakettivarustuksessa. Kuva:baesystems.com.

Puolustusvoimat 100 -kesäkiertueen yleisöä Kouvolassa.



Puolustusvoimat 100 vuotta Puolustusvoimat 100 vuotta

8 9

ilmasta. Keskeisin ero merijal-
kaväellä verrattuna muihin puo-
lustushaaroihin oli se, että kaikki 
tietyllä rajatulla alueella (saarella) 
vaikuttavat resurssit olivat käsketty 
yhden komentajan käyttöön. Vaik-
ka länsirintamalla ilmavoimien ko-
neet tukivat maavoimien taistelua, 
niin maa- ja ilmavoimien suunnit-
telu ja operaatioiden johtaminen 
tapahtuivat komponenttien omilla 
komentopaikoilla. Merijalkaväellä 
suunnittelu ja operaatioiden joh-
taminen kaikkien komponenttien 
osalta tapahtui yhdessä komento-
paikassa. Merijalkaväki panosti 
myös erityisesti ilmatulenjohtajien 
koulutukseen. He olivat hävittäjä-
lentäjiä, jotka rotatoivat lentäjän ja 
ilmatulenjohtajan tehtävissä. Näin 
heille syntyi erinomainen käsitys 
siitä, millaista tukea maakompo-
nentti tarvitsee voittaakseen tais-
telut.

Moderni ilmasta-maahan tu-
lenkäyttö
Nykymuotoinen ilmasta-maahan 
tukemiskyky ja uusi AirLand Batt-
le-doktriini syntyi -80 luvulla, kun 
Yhdysvallat joutui ratkaisemaan 
miten Neuvostoliiton toisen por-
taan panssaridivisioonat kyetään 
pysäyttämään ennen niiden tais-
teluun ryhmittymistä. Doktriini 
testattiin ensimmäisessä Persian-
lahden sodassa, jossa otettiin käyt-
töön modernin ilmasta-maahan 
vaikuttamisen tärkein ase - täsmä-
pommi. Tämä ase koostui vanhasta 
rautapommista, johon oli liitetty 

laser-säteeseen ohjautuva haku-
pää ja ohjauksen mahdollistavat 
siivekkeet. Tätä pommia kyettiin 
käyttämään taisteluvaunun kokoi-
seen pistemaaliin. Laser-pommia 
(Paveway) seurasi vuonna 1998 
käyttöön otettu JDAM (Joint di-
rect attack munition), joka on ny-
kyään käytetyin ilmasta-maahan 
ase. Täsmäpommin kehittäminen 
ratkaisi yhden keskeisimmistä on-
gelmista - hävittäjän ohjaajan ei 
tarvinnut enää itse nähdä samaa 
maalia kuin tulikomennon anta-
va tulenjohtaja. Vaikutus maalissa 
oli tarkka ja tulenkäytön paino-
pistettä voitiin vaihtaa 24 tunnin 
syklissä koko operaatioalueella. 
Nykyään JDAM-pommin käyttö 
on lähes massamaista. Yhdysval-
lat käytti pelkästään Syyriassa ja 
Irakissa vuonna 2015 yli 20 000 
JDAM-pommia. Pommi on hyvin 
kustannustehokas väline, koska 
vapaasti putoavana sen ei tarvitse 
kestää suuria kiihtyvyyksiä, jolloin 
yksikkökustannus jää edulliseksi.
Ensimmäinen Persianlahden sota 
oli Yhdysvaltojen voittokulkua 
alusta loppuun asti. Yhdysvallat 
kykeni maksimoimaan omien re-
surssiensa käytön, jossa yhtenä 
keskeisenä työkaluna oli ATO/
ACO-sykli. On kuitenkin huomat-
tava, että Yhdysvallat kykeni so-
dan ensimmäisestä päivästä lähtien 
pitämään aloitteen itsellään. Irakin 
parhaat joukot odottivat passiivi-
sena puolustusryhmityksessä ja 
samalla joutuivat massiivisen ja 
tarkan tulivaikutuksen kohteeksi, 

eivätkä päässeet ryhmittymään tu-
kialueeltaan taisteluun. 
Vaikka operatiivisella tasalla sota 
olikin Yhdysvaltojen ja liittou-
tuneiden voittokulkua, ei taiste-
luteknisellä tasalla juuri nähty II 
Maailmansotaa monimutkaisem-
paa yhteistoimintaa rynnäkköko-
neiden ja maakomponentin välillä. 
Ongelmat olivat samankaltaisia 
kuin Normandian maihinnousun 
jälkeen. Vain merijalkaväki kyke-
ni tehokkaaseen ilmasta-maahan 
tulenkäyttöön kuten jo Tyynenme-
ren taisteluissa. Merijalkaväki oli 
edelleen organisoinut rynnäkköko-
neensa komentajien käyttöön tak-
tiselle tasolle. Sen sijaan Yhdys-
valtojen ilmavoimat ja maavoimat 
kävivät edelleen ainakin osittain 
omia sotiaan. Teknisesti oli siis 
kyetty ratkaisemaan ongelma kär-
jen tukemisessa ilmasta, ottamalla 
käyttöön täsmäpommi. Sen sijaan 
johtamisessa ja taisteluvoiman or-
ganisoinnissa oli edelleen samoja 
ongelmia kuin II maailmansodas-
sa.
Vuonna 2001 Yhdysvallat aloit-
ti pommitukset Taleban-joukkoja 
vastaan Afganistanissa. Taleban oli 
ryhmittänyt joukkonsa staattiseen 
puolustukseen tärkeimpien kau-
punkien ympärille. Puolustusase-
mat oli helppo tiedustella ja tuhota 
ilmasta käsin. Taleban toimi tässä 
vaiheessa symmetrisen vastusta-
jan kaltaisesti. Kun Afganistanin 
sota jatkui, ja toiminta siirtyi par-
tiointiin sekä alueiden valvontaan, 
oli kustannustehokasta partioida 
pienillä ja kevyillä joukoilla. Ke-
vyillä joukoilla ei kuitenkaan ollut 
käytössään riittävää tulivoimaa, 
jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 
tulivoiman tuottaminen ilmasta. 
Näin lopullisesti syntyi kyky tukea 
pientä maakomponentin osastoa 
tehokkaalla ilma-aseella. Kehitys-
työ syntyi jälleen pakon sanele-
mana, aivan kuten Tyynenmeren 
taisteluissa. Johtamisongelma rat-
kaistiin ilmassa päivystävillä ko-
neilla, jotka olivat kaikkien jouk-
kojen käytössä tarpeen mukaan. 

Afganistanissa syntyi myös nyky-
aikainen JTAC- (Joint Terminal At-
tack Controller) konsepti. JTAC on 
paitsi ilmatulenjohtaja, myös juri-
dinen henkilö, joka vastaa pommin 
aiheuttamista vahingoista. Tällä 
pyrittiin ensisijaisesti välttämään 
omia sekä sivullisten tappioita, 
jotka Afganistanissa aiheuttivat 
paikallisväestön luisumista yhä 
enemmän Talebanin kannattajiksi. 
Tulivoiman tuottaminen ilmasta 
kuitenkin osaltaan passivoi maa-
komponentin taistelua. Maakom-
ponentti siis tyytyi ryhmittymään 
puolustukseen ja odottamaan il-
masta tuotettavaa tukea, sen sijaan 
että olisi tehnyt tilanteenarvion ja 
lyönyt tai tuhonnut itseään hei-
komman vastustajan. Taleban toi-
mi tässä vaiheessa asymmetrisesti 
ja näyttäytyi vain silloin, kun se oli 
sille itselleen edullista. Aloite oli 
siis koko ajan Taleban-joukoilla 
kaikilla operaation tasoilla. 

Johtopäätökset
Länsimaat eivät ole käyttäneet mo-
dernia ilma-asetta maakomponen-
tin kärjen tukemiseen symmetristä 
ja kehittynyttä vastustajaa vastaan. 
Käsityksemme länsimaalaisesta 
ilmasta-maahan tulenkäytöstä pe-
rustuu siis Afganistanin ja Irakin 
kaltaisiin operaatioihin, joissa on 
taisteltu joko asymmetristä tai ali-
kehittynyttä vastustajaa vastaan.
Ilmatulituen on havaittu passivoi-

van maakomponentin taistelua. 
Tämä johtuu kahdesta kokonai-
suudesta: halusta välttää omia tap-
pioita sekä liikkeen yhdistämisestä 
tulenkäyttöön ilmasta. Tavoitteena 
pitäisi kuitenkin olla maksimaali-
nen tulenkäyttö yhdistettynä liik-
keeseen, etenkin jos omana osas-
tona on mekanisoitu ja panssaroitu 
joukko.
Jalkaväki ja panssaroidut jou-
kot ovat edelleen avainasemas-
sa maa-alueiden haltuunotossa, 
vastustajan sitomisessa taisteluun 
sekä ennen kaikkea vastustajan 
lyömisessä, aloitteen tempaami-
sessa ja ylläpidossa siellä missä 
se on mahdollista. Mekanisoidut 
joukot myös mahdollistavat oman 
taisteluvoiman viemisen vastusta-
jan tulenkäytön ja tiedustelun ”lä-
hikatveeseen” - aivan kuten venä-
läiset tekivät Georgian sodassa.

Sotakoulussa olemme tottuneet 
suunnittelemaan joukkojen käyt-
töä maastonkohtien kautta. Saksa-
laisten ”Blitzkrieg” tai ”Blitzope-
rationen” perustui siihen, että 
vastustajan taisteluvoima tuhotaan 
pyrkimällä saartamaan se. Tämä 
johtui siitä, että voima ei riittänyt 
rintamataisteluun, joka olisi kulut-
tanut joukkoja liikaa. Maastonkoh-
tia voidaan käyttää suunnittelussa, 
mutta perusajatuksena tulee olla 
vastustajan joukon tuhoaminen 
tai lyöminen. Tämä sama ilmenee 
taisteluteknisellä tasolla - ei riitä, 
että saat vastustajan perääntymään 
omalla tulivoiman käytöllä. Tämän 
jälkeen vastustaja pitää saattaa 
epäjärjestykseen joko saartamal-
la tai hyökkäämällä yllättävään 
kohtaan tai aloittamalla takaa-ajo. 
Keskiössä on siis joukkojen liike ja 
aktiivisuus.
Myös Suomen puolustusvoimiin 
ja Karjalan prikaatiin koulutetaan 
ilmatulenjohtajia (JTAC). Pelkkä 
tekninen koulutus on vain perusta 
ilma-aseen käytölle. Perusteiden 
luomisen jälkeen jatkuu merkittä-
vä kehitystyö, jonka lopputulokse-
na on oma kansallinen, maailman 
kärkiluokkaa oleva tulenkäytön 
taktiikka. Tässä taktiikassa on ky-
ettävä yhdistämään saksalainen 
liike ja taktinen osaaminen (teh-
tävätaktiikka) sekä Yhdysvaltojen 
merijalkaväen joustava tapa käyt-
tää tehokkaasti tulta myös ilmasta 
ilman viiveitä. 

Hans Ulrich Rüdelin JU87 Stuka. Kuva: wikipedia.fi.

Super Hornet A/G varustuksessa. Kuva: thedrive.com.

JDAM- GBU-38. Kuva: militaryedge.com.
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Karjalan prikaatissa on valmiutta valmiuteen

Maavoimien joukko-osastojen toimintakulttuuri on ollut muutok-
sessa viimeisen neljän vuoden aikana. Tämän muutoksen on aiheut-
tanut Suomen toimintaympäristön uhkan uudelleen arviointi, joka 
on pakottanut kehittämään valmiutta vastata yllätyshyökkäyksen 
mahdollisuuteen – jälleen parin vuosikymmenen tauon jälkeen. 
Tarvittava valmiuteen liittyvä toimintakulttuurin muutos on kui-
tenkin vielä Karjalan prikaatissa kesken.

Teksti: Majuri Ilkka Tuomisto
Kuva: Puolustusvoimat

Nykyään puhutaan hybridisodan-
käynnistä ja hybridiuhkista. Edellä 
mainittuihin käsitteisiin liitetään 
erilaisten keinojen käyttö poliitti-
siin tavoitteisiin pääsemiseksi hyö-
dyntäen yllätyksellistä toimintaa. 
Perinteisesti sotilaalliseksi tunnis-
tettavissa oleva toiminta yritetään 
hämärtää informaatio-operaatiolla, 
jolla kyetään vaikuttamaan koh-
teena olevan puolustajan päätök-
sentekokykyyn ja kansalaisten 
mielipiteeseen sekä kansainväli-
sen yhteisön reaktioihin. Krimin 
valtaukseen johtanut Venäjän to-
teuttama operaatio on hybridiso-
dankäyntitermin läpilyönyt turval-
lisuusympäristöämme järisyttänyt 
esimerkki. Kyseessä ei kuitenkaan 
ole uusi asia, vaan sodankäyntiin 
kuuluva hyväksi koettu toimintata-
pamalli hyödyntää yhtä aikaa usei-
ta eri keinoja samalla vaikeuttaen 
vastustajan tilannekuvan luontia. 
Sotilaalliset keinot ovat vain yksi 
osa-alue keinovalikoimassa, jo-
hon arkipäiväisempinä keinoina 
kuuluvat diplomatia, taloudellinen 
painostaminen sekä informaatiol-
la vaikuttaminen. Suomen soti-
laallisen puolustamisen kannalta 
hybridiuhka edellyttää tiedustelun 
tuottamaa ennakkovaroitusta sekä 
kykyä osoittaa ja tarvittaessa käyt-
tää sotilaallista voimaa nopeassa 
tilannekehityksessä. 
Koettu uhka ja puolustuksen val-
mius ovat yhteydessä toisiinsa. 
Suomessa 1950-luvun lopulta al-
kaen kehittynyt valmiudellinen 

toimintakulttuuri alkoi muuttua 
kylmän sodan päättymisen jäl-
keen, sillä koettu uhka ei ollut enää 
valmiuden tarpeiden osalta konk-
reettinen. 1990-luvulla toiminnan 
tehostaminen oli johtotähtenä niin 
joukkotuotannon kuin materiaalin 
varastoinnin keskittämisen osalta. 
Vuonna 1998 uudistettiin varus-
miessaapumiserät nykyisen kaltai-
seksi vuosittaisen kahden palve-
luksen aloituspäivän malliksi, joka 
vaikuttaa oleellisesti varuskuntien 
valmiuden tasaiseen ylläpitoon. 
Jossain vaiheessa unohtui sekin, 
että varusmiehiä voi käyttää val-
miudellisissa tehtävissä aseistettu-
na kuten reserviläisiä. Näihin asioi-
hin on tehty korjausliikkeitä viime 
vuosina tarkastamalla lain tulkintaa 
sekä muun muassa valmiusyksiöi-
den perustamisen myötä.
Oman kokemukseni mukaan 
2000-luvun alun Kadettikoulussa 
opetettiin pitämään hyviä harjoi-
tuksia, johtamaan turvallisia am-
muntoja sekä tekemään oivallisia 
taktisia päätöksiä määrävahvuisilla 
joukoilla laajamittaisen hyökkäyk-
sen skenaariossa. Se, miten nuo 
määrävahvuiset joukot luotaisiin, 
ei ollut opetusaiheena pataljoonan 
komentajakurssilla vuonna 2007. 
Yllätyshyökkäystä tai tuolloin sa-
masta uhkamallista nimenä käy-
tettyä strategisen iskun torjuntaa 
vain raapaistiin. Aikaa kuviteltiin 
olevan kuukausia luoda riittä-
vä torjuntavoima. Tämä vahvasti 
koulutusorientoitunut ajattelumal-

li muokkasi upseeristoa. Ei ollut 
ihme, että 2000-luvun puolivälis-
sä pidetty varuskunnan valmius-
harjoitus vain harmitti nuorta yli-
luutnanttia, koska se sotki hienon 
koulutuspäivän ja jopa koko kou-
lutusviikon. Edellä oleva kuvaus 
ei ole jälkiviisasta kritiikkiä, vaan 
havainto ajan toimintakulttuu-
rista. Kyse ei ole myöskään kou-
lutuksen ja valmiuden tarpeiden 
vastakkainasettelusta, vaan niiden 
tarkoituksenmukaisen suhteen ym-
märtämisestä nykyisessä toimin-
taympäristössä. Tämäkin asia on 
nykyään huomioitu saapumiserän 
koulutusjärjestelmässä.
Edellisen Kilpi-lehden operatiivi-
sen osaston laatimissa artikkeleis-
sa kysyttiin missä pitäisi olla ope-
ratiivisen suunnittelun painopiste 
sekä korostettiin historian kautta 
alkuasetelman luomisen olleen 
kylmän sodan aikana suunnittelun 
päämääränä. Karjalan prikaatissa 
on kehitytty valmiudessa, eli pe-
linavauksessa, jolla luodaan itselle 
edullinen alkuasetelma ja josta on 
mahdollista temmata aloite omiin 
käsiin. Varuskunnat ovat Suomen 
puolustuksen kannalta merkittä-
viä muutenkin kuin asevelvollis-
ten koulutuksen näkökulmasta. 
Varuskunnissa on puolustuksen 
pelinavauksen tarvitsema henki-
löstö ja sotavarustus. Varuskunnan 
henkilöstöllä ei välttämättä men-
nä pitkälle uhkaan vastaamiseksi. 
Mukaan pidäkkeen rakentamises-
sa tarvitaan osaavia reserviläisiä 

tarpeen mukaan, joustavasti. Tä-
mänkin toiminnan kehittämiseksi 
prikaatissa tehdään töitä päivittäin. 
Toiminnan kehitys kulkee valmiu-
den näkökulmasta oikeaan suun-
taan, mutta piru piilee toiminnan 
yksityiskohdissa, ja ne on hiottava 
kuntoon, jotta valmiuden tuottama 
vaste on todellinen. Vain harjoitte-
lun kautta havaitaan mahdolliset 
puutteet. Toiminnan kehittämiseen 
kuuluu erilaiset valmiustarkastuk-
set sekä esimerkiksi jokaisen saa-
pumiserän kokema valmiuspäivä. 
Prikaatin vartioinnin tehostami-
seen liittyvät harjoitteet haittaavat 
toisinaan töihin tuloa, mutta ovat 
myös oleellinen osa valmiuden ko-
konaisuutta. 
Joukko-osastot perivät vuoden 
2015 puolustusvoimauudistukses-
sa sotilaslääneille kuuluneita ope-
ratiivisia tehtäviä, jotka muuttivat 

oleellisesti esimerkiksi Karjalan 
prikaatin roolia. Puolustusvoima-
uudistuksen muutosten lisäksi tun-
nistettu uhkan edellyttämä valmiu-
den muutos ajettiin sisään koko 
organisaatiossa ylätasolta alaspäin. 
Eli toimintakulttuuria on muutettu 
aivan viime vuosina aktiivisesti 
tehtyjen päätösten ja johtamisen 
avulla.
Kuten alussa totesin, valmiudel-
linen toimintakulttuurin muutos 
on vielä kesken. Muutos aiheuttaa 
kipuilua, koska asioita joudutaan 
tekemään uudella tavalla. Ehkä 
joudutaan välillä sinne epämuka-
vuusalueelle uusien toimintata-
pojen kanssa. Tärkeintä on yrittää 
ymmärtää, miksi asioita tehdään 
nyt eri tavalla ja samalla luottaa 
tekemisen tarkoituksenmukaisuu-
teen. Normaaliolojen (NO) teke-
minen pitäisi olla mahdollisimman 

lähellä poikkeusolojen (PO) toi-
mintaa, jotta vältetään käynnistä-
misvaikeudet. Nopeasti konkreti-
soituva uhka edellyttää muutosta 
valmius- ja koulutusorganisaatios-
ta poikkeusolojen organisaatioksi 
vuorokausiluokassa. Tämä NO = 
PO -toimintaa lähestyvä ajattelu on 
tulevina vuosina osa joukko-osas-
tojen päivittäisten rutiinien ja orga-
nisaation kehittämistyötä. Valmius 
lähtee jokaisen asenteesta ajatella 
omaa toimintaansa valmiuslähtöi-
sesti.
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Sotilas oppii tekemällä - serious games osa2

Teksti: Majuri Antti Uljas Virtuaa-
likoulutus- ja Simulaattorisektorin 
johtaja/ KYMJP
Kuvat: Puolustusvoimat

1/2017 Kilpi lehdessä kirjoitettiin 
edellisen kerran Virtuaalikoulu-
tuksesta. Kapteeni Ilja Varha avasi 
artikkelissa virtuaalikoulutuksen 
historiaa, ja virtuaalikoulutuksen 
tavoitteita Karjalan prikaatissa. 
Tuolloin uusia virtuaalikoulutusti-
loja oltiin juuri ottamassa käyttöön 
ja niiden käyttöä koulutuksessa pi-
lotoitiin ensimmäistä kertaa.  

Virtuaalikoulutuksen lyhyt 
historia Karjalan prikaatissa
Panssariprikaatissa otettiin käyt-
töön vuonna 2005 Steel Beasts Pro 
-panssarisimulaattoriohjelmisto, 
Karjalan prikaatissa Steel Beast 
otettiin koulutuskäyttöön vuonna 
2011. Steel Beastia on hyödynnet-
ty etenkin CV9030 ja LEOPARD 
miehistöjen koulutuksessa. Kulu-
neen vuoden aikana on hyödyn-
netty, kehittyneen ja päivittyneen 
Steel Beastin ominaisuuksia, tak-
tiikan ja taistelutekniikan koulutta-
misessa henkilökunnalle.  
Vuoden 2016 lopulla virtuaali-
koulutusympäristöä varten raken-
nettiin kolme tietokoneluokkaa, 
joiden yhteensä 141 tietokonetta 
on valjastettu virtuaalikoulutus-
käyttöön.  Panssarihallin luokka on 
ensisijaisesti Steel Beast -luokka 
ja Ilmatorjunnan- ja johtamisjär-
jestelmäkoulutushallien luokissa 
on VBS3 (Virtual Battle Simula-
tion) -virtuaalisimulaattori. VBS3 
-ohjelma otettiin käyttöön vuonna 
2017 niin Maavoimissa kuin meil-
lä Karjalan prikaatissa. Aika onkin 
mennyt ohjelman kehittämiseen ja 
toimivien käytänteiden kokeilemi-

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

seen ja oppimiseen. Paljon onkin 
opittu ja saadut opit ovat jo nyt 
vaikuttaneet varusmiesten koulu-
tuksen järjestelyihin joissakin pe-
rusyksiköissä.
Vaikkei virtuaalikoulutuksen tar-
koituksena olekaan hauskanpito 
vaan vakavasti otettava sotilas-
koulutus, on se mielekästä ja ny-
kyaikaista. Koulutettava asia jää 
PowerPoint-sulkeisia paremmin 
sotilaiden mieleen - Sotilas oppii 
siis (melkein) oikeasti tekemällä.

Tavoitteena taitavampi sotilas
Virtuaalisimulaattoreilla kyetään 
kouluttamaan joukkojen taistelu-
tekniikkaa ja johtamista ilman oi-
kean koulutusympäristön rajoittei-
ta ja kustannuksia. Koska joukkoja 
ei tarvitse fyysisesti siirtää paikas-
ta toiseen, voidaan tehtäviä toistaa 
useita kertoja peräkkäin lyhyessä 
ajassa. Toistoihin on myös mah-
dollista lisätä uusia taistelukentän 
elementtejä, jolloin järjestelmän 
palautetyökalun (AAR = after ac-

tion review) avulla sotilaille hah-
mottuu kokonaisuus, jonka osana 
he simuloidussa skenaarioissa 
toimivat. Jokainen taistelija näkee 
oman toimintansa vaikutuksen 
kokonaisuuteen. Samalla voidaan 
konkreettisesti havainnoida myös 
se miten ryhmän- ja joukkueen-
johtajan taisteluajatus käytännössä 
toteutui harjoiteltavassa skenaa-
riossa. Tätä syntynyttä käsitystä 
kokonaiskuvasta on helppo hyö-
dyntää myöhemmin maastossa ta-
pahtuvassa koulutuksessa. Selkeä 
virtuaalimaailmassa saatu visu-
aalinen kuva on jokaisen meistä 
helpompi siirtää käytäntöön kuin 
Power Point -kaavakuvat. 
Tutkimusten mukaan ennen maas-
toharjoituksia virtuaalikoulu-
tusympäristössä koulutetut joukot 
saavuttavat koulutustavoitteensa 
nopeammin ja halvemmalla, kuin 
pelkästään maastoharjoituksissa 
koulutetut joukot. Käytännössä 
joukon virheet hiotaan pois vir-
tuaalimaailmassa, jonka jälkeen 

kaikilla on selkeä kuva oikeankal-
taisesta toiminnasta. Kun alokas-
maiset virheet on virtuaalimaa-
ilmassa korjattu, joukko siirtyy 
maastoon. Live-simulaattoreilla 
saadaan kuvattua riittävän realisti-
nen asevaikutus taisteluharjoituk-
sessa. KASI -järjestelmässä soti-
laiden ja ajoneuvojen paikkatietoa 
ja toimintaa seurataan virtuaalises-
ti. Miinoitteiden ja epäsuoran tu-
len vaikutus kuvataan taistelijoille 
paikkatiedon perusteella. Taistelun 
jälkeen voidaan tarkastella jouk-
kojen liikkeitä, tulenkäyttöä sekä 
kärsittyjä ja tuotettuja tappioita. 
Palautteessa sotilaat voivat verrata 
käsitystään tilanteen kehittymises-
tä, sekä arvioida tekemiään pää-
töksiä. Tätä ketjua testattiin 1/2018 
saapumiserän YTH -harjoitukses-
sa. Jääkärilinjan aliupseerioppilaat 
harjoittelivat kaksi vuorokautta 
tulevia taisteluita VBS3-simulaat-
torilla ennen kuin liittyivät tais-
teluharjoitukseen. Linjan ryhmit-
tyminen maastoon oli ripeää ja 
Live-simulaattoreilla taisteltaessa 
ei toistettu ”tyhmiä” virheitä, joi-
ta tapahtui virtuaalisimulaattorilla 
harjoiteltaessa. Aliupseerikurssin 
jääkärilinjan saavuttama osaami-
sen taso vain muutaman vuorokau-
den mittaisessa virtuaalikoulutuk-
sessa, jopa yllätti kouluttajat.

Simulaattorivarusmiehet
Simulaattorivarusmiehet ovat uusi 
koulutusryhmä, joka tuottaa virtu-
aalikoulutusympäristöön puolus-
tusvoimien ja Karjalan prikaatin 
tarvitsema sisältöä. He ovat myös 
olennainen osa virtuaalikoulutuk-
sen ylläpitoa ja kehittämistä. Pä-
tevien ja tehtäväänsä motivoitu-
neiden varusmiesten tekninen tuki 
vapauttaa kouluttajan varsinaiseen 
tehtäväänsä, kouluttamaan. Va-
rusmiehet valitaan pääsykokeen 
perusteella. Tällä tavoin kyetään 
rekrytoimaan saapumiserän par-
haat koodinikkarit ja 3D -mallin-
tajat. Tehtävä on melko itsenäinen 
ja selkeästi motivoiva. Voidaan-
kin sanoa, että simulaattorivarus-

miesten tehtävässä hyödynnetään 
siviilissä hankittua osaamista 
maksimaalisesti. Sisältönsä kal-
liina ostopalveluna hankkivissa 
ammattiarmeijoissa Suomen malli 
aiheuttaa kateutta. Tällainen pieni 
joukko varusmiehiä kykenee tuot-
tamaan merkittävää lisäarvoa koko 
Karjalan prikaatin koulutuksen 
kehittämiselle. Vasta kotiutuneet 
simulaattorivarusmiehet saivat 
palveluksensa aikana mallinnettua 
Lähiharjoitusalue - Varuskunta - 
Pahkajärvi -välisen alueen VBS3 
-virtuaalimaailmaan. Nyt tuo jär-
jestelmään mallinnettu alue on 
koko puolustusvoimien käytettä-
vissä.

Tulevaisuus on futuristinen
Alun kokeilujen jälkeen, uusia si-
mulaattoreita on alettu hyödyntä-
mään laajamittaisemmin perusyk-
siköiden koulutuksessa. Kuitenkin 
vasta kouluttajien opeteltua simu-
laattoreiden käytön, ja perusyk-
siköiden päälliköiden sisäistettyä 
virtuaalikoulutuksen mahdollisuu-
det, kyetään järjestelmää ja sen tar-
joamia mahdollisuuksia hyödyn-
tämään täysimääräisesti. Etenkin 
aselajijoukkojen koulutukseen so-
veltuvat mallit ovat vielä kehitys-
asteella. Tavoitteenamme on, että 
vuoteen 2019 mennessä saavutet-
taneen tavoitteen mukainen kou-
luttajien osaamistaso ja sitä kautta 
järjestelmien täysi käyttöaste jol-
loin koulutustuloksissa päästään 
siihen, mitä varten järjestelmät on 

hankittu. Tavoitteen mukaan kes-
kivertovarusmies viettää noin 30-
40 tuntia palveluksestaan virtuaali-
maailmassa, ja KASI -järjestelmää 
käytetään tärkeimmissä taistelu-
harjoituksissa aselajista riippumat-
ta. Kun paukkupatruuna korva-
taan, eivät koulutusampumatarvike 
kiintiötkään enää rajoita taistelu-
koulutusta. Pelko asepalveluksen 
kokonaan virtualisoitumisesta on 
kuitenkin turha: jatkossakin jou-
kot on koulutettava taistelemaan 
nimenomaan maastossa ja taiste-
luharjoituksissa. Tosiasia on, että 
edelleenkin sotilaskoulutuksessa 
on mentävä maastoon harjoitte-
lemaan. Virtuaalimaailman hyö-
dyntäminen yhtenä koulutuksen 
välineenä on kuitenkin tätä päivää 
ja olisi suorastaan tyhmää jättää te-
hokas koulutuksen apuväline käyt-
tämättä. 
Simulaattoreiden avulla rajallisista 
resursseista saadaan paras teho irti, 
siitäkin huolimatta, että virtuaali-
koulutus käsitteenä voi aiheuttaa 
skeptisyyttä etenkin vanhemmassa 
polvessa. On hyvä muistaa, miten 
koulutus ja ennen kaikkea tilan-
teen mukainen toiminta on muut-
tunut ”laukaus-laukaus” -huutelun 
ajoista tämän päivän KASI -simu-
laattorien avustamana toteutettuun 
taisteluharjoitukseen. Esimiesten 
on myös muistettava, että kaikki 
uudistukset vievän oman aikansa 
eivätkä uudistukset sulje pois kaik-
kia vanhoja hyviä kouluttamisen 
tapoja.
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Kymen jääkäripataljoona -
panssarijääkärikoulutusta ja 
kansainvälistymistä

Teksti: Kymen jääkäripataljoonan 
komentaja, 
everstiluutnantti Markus Wahlstein
Kuvat: Puolustusvoimat
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Kuluvan vuoden keväällä käynnistettiin jälleen pitkähkön tauon 
jälkeen panssarijääkäripataljoonien laajamittainen joukkotuotan-
to. Vuodesta 2013 alkaen koulutettiin joukkoja hajautettuihin patal-
jooniin ja ohessa jokaisesta saapumiserästä panssarijääkärijoukkue 
henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi sekä hajautettujen joukkojen 
koulutuksen tueksi. 

Kirjoitettaessa ajankohtaisuuksia 
edelliseen Kilpi-lehteen, oli kou-
lutus lähtenyt lupaavasti käyntiin. 
Nyt voimme todeta ensimmäisiä 
tuloksia ja kokemuksia. Ensim-
mäinen ”veto” sujui erinomaisesti. 
Pataljoonan henkilökunta teki laa-
dukasta työtä vetäen hyvähenkiset 
koulutettavat ansiokkaasti mukaan 
yhteiseen yritykseen. Toukokuussa 
alkanut pitkä ja kuuma kesä teki 
olosuhteista haastavat, mutta siitä 
huolimatta koulutettavan joukon 
yleisilme säilyi hyvänä ja innok-
kaana loppuun asti. Motivoitunutta 
joukkoa oli ilo kouluttaa! 
Erikoiskoulutuskauden taiste-
luampumaharjoituksessa hiottiin 
panssarijääkäriryhmän perusteita 
kuntoon viimeistellen vielä yk-
sittäisen taistelijan ja partion tai-
toja. Tämän jälkeen harjoiteltiin 
joukkueen taistelua perustaistelu-
menetelmistä valmisteltuun hyök-
käykseen ja puolustukseen saakka. 
Huhtikuun lopussa opeteltiin ase-
lajien välistä yhteistoimintaa sekä 
harjoiteltiin hyökkäämään komp-
paniana yhteistoimintaharjoituk-
sessa. Harjoitusvastustajana toimi 
valmiusyksikkö, jolta aloitteleva 
panssarijääkärikomppania sai hy-
vää oppia. Valmiusyksikön panssa-
rijääkäriosat taistelupanssarivau-
nujoukkueen tukemana aiheuttivat 
monia haastavia tilanteita komp-
panialle. Helpolla ei silti selvinnyt 
myöskään valmiusyksikkö, joka 
sai nyt vastaansa vahvan mekani-

soidun joukon. Nuorempi joukko 
aiheutti valmiusyksikön taisteli-
joille monia kiperiä tilanteita.
Yhteistoimintaharjoitus harjaan-
nutti panssarijääkärikomppaniaa ja 
panssarijääkäripataljoonan esikun-
taa erinomaisesti kevään Arrow 
18 -harjoitusta varten. Mekanisoi-
tujen joukkojen pääsotaharjoituk-
seen Niinisalon Pohjankankaalle 
koottiin pääosin Karjalan prikaatin 
joukoista vahvennettu panssarijää-
käripataljoona, jolla oli vastassaan 
Panssariprikaatin joukoista sekä 
yhdysvaltalaisesta komppaniasta 
ja norjalaisesta tiedustelujoukku-
eesta muodostettu mekanisoitu 
taisteluosasto. Karjalaispataljoo-
nan komentaja, kapteeni Henri 
Silovaara sai komennettavakseen 
pataljoonan, johon kuului panssa-
rijääkärikomppania, valmiusyk-
sikkö, reserviläisjääkärikomppania 

Porin prikaatista, huoltokomppa-
nia, kranaatinheitinkomppania, 
pioneerikomppania, esikunta-
komppania sekä Panssarikoulun, 
Jääkäriprikaatin ja Yhdysvaltain 
merijalkaväen muodostama pans-
sarivaunukomppania. Pataljoo-
naan kuului yhteensä lähes 1000 
taistelijaa. Harjoituksessa saatiin 
paljon oppia mekanisoitujen jouk-
kojen toiminnasta ja onnistumisen 
elämyksiä saatiin puolin ja toisin. 
Oleellista ei ollut se, kuka voitti 
yksittäisen taistelun, vaan se mitä 
opittiin. Harjoituksessa siis kaikki 
olivat voittajia! Molemmilla osa-
puolilla oli vastassaan vahva me-
kanisoitu vastustaja. 
Toukokuussa harjoiteltiin vielä 
joukkueen taistelua kovilla am-
pumatarvikkeilla joukkokoulutus-
kauden ampumaharjoituksessa. 
Tämän jälkeen oli aika ulosmitata 

osaaminen loppuharjoituksessa, 
Repo18:ssa. Paljon opittiin matkan 
varrella, mutta opittavaa vielä jäi. 
Kokonaisuus jo toimi, yksityiskoh-
tia kehitetään ja hiotaan. 
Tätä kirjoitettaessa, syksyn har-
joituskauden alkaessa sulateltiin 
kevään mekanisoituja oppeja seu-
raavaa kevättä varten. Saavutettu-
ja oppeja ja kokemuksia päästiin 
osin soveltamaan jo syksyllä -18, 
marraskuussa toimeenpannussa 
panssarijääkäripataljoonan ker-
tausharjoituksessa sekä aiemmin 
lokakuussa Karjalan jääkäripri-
kaatin taistelua harjoittavassa 
KESI-harjoituksessa. Näissä har-
joituksissa sekä virtuaaliympä-
ristössä toteutettavalla harjoitte-
lulla valmistaudutaan siis kevään 
2019 panssarijääkärikoulutukseen. 
Saadut opit ja kokemukset hyö-
dyntäen, panssariuran suunnassa 
eteenpäin!
Syksyn 2018 alkaessa otettiin pa-
taljoonassa historiallinen askel. 
Kansainvälisyys astui myös Ky-
men jääkäreiden elämään. Saksa-
laisen Jägerbataillon 91:n kanssa 
aloitettiin yhteistyö. Kymen jää-
käreiden komentaja, everstiluut-
nantti Markus Wahlstein ja 1.Pans-
sarijääkärikomppanian päällikkö, 
kapteeni Perttu Pellinen kävivät 
tutustumassa Jägerbataillon 91:een 
(JB91) Rotenburgissa, Hampurin 
eteläpuolella. Samalla suunnitel-
tiin tulevaa yhteistoimintaa. Alus-
sa tutustutaan puolin ja toisin sekä 
vaihdetaan kokemuksia ja hyviä 
oppeja sekä käytänteitä. Vähitellen 

laajennetaan yhteistyötä eri muo-
doissaan, tulevaisuuden tavoittee-
na yhteinen harjoitustoiminta. 
Yhteistoiminnan osana on myös 
yhteisten jääkäriperinteiden vaali-
minen. Vuonna 2015 perustettu Jä-
gerbataillon 91 vaalii saksalaisten 
jääkärijoukkojen perinteitä, joiden 
tie suomalaisiin jääkäriperintei-
siin yhtyy Kuninkaallisen Preus-
sin Jääkäripataljoona 27:n suo-
malaisjääkäreiden kautta. JB91:n 
komentaja, everstiluutnantti York 
Buchholtz olikin saksalaisdelegaa-
tion mukana Vaasassa helmikuus-
sa 2018 juhlistamassa jääkäreiden 
kotiinpaluun 100-vuotisjuhlaa. 
Kymen jääkäreiden edustus otettiin 
Rotenburgissa erittäin sydämelli-
sesti vastaan ja alkava yhteistyö sai 
erinomaisen vahvan, unohtumat-
toman aloituksen. Tutustuminen 
aloitettiin komentaja-päällikkö-
portaasta ja sitä tullaan jatkamaan 
päällikkö-kouluttajatasolla.

Edessä ovat mielenkiintoiset ajat. 
Mitä oppeja taannoin asevelvol-
lisuudesta luopunut, keskieu-
rooppalaisissa olosuhteissa ja 
kansainvälisillä kentillä toimiva 
ammattilaisasevoimien jääkäripa-
taljoona tulee tarjoamaan suoma-
laiseen asevelvollisuuteen nojau-
tuville Kymen jääkäreille? Entä 
mitä me, pitkän linjan kansalliseen 
puolustukseen ja laajamittaiseen, 
konventionaaliseen sodankäyntiin 
keskittyneet suomalaiset voimme 
tarjota saksalaisille kumppaneil-
lemme? Varmasti paljon annetta-
vaa tulee puolin ja toisin olemaan.
Jälkikirjoituksena ja mielenkiin-
toisena anekdoottina todettakoon, 
että Kymen jääkäreillä on ollut 
saksalainen yhteistyöjoukko en-
nenkin. KYMJP:n perinnejoukko 
Jääkäripataljoona 3 käynnisti ny-
kyisenkaltaisen yhteistyön sak-
salaisen Jalkaväkirykmentti 92:n 
kolmannen pataljoonan kanssa 
vuonna 1937, josta todisteena ja 
muistona löytyy JP3:lle luovutet-
tu pienoislippu nykyisen KYM-
JP:n pataljoonaupseerin toimiston 
seinältä. Tämä yhteistyö kuiten-
kin hiipui ja katkesi vuonna 1939 
syttyneen toisen maailmansodan 
vuoksi. Saksalaisen pataljoonan 
kohtaloksi koitui sittemmin tuhou-
tuminen Stalingradin taistelussa 
vuonna 1942.



Puolustusvoimat 100 vuottaPuolustusvoimat 100 vuotta

16 17

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

Karjalan tykistörykmentti -
100 vuotta tulivoimaa

Karjalan tykistörykmentin perinteet ja 100. perinnepäivä
Karjalan tykistörykmentin perinnejoukko-osaston Kenttätykistö-
rykmentti 2:n komentaja majuri Gabriel af Forselles antoi ensim-
mäisen päiväkäskynsä Lappeenrannassa 3. päivä marraskuuta 1918. 
Tuolla päiväkäskyllä käskettiin ensimmäisen patteriston perustami-
nen, mistä alkoi Karjalan tykistörykmentin perinnejoukko-osasto-
jen ja sitä kautta rykmentin historia suomalaisena tykistöjoukkona. 

100. perinnepäivää vietettiin Kou-
volassa 2.11.2018. Perinnepäivää 
juhlistettiin seppeleenlaskulla Ky-
men Lukolla, paraatikatselmuk-
sella ja ohimarssilla Kouvolan 
Kasarminmäellä sekä päiväjuh-
lalla Kouvolan kaupungintalolla. 
Paraatikatselmuksen aikana sata-
vuotiasta rykmenttiä kunnioitettiin 
yhdellätoista kunnialaukauksella. 
Päiväjuhlassa julkaistiin Karjalan 
tykistörykmentti 100v juhlavideo, 
muistettiin vuoden kuluessa ryk-
mentistä pois siirtyneitä ja palkit-
tiin ansioitunutta henkilökuntaa 
sekä yhteistyökumppaneita. Tilai-
suutta juhlisti Rakuunasoittokunta. 
Rykmentillä ja sen perinnejouk-
ko-osastoilla on kunniakkaat pe-
rinteet suomalaisena tykistöjouk-
kona ja sitä kannattaa arvostaa. 

Puolustusvoimat 100, Itsenäisen 
Suomen kenttätykistö 100 ja Kar-
jalan tykistörykmentti 100, voim-
me syystäkin olla ylpeitä. Kunnioi-

tamme ja vaalimme perinteitämme 
ja arvostamme aikaisempien suku-
polvien tekemää työtä osana ryk-
menttimme kunniakasta historiaa.
Karjalan tykistörykmentti on kuu-
lunut Karjalan prikaatiin jo yli 
neljäkymmentä vuotta. Olemme 
kiinteä osa prikaatia ja omalla toi-
minnallamme olemme paikkamme 
lunastaneet. Olemme myös osa 
Kouvolaa ja kiitos, että saimme 
viettää juhlapäiväämme Kouvo-
lassa. Läsnäolollamme ja Kaakon 
kulman puolustajina haluamme 
osoittaa, että kykenemme tarjoa-
maan tukea ja tulivoimaa silloin, 
jos sitä tarvitaan.
Rykmentin valmiudellista suori-
tuskykyä on kehitetty ja kehitetään 
jatkuvasti osana Karjalan prikaatin 
valmiusyksikköä. Meille anne-

tut tehtävät kyetään täyttämään ja 
tarvittava tulituki on välittömäs-
ti käytössä, jos tarve sitä vaatii. 
Rykmentin toimintaan luotetaan ja 
osaltamme saamme toimia myös 
valtakunnallisina kärkiosaajina 
monissa eri projekteissa. 
Karjalan tykistörykmentillä me-
nee hyvin. Meillä on ammattitai-
toa ja asennetta tykistöjoukkojen 
kouluttamiseen. Olemme kyen-
neet saavuttamaan meille asetetut 
tavoitteet ja olemme osoittaneet 
olevamme luotettava sekä tehokas 
yhteistyökumppani.  Oikea asenne 
on tärkeä asia ja siitä kertoo myös 
rykmentin erinomainen henki.
Vuoden 2018 isona teemana on 
ollut valmiuden ylläpitäminen ja 
kehittäminen. Valmiudellinen toi-
minta on kiinteä osa meidän soti-
laiden toimintaa. Meille annetut 
tehtävät ja haasteet otamme mie-
lellämme vastaan, ovathan ne juuri 
olemassaolomme perusta.
Tykistöjärjestelmä on merkittä-
vä tekijä kun tarvitsemme kykyä 
perustaa nopeasti tulivoimaisia ja 
suorituskykyisiä joukkoja.  Tuli-
yksiköiden tuli kyetään joustavasti 
siirtämään sinne missä sitä tarvi-
taan. Tulta keskittämällä kyke-
nemme muodostamaan ajallisen ja 
paikallisen painopisteen haluamal-
lamme alueelle. Kokonaistulen-
käytössä yhdistyvät suluttaminen, 
panssarintorjunta, jalkaväen taiste-
lu ja epäsuoratuli yhteistoiminnas-

sa muiden aselajien kanssa, joka 
takaa onnistuminen ja menestyk-
sen myös taistelussa.
Operatiivinen tykistö -hanke tuot-
taa valtakuntaan uuden tykis-
töasejärjestelmän. Tällä hetkellä 
suuntaamme katseitamme jo tule-
vaisuuteen ja olemme aloittaneet 
suunnittelun sekä valmistelut uu-
den suorituskyvyn vastaanotolle, 
kouluttamiselle ja joukkotuotan-
nolle Karjalan tykistörykmentissä 
ja Karjalan prikaatissa. Olemme 
valmiit käärimään hihat ja oppi-
maan sekä kehittämään uutta ja 
sitä kautta näyttämään suuntaa 
oman aselajimme kärkijoukkona ja 
osaajana. Tulevaisuus ei siis vaan 
tule, vaan tulevaisuus tehdään ja 
olemme niissä talkoissa vahvasti 
mukana.

Karjalan tykistörykmentin 
arkea
Tätä artikkelia kirjoitettaessa saa-
pumiserän 218 koulutus on vielä 
kesken. Vaativimmat harjoitukset 
Karjalan prikaatin lähialueilla ovat 
vielä edessä, mutta monta tärkeää 
koulutustapahtumaa on jo onnis-
tuneesti takanapäin. Erikoiskoulu-
tuskauden tärkeimmät koulutusta-
pahtumat olivat syyskuun alussa 
toteutettu erikoiskoulutuskauden 
ampumaharjoitus 2 (EAH2) Tai-
palsaaressa, jossa ammuttiin 
partion, ryhmän ja joukkueen am-
muntoja kevyillä aseilla. Loka-

Seppeleen lasku Kymen Lukolla.

Paraatikatselmus Kouvolan Kasarminmäellä.

kuun lopussa toteutettiin Karjalan 
prikaatin yhteistoimintaharjoitus 
sekä rykmentin tulenkäyttöhar-
joitus, missä 218 saapumiserästä 
muodostetut tuliyksiköt ja tulen-
johtovoima tukivat ensimmäisen 
kerran taisteluja epäsuoralla tulel-
la Pahkajärven ampuma-alueella. 
Lisäksi marraskuun alussa osallis-
tuimme Panssarijääkäripataljoonan 
kertausharjoitukseen kertautta-
malla kranaatinheitinkomppanian 
reserviäiset, jotka kotiutuivat erin-
omaisesti suorituskykykvaatimuk-
set täyttävänä joukkona.

Lopuksi
Joulukuussa rykmentistä kotiutuvi-
en varusmiesten tärkeimmät kou-
lutustapahtumat ovat vielä edessä. 
Karjalan tykistörykmentin toinen 
tulenkäyttöharjoitus marraskuun 
lopussa sekä joulukuun alussa to-
teutettava Keihäs 18 huipentavat 
harjoitusrupeaman. Tätä kirjoitet-
taessa harjoituksiin valmistautumi-
nen on jo käynnissä. Tähänastisten 
näyttöjen perusteella tiedän, että 
koulutus on edennyt hyvin ja ryk-
mentin tuottamat sodan ajan joukot 
tulevat saavuttamaan käsketyt suo-
rituskykyvaatimukset. Kaarti pääl-
le - tykistö tukee!Ohimarssi Rykmentintiellä.

Perinnepäivän juhlallisuuksiin osallistui myös hieno joukko entisiä 
KARTR:n komentajia. (Kuva: Sirkka Ojala)

PSJP:N kranaatinheitinkomppa-
nian reserviläiset kertausharjoi-
tuksen kovapanosammunnoissa.



Puolustusvoimat 100 vuottaPuolustusvoimat 100 vuotta

18 19

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo, 
Kaakon puolustaja, 
ilmatorjuntavalmiutta joka päivä

Teksti: Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 
komentaja, everstiluutnantti Tero Koljonen
Kuvat: Puolustusvoimat

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo viettää 90-vuotisjuhlavuotta. 
Tärkeää 90-vuotisjuhlapäivää vietettiin 23.3.2018 Haminassa, yh-
dessä entisistä kotivaruskunnista. 

Juhlapäivä Haminassa sujui läm-
minhenkisessä ilmapiirissä ja sa-
malla julkaistiin patteriston his-
toriikki ”90 vuotta ilmatorjuntaa 
Kaakonkulmalla”. Historiikki on 
364 sivua sisältävä tuhti rautaisan-
nos patteriston menneitä vuosia ja 
samalla perintöä tuleville Kaakon-
kulman ilmatorjuntamiehille. 
Patteristoon kuuluu kolme pe-
rusyksikköä ja joukkoyksikön esi-
kunta. Henkilökuntaa on noin 50 
sopimussotilaat mukaan laskettu-

na.  1. Ilmatorjuntapatteri kouluttaa 
johtokeskuskalustoa ilmatorjunnan 
johtoportaisiin.  2. Ilmatorjuntapat-
teri vastaa johtajakoulutuksesta ja 
valmiusyksikön ilmatorjuntaosa 
kuuluu yksikön kokoonpanoon. 
3. Ilmatorjuntapatteri kouluttaa 
kulloinkin joukkotuotannossa 
oleva ohjusyksikköä. Patteriston 
tuotantovastuulla ovat ilmator-
juntaohjus 15, 05 ja 05M. Syk-
syllä 2018 joukkotuotannossa 
on ilmatorjuntaohjuspatteri 05. 

Joukkotuotantoyksiköiden tärkein 
harjoitus, ilmapuolustusharjoitus 
Lohtajalla saatiin hyvillä tuloksilla 
päätökseen marraskuun puolivä-
lissä. Ilmapuolustusharjoituksessa 
päästiin testaamaan ilmatorjunta-
ohjuspatteri 05 torjuntakykyä ja 
ammunnat saatiin suoritettua hy-
villä tuloksilla. Taisteluvaiheessa 
harjoiteltiin vaativissa tilanteissa 
oikeiden koneiden torjuntaa häiri-
tyissä olosuhteissa. Johtoportaan 
osat toteuttivat ennakkovaroituk-

sen ampuville yksiköille ja näin 
täyttivät erinomaisesti tehtävänsä. 
Ilmapuolustusharjoitus osoitti kou-
lutuksen onnistuneen ja palautteen 
merkityksen edelleen suoritusky-
kyä kehitettäessä. Ilmapuolustus-
harjoituksen lopuksi, 3. Ilmator-
juntapatterin huoltopalveluryhmä 
sai Heikkilän Henki -palkinnon 
erinomaisesta toiminnasta.
Karjalan prikaatissa on valmiudes-
sa henkilökunnasta ja varusmie-
histä muodostettu valmiusyksikkö, 
jolla on kyky antaa virka-apua vi-
ranomaisille tai tarvittaessa aloit-
taa sotilaallisen maanpuolustuk-

sen tehtävät jopa tuntien kuluessa. 
Valmiusyksikköön kuuluu aselaji-
joukkoja. Ilmatorjuntaosa kykenee 
tulenkäytön johtamiseen ja tap-
pioiden tuottamiseen ohjuksilla. 
Valmiusyksikkö harjoittelee moni-
puolisia tehtäviä ja tarjoaa varus-
miehille haastavan koulutuksen. 
Valmiusyksikön suorituskykyä on 
päästy testaamaan mekanisoidussa 
harjoituksessa Niinisalossa ja ilma-
puolustusharjoituksessa Lohtajal-
la. Ammattitaitoiset ja motivoitu-
neet valmiusyksikön varusmiehet 
ja henkilökunta ovat osoittaneet 
erinomaista suorituskykyä.

Heikkilän Henki –palkinnon saajat ylpeänä.

Ilmatorjunnan taistelijat valmiina vuorokauden ympäri.

Maastouttaminen kannattaa aina.

Nykyaikaisen ja teknisen ilma-
torjuntajärjestelmän suorituskyky 
edellyttää jatkuvaa käyttöhuoltoa 
ja kunnossapitoa. Vain siten voim-
me varmistaa, että järjestelmät 
ovat käyttökuntoisia joko valmiut-
ta kohotettaessa tai koulutuksessa. 
Edellä mainitut huoltotoimenpi-
teet vaativat vaivannäköä ja ennen 
kaikkea osaamista. Huoltotoimen-
piteet kuuluvat kaikkien käyttäjien 
osaamiskirjastoon. Peruskäyttäjät 
huolehtivat jokapäiväisestä toi-
mintakunnosta ja asiantuntijat vaa-
tivammista huoltotoimenpiteistä 
sekä korjauksesta. Jokaisen järjes-
telmän käyttäjän tulee osata oikeat 
käyttötavat ja käyttöhuollon perus-
teet.  Joukon johtaja vastaa oman 
kalustonsa suorituskyvystä. Varus-
miesten ja reserviläisten koulutuk-
sessa käyttöhuollon merkitystä ei 
voi liikaa korostaa. Näin saamme 
myös poikkeusoloihin suoritusky-
kynsä ylläpitämisen osaavan jou-
kon.
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Teksti: Itä-Suomen viestipataljoonan 
komentaja, 
everstiluutnantti Janne Jokinen
Kuvat: Puolustusvoimat

Itä-Suomen viestipataljoona -
20 vuotta Karjalan prikaatissa

Hyvät Kilpi-lehden lukijat,
Itä-Suomen viestipataljoonassa on käynnissä monella tapaa haas-
teellinen ajanjakso. Joukkotuotantotehtävien mukaisesti vanhaa 
osaamista on palautettu, valmiuden edellyttämää suorituskykyä ra-
kennetaan ja uutta johtamisjärjestelmää käyttöönotetaan. 

Karjalan prikaatissa on viime vuo-
sien aikana systemaattisesti val-
mistauduttu ottamaan käyttöön 
uusi johtamisjärjestelmä, Malli 18. 
Kuluneen vuoden aikana käyttöön-
otto on konkretisoitunut uusien 
viestiasemien ja komentopaikka-
kaluston toimituksina porttiemme 
läpi sekä varusmieskoulutuksen 
käynnistymisenä. Koulutuksen 
ensiaskeleet kyseisellä M18- ka-
lustolla on otettu Itä-Suomen vies-
tipataljoonan lisäksi myös Kymen 
jääkäreissä ja pioneereissa sekä 
Karjalan tykistössä ja huollossa. 
Uusi kalusto on löytänyt paikkan-
sa kalustosuojissa ja koulutuksessa 

sopusoinnussa vanhemman johta-
misjärjestelmän rinnalla. Kahden 
johtamisjärjestelmän koulutus-, 
valmius- ja ylläpitotehtävät haas-
tavatkin meidät monella tapaa. Ra-
japintoja siis riittää ratkottavaksi 
myös tuleville vuosille.
Kahden johtamisjärjestelmän yh-
täaikainen käyttö edellyttää hen-
kilöstöltä moniosaamista. Osaa-
misen laajentamista tarvitaankin 
enenevissä määrin tulevina vuo-
sina. Haasteisiin vastataan tule-
vaisuudessakin huolehtimalla 
henkilöstön laadukkaasta täyden-
nyskoulutuksesta. Tästä Itä-Suo-
men viestipataljoonan kärkiosaajat 

kantavat ison vastuun. Tehtäviinsä 
tinkimättömästi sitoutunut ja moti-
voitunut henkilöstö tekee tästäkin 
haasteesta helposti taklattavan. 
Itä-Suomen viestipataljoona tukee 
muita joukkoyksiköitä myös kou-
luttamalla komentopaikka- ja vies-
tialiupseerit toimeenpanovastuul-
laan olevilla aliupseerikursseilla. 
Perinteisellä hyvällä joukkoyksi-
köiden välisellä yhteistyöllä on-
nistumme asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Jo nyt syksyn 
aikana nähdyt tulokset koulutuk-
sen käynnistymisestä uudella ka-
lustolla ovat rohkaisevia. Yhdessä 
voima, uran suunnassa eteenpäin!
 
Itä-Suomen viestipataljoona 
juhlisti perinnepäiväänsä 
Itä-Suomen viestipataljoonan kah-
dettakymmenettä perinnepäivää 
vietettiin Karjalan prikaatissa Ve-
karanjärvellä 28.9.2018. Kulunee-
na vuonna aselajimme täytti pyö-
reät 100 vuotta. Aselajimme pitkää 
taivalta kanssamme olivat juhlista-
massa Maavoimien esikunnan joh-
tamisjärjestelmäosaston ja Maaso-
takoulun henkilöstöä. Itä-Suomen 
viestipataljoonassa sotilaat arvos-
tavat perinteitään. Olemme vah-
vasti sitoutuneet tavoitteisiimme 
täyttää tehtävämme, kerralla kun-
toon periaatteella. Perinnejouk-
komme, Viestipataljoona 15 teot 
toimivat esimerkkinämme sekä 
suunnan näyttäjinä ja velvoittavat 
meitä vahvasti edelleenkin toimi-

maan parhaan kykymme mukai-
sesti.
Perinnepäivän vietto alkoi kalus-
toesittelyllä, jossa painopisteenä 
olivat uuden johtamisjärjestelmän 
M18 viestiasemat sekä komento-
paikkakalusto. Paraatijoukkoja 
komensi uusi pataljoonaupseeri 
kapteeni Antti Lähteenmäki. Va-
ruskunnassa suoritettua ohimarssia 
oli vastaanottamassa pataljoonan 
komentajan seurassa lukuisa jouk-
ko kutsuvieraita. 

Hyvin koulutettu joukko perustaa viestiaseman rivakasti. 

Päiväjuhlassa juhlaesitelmän piti 
viestitarkastaja eversti Eero Val-
kola. Viestitarkastajan katsaus 
johtamisjärjestelmä M18 käyt-
töönotosta ja kehitysnäkymistä 
maavoimien johtamisen tukena 
kytkeytyi oivallisesti viime vuo-
den juhlapuhujan, Reima Kettusen 
esitykseen sotilaskäyttöön suunni-
tellun kotimaisen johtamisjärjes-
telmän kehittämisestä. Juhlakah-
vien yhteydessä puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmäpäällikkö, pri-

Itä-Suomen viestipataljoonan perinnepäivän ohimarssi.

kaatinkenraali Mikko Heiskanen, 
kertoi juhlayleisölle puolustusvoi-
mien johtamisjärjestelmän ajan-
kohtaisista teemoista. Juhlapäivä 
huipentui pataljoonan henkilöstön 
yhteiseen illanviettoon Kouvolan 
upseerikerholla. 
Itä-Suomen viestipataljoona kiittää 
yhteistyökumppaneitaan, toivottaa 
kaikille lukijoille rauhaisaa joulun 
aikaa ja kaikkea hyvää tulevalle 
vuodelle!

Perinnepäivän päiväjuhlassa juhlaesitelmän 
piti viestitarkastaja eversti Eero Valkola.

Perinnepäivän paraati Vekaranjärvellä.
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Kymen pioneeripataljoona -
liikkeenedistämisen osaamiskeskukseksi

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

Joukon katse on ollut suunnattuna 
kuluneen vuoden aikana tiukasti 
eteenpäin ja toimintaa kehitetään 
jatkossakin aktiivisesti. Lähiajan 
merkittävä muutos on prikaatissa 
jo nykyisellään toimivan valta-
kunnallisen raivaamisen osaamis-
keskuksen laajeneminen liikkeen-
edistämisen osaamiskeskukseksi.  
Tällöin ylikulun varmentamisen 
ja tienpidon vastuut siirtyvät halli-
tusti ja vaiheittain Kainuun prikaa-
tista Karjalan prikaatiin ja Kymen 
pioneeripataljoonaan. Karjalan 
prikaatiin luodaan vuoden 2019 ai-
kana riittävät toimintaedellytykset 
valtakunnallisen liikkeenedistämi-
sen osaamiskeskuksen täysimää-
räiselle toiminnalle 2020 alkaen. 
Käytännön esimerkkeinä mainitta-
koon, että pataljoonan järjestettä-
väksi 2020 alkaen siirtyvät muun 

muassa kaikki valtakunnalliset sil-
ta-, ja ponttonikalustokurssit sekä 
tienpitokurssit. Tehtävät ja vastuu 
Kaakonkulmalla laajenevat siis 

merkittävästi entisestään. Suunnit-
telutyö ja sen toimeenpano on jo 
hyvässä vauhdissa Kymen pionee-
ripataljoonassa. 

Pataljoonan keskiössä ja vuo-
den 2019 teemana on tulen alla 
tapahtuva liikkeenedistäminen
Prikaatissa on muutamien vuosien 
tauon jälkeen käynnistetty mekani-
soitujen joukkojen koulutus. Patal-
joonassa erityinen päähuomio on 
tulevina vuosina ylläpitää ja kehit-
tää liikkeenedistämisen kykyä tu-
kea omia joukkoja. Tämä tarkoit-
taa, että toimintamme päähuomio 
keskittyy mekanisoitujen pionee-
rijoukkojen koulutukseen. Onnis-
tuminen edellyttää meiltä kykyä 
mekanisoitujen joukkojen liikkeen 
turvaamiseen, kykyä taistelukent-

täraivaamiseen, vastustajan asejär-
jestelmien vaikutukselta suojautu-
mista esimerkiksi linnoittamalla, 
tai kykyä nopeaan tilanteenmukai-
seen suluttamiseen. Vaatimuksena 
on, että kaikki tehtävät on kyettävä 
toteuttamaan vastustajan tulivaiku-
tuksen alla ja pimeällä. Tämän päi-
vän Kymen pioneeripataljoonan 
taistelijan on oltava taistelukentän 
todellinen moniosaaja. Erinomais-
ten jalkaväkitaistelijataitojen lisäk-
si hänen on kyettävä toteuttamaan 
taistelukentän ja erityisesti hyök-
käyksen kärjen vaatimat pioneeri-
tehtävät. 
Pataljoonassa aiemmin laaditut pe-
rustaistelumenetelmät päivitetään 
vaatimusten mukaisiksi vuoden 
2019 aikana. Huomion arvoista on, 
että Koulutus2020 -ohjelma tar-
joaa meille erinomaisia mahdolli-
suuksia etsiä uusia ajatuksia ja me-
netelmiä kouluttaa asioita tämän 
päivän asevelvollisille. Kymen 
pioneeripataljoona on kuluneen 
vuoden aikana aktiivisesti tuonut 
omat syötteensä aselajikohtaisiin 
koulutus- ja opetussuunnitelmiin. 
Etuottoa olemme ottaneet myös 
Puolustusvoimien Moodle -koulu-
tusportaalin käytön kuin vaikkapa 
mikroelokuvienkin osalta.

Pataljoona tunnetaan myös 
kansainvälisyydestä
Kansainväliset velvoitteet ja kan-
sainvälinen yhteistoiminta ovat 
olleet kuluneena vuonna merkit-
tävä osa pataljoonamme toimintaa 
ja henkilöstömme tehtävänkuvaa. 
Tästä käytännön esimerkkeinä toi-
mivat osallistumisemme useisiin 
kansainvälisiin harjoituksiin ja 
koulutustapahtumiin sekä lukui-
sat meille suuntautuvat vierailut. 

Pataljoonan toiminnan painopisteenä ovat mekanisoidun joukon 
liikkeenedistämiseen liittyvä osaamisen kehittäminen ja vakiinnut-
taminen, sekä kokonaisvaltaisen liikkeenedistämisen osaamiskes-
kuksen perustaminen. Karjalan prikaatista muodostetaan pionee-
riaselajin liikkeenedistämisen osaamiskeskus siten, että se aloittaa 
toimintansa 1.1.2019. Keskus on täysin toiminnassa 1.1.2020 alkaen.

Tämä on osoitus kiinnostuksesta 
maailmalla osaamistamme koh-
taan. Merkittävimpänä tapahtuma-
na mainittakoon prikaatin valmius-
yksikön taistelupioneerijoukkueen 
osallistuminen kesällä 2018 Vi-
rossa järjestettyyn Saber Strike 18 
-harjoitukseen erinomaisin tulok-
sin ja kokemuksin. Lisäksi runsas 
joukko raivaajiamme on kehittänyt 
osaamistaan eri harjoituksissa ja 
koulutustilaisuuksissa. Kansain-
välisillä harjoituksilla ja yhteis-
toiminnalla kehitetään joukkom-
me valmiutta, yhteensopivuutta ja 
kykyä yhteistoimintaan erityisesti 
kansainvälisissä operaatioissa sekä 
yhtä lailla valmiuttamme sotilaalli-
sen avun antamiseen ja vastaanot-
tamiseen. 
Kymen pioneeripataljoonan ko-
neisto on kunnossa ja käy tasai-
sen varmasti oikeilla kierroksilla. 
Tarvetta tehojen lisäykseen ei ny-
kyisellään ole, vaan keskeistä on 
oikean suunnan näyttäminen ja ta-
voitteeseen pääseminen!
Kymen pioneeripataljoonan puo-
lesta toivotan kaikille KILPI-leh-
den lukijoille rauhaisaa joulun 
odotusta ja menestystä vuodelle 
2019!

Käytäntö opettaa. Kymen pioneeripataljoona rakentamassa 72 metristä 
Universal-siltaa Porvoon Mustijoella syyskuussa 2018.

Taistelupioneeriryhmän johtaja saamassa käskyä tuettavalta joukolta 
aukon raivaamisesta putkiraivaimelle vastustajan miinoitteeseen Pah-
kajärvellä.  

Kymen pioneeripataljoonan edustajat vierailivat Ukrainassa lokakuussa 
2018. Kokemukset osoittavat, että kaikkien joukkojen on osattava tun-
nistaa, toimia ja tarvittaessa myös raivata räjähtämättömiä ampuma-
tarvikkeita oman toimintansa mahdollistamiseksi ja tehtävänsä toteut-
tamiseksi. Pataljoonassa kehitetään annettavaa koulutusta toiminnasta 
miina- tai räjähdevaarallisella alueella.

Kansainväliset harjoitukset tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden ver-
rata järjestelmämme tasoa suhteessa muiden tekemiseen, ja oppia myös 
uutta. Pioneeritarkastaja eversti Matti Lampinen ja Kymen pioneeripa-
taljoonan komentaja majuri Timo Ronkainen perehtymässä Saber Strike 
18 -harjoitukseen.
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Teksti: Karjalan huoltopataljoonan 
komentaja, 
everstiluutnantti Tamio Salminen
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan huoltopataljoona -
taistelee ja tukee

27. syyskuuta 2018 Karjalan huoltopataljoonassa vaihdettiin ko-
mentajaa perinteisin menoin lähes myrskyisen tuulen puhaltaessa. 

Everstiluutnantti Juha Ponto luo-
vutti pataljoonan, pataljoonan 
lipun ja sen perinteet everstiluut-
nantti Tamio Salmiselle. Eversti-
luutnantti Ponto jatkoi jo synty-
nyttä perinnettä huollon toiminnan 
perusajatuksesta - huolto taistelee 
ja tukee ja siivitti ajatuksen mi-
nulle joka vastaanotin komentajan 
tehtävät suorituskykyisessä patal-
joonassa ensimmäisenä päivänä 
lokakuuta 2018. Komentajan vaih-
don jälkeen kenttähuollon taisteli-
joiden perustehtävä säilyy - TAIS-
TELE JA TUE!
Hellekesän 2018 muistot mieles-
sä on Karjalan huoltopataljoonan 
alokkaista kasvanut uusi erä tais-
telijoita Suomen puolustusvoimien 
joukkoihin. Kesän peruskoulutus-
kauden menestyksekkäiden kou-
lutustulosten todentamisen jälkeen 
on otettu askeleita kohti syksyn ja 
alkutalven haastavia koulutusolo-
suhteita. Olosuhteiden muodos-
tuessa haasteellisimmiksi on kou-
lutettavien asioiden, taitojen ja 
toimintojen osalta käynyt samoin. 
Palveluksen haasteellisuus ja hen-
kisen kestävyyden vaatimukset 

ovat kasvaneet merkittävästi lo-
kakuun alun jälkeen. Palveluksen 
kuormittavuus on lisääntynyt mer-
kittävästi ja vaatii meiltä jokaisel-
ta sopeutumista sekä sitoutumista 
määrätyn tehtävän hoitamiseen. 
On hyvä muistaa, että jossain mää-
rin meidän kaikkien mieliin ovat 
hiipineet ajatukset loppusotahar-
joituksesta ja harjoituksen jälkei-
sestä kotiutumisesta. 
Pataljoonan erikoiskoulutuskau-
den ampumaharjoituksessa jo-
kainen taistelija suoriutui menes-
tyksekkäästi useista eriasteisista 
ammunnoista ja taisteluvälineiden 
käyttötilanteista. Harjoituksessa 
todennettiin yleisimpien käytössä 
olevien miinojen teho suunnitel-
luissa kohteissaan. Räjäytimme 
muun muassa telamiinan, pohja-
miinan, kevyen kylkimiinan sekä 
kevyen viuhkapanoksen. Harjaan-
nuimme kevyiden kertasinkojen 
käyttöön harjoitusrakettien ja ko-
vien kertasinkojen käytöllä. Tulta 
ja liikettä harjoiteltiin partion ja 
ryhmän hyökkäysammunnois-
sa, joita oli mahdollista suorittaa 
useampia kertoja. Tällöin annetun 

palautteen oppeja onnistuttiin otta-
maan käytäntöön seuraavaan suo-
ritukseen ja siten taistelijoiden toi-
minnassa voitiin havaita mukavaa 
kehitystä. Puolustusta harjoiteltiin 
niin ryhmän kuin joukkueen puo-
lustusammunnoissa, joissa hyök-
kääjä torjuttiin menestyksekkäästi. 
Johtaminen on taitolaji ja taiste-
luammunnoissa joukkonsa johta-
minen on taidetta. Voimme var-
masti todeta johtamisen olevan 
haasteellista tilanteessa, jossa 
johdettaviin ei ole kuin heikko 
huutoketjuyhteys. Tilanteessa ko-
rostuvat taisteluajatuksen sisäis-
täminen, ilmoitukset ja pyrkimys 
tilanneymmärryksen luomiseen 
johtamisen keinoina. Olin iloinen 
harjoitusjoukon osoittamasta yrit-
teliäisyydestä, motivaatiosta ja 
saavutetuista tuloksista, joita har-
joituksen aikana saavutettiin. 
Ampumaharjoituksen jälkeen 2. 
Huoltokomppania keskittyi patal-
joonan aliupseerikurssin johtaja-
opintoihin sekä johtajana harjaan-
tumiseen ja 1. Huoltokomppanian 
joukkotuotantojoukko osallistui 
Karjalan prikaatin yhteistoiminta-
harjoitukseen, jossa perustimme 
huoltopataljoonan esikunnan ja 
huoltokomppanian. Harjoituksen 
tarkoituksena oli opetella ja har-
jaantua joukkojen yhteistoimin-
nassa. Huollon opetustarkoituksen 
ollessa kenttähuollon tehtäviin 
harjaantumisessa siten että tule-
van Keihäs 18 - harjoituksen tu-
kitoimet onnistuvat suunnitellusti. 
Neljän sotaharjoitusvuorokauden 
aikana joukkojen yhteistoiminnas-

sa harjaannuttiin niin sirotemii-
noitteen raivaamisessa kuin sillan 
ylittämisessä ja Karjalan prikaatin 
valmiusyksikön etenemisestä suo-
jaavan huoltojoukkueen läpi sekä 
monia muita toimintoja. 
Kenttähuollon toimintaa kyettiin 
harjoittelemaan riittävällä tasolla. 
Lääkintäjoukkue vastaanotti poti-
laita, kunnossapitojoukkue korjasi 
mekaanisia laitteita, täydennys-
joukkue täydensi tilausten mukai-
sesti tuettavia joukkoja. Harjoituk-
sen jälkeen katseet kiinnittyivät 
toimintaan rakennetulla alueella.  
Huoltopaikkojen ryhmittäminen 
rakennetulle alueelle on testattu ja 
käytännössä hyväksi toiminnaksi 
todettu niin sodan kuin kriisinhal-
linnan olosuhteissa. Ryhmittämi-
sen edellytyksenä on kuitenkin 
vaatimus rakennetun alueen tais-
telun hallitsemiselle riittävällä 
osaamisvarmuudella. Pataljoonan 
yksiköiden koulutussuunnitelmiin 
kuuluu kiinteänä osana rakennetul-
le alueella ryhmittyminen ja tais-
telutoiminta rakennuksissa. Pel-
kästään karttatiedustelulla voidaan 

todeta Suomen olevan rakennettua 
aluetta, vaikka joskus se korpimai-
ta läpikäydessä ei siltä tunnukaan. 
Taktisen tason vaatimuksena huol-
lon ryhmittämisestä rakennetulle 
alueelle on tärkeä taistelukoulutuk-
sen vaatimus kenttähuollon taiste-
lijoille. Koulutus 2020 painopis-
teitä pohdittaessa tulee rakennettu 
alue pitää erityisesti mielessä. 
Marraskuun alun haasteita joukoil-
lemme ovat olleet mekanisoitujen 
joukkojen harjoitus Niinisalossa 
ja panssarijääkäripataljoonan ker-
tausharjoitus täällä Karjalan pri-
kaatissa. Mekanisoitujen joukko-
jen taistelussa huollon vaatimukset 
moninkertaistuvat ja toiminnan 
aikavaatimukset kiristyvät. Meka-
nisoidut joukot elävät liikkeestä ja 
tulenantokyvystä. Tällöin joukon 
elintärkeiksi turvattaviksi huollon-
toiminnoiksi muodostuvat täyden-
nykset ja evakuoinnit. Molemmat 
harjoitukset onnistuivat huollon 
osalta erinomaisesti. Niinisalossa 
joukkoamme tuki huoltojoukkue 
ja Vekaranjärven harjoitusta tuki 
pataljoonamme pääosat (1.HK, 

Materiaali- ja kuljetuskeskus hen-
kilöstöineen sekä suorituskykyi-
neen). Karjalan huoltopataljoonan 
joukkokoulutuskauden päättävä 
ja vaativin harjoitus on alueelli-
nen taisteluharjoitus Keihäs 18. 
Harjoituksessa valmistaudumme 
vastaanottamaan joukkoja harjoi-
tuksen tukivastuulle myös muista 
Maavoimien joukko-osastoista. 
Harjoituksen vaativuutta lisää to-
dennäköisesti haastavat keli- ja va-
laistusolosuhteet. 
Syksyn aikana toimeenpantujen 
harjoitusten tulosten johdosta us-
komme, että saamme harjoiteltua 
kenttähuollon vaativaa toimin-
taa suurehkon tukeutujamäärän 
haastamana ja onnistumme teh-
tävässämme. Tämän katsauksen 
päätteeksi haluan toivottaa Kar-
jalan huoltopataljoonan, Karjalan 
prikaatin yhteistoimintakumppa-
neiden ja tukijoiden sekä kaikille 
kenttähuollosta kiinnostuneille 
työntäyteistä, turvallista loppu-
vuotta ja rauhallista juhlakauden 
odotusta. YHTEISTYÖTÄ ja IS-
KUVOIMAA.

PSJP KH materiaalitoimintoja. TRA koulutusta.

ETAH miinojen teho. MEKH - HJ. ETAH pimeäammunta.
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Etelä-Savon aluetoimistosta

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

Etelä-Savon aluetoimiston ja Mikkelin varuskunnan näkökulmasta 
on kulunut vuosi ollut tapahtumarikas. Osaltamme olemme juhlis-
taneet Puolustusvoimien satavuotis-juhlavuotta monin eri tapahtu-
min. Syksyn paikallispuolustusharjoitus Kymi 218 toteutettiin pai-
nopisteisesti Mikkelin, Savonlinnan ja Puumalan alueilla. Jäljellä on 
vielä itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati 6.12.2018 Mikkelis-
sä, jonka valmistelut ovat työllistäneet jo vuoden alusta alkaen.

Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

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

Kaakkois-Suomen aluetoimiston alueella kutsunnat aloitettiin 21.8. 
Taipalsaarella. Etelä-Karjalan osalta kutsunnat päättyivät Imatral-
la 27.9. Kymenlaakson kutsunnat alkoivat Haminassa 15.10. ja nyt 
alueen kutsunnat on pidetty lukuun ottamatta Kouvolaa, jossa kut-
sunnat jatkuvat tätä kirjoitettaessa. Kutsunnat päättyvät 14.12. 

Puolustusvoimien lippujuhlapäi-
vänä 4.6.2018 järjestettiin sep-
peleenlaskutilaisuus Päämajapat-
saalle jonka jatkoksi suoritettiin 
perinteinen vartioparaati ja Ra-
kuunasoittokunnan puistokonsertti 
Mikkelin keskustassa. Reserviläis-
ten ylennystilaisuus toteutettiin 
juhlallisesti Mikkelin Upseeri-
kerholla. Seppeleenlaskutilaisuus 
pienimuotoisena yleisötilaisuutena 
soittokunnan esityksineen kuuluu 
keskeisesti päämajakaupungin pe-
rinteisiin. Tarkoitus on jatkaa tätä 
perinnettä tulevaisuudessakin.
Paikallispuolustusharjoituksessa 
Kymi 218 syyskuun alussa harjoit-
telimme eri viranomaisten välistä 
yhteistoimintaa nopeassa tilanne-
kehityksessä. Toimintaa oli har-
joituksen aikana Karkialammella, 
Mikkelin keskustan ja lentokentän 
alueella, Savonlinnassa sekä Puu-
malassa. Harjoituksessa saimme 
luotua monipuolisesti tilanteita, 
jossa kukin viranomainen oli vuo-

Vuonna 2000 syntyneet nuoret mie-
het ovat osoittautuneet kutsuntati-
laisuuksissa hyväksi ikäluokaksi. 
Kaikilla paikkakunnilla kutsunta-
työtä tekevät ovat voineet tuntea 
olevansa lämpimästi tervetulleita. 
Kuntien, poliisin ja kirkon tuki sekä 
osallistuminen kutsuntatilaisuuk-
siin ovat käytännön osoitus ylei-
sen asevelvollisuuden nauttimasta 
laajasta tuesta ja maanpuolustus-
tahdosta. Jo iäkkäiden veteraanien 
osallistuminen tilaisuuksiin tuo nii-
hin aivan oman, perinteitä välittä-
vän viestin ja tunnelman. Tämä on 
tullut selkeästi esille keskusteluissa 
nuorukaisten kanssa. 
Karjalan prikaati järjesti Kouvolan 
kaupungin kanssa Puolustusvoimat 
100 -kesäkiertueen konsertin Kou-
volan Kasarminmäen Rykmen-
tinpuistossa 10.8.2018. Paraatin-
kentällä järjestettiin tapahtumaan 
liittyvät kalustonäyttely ja toimin-
tanäytökset. Päivän musiikillisesta 
tarjonnasta vastasivat Ilmavoimien 
Big Band, Rakuunasoittokunnan 
Big Band solistinaan Diandra ja 
Puolustusvoimien varusmiessoitto-
kunnan Show Band. Nämä koko-

rollaan ns. johtavana ja muut tuke-
vina osapuolina. Samalla harjoitte-
limme tilannekuvan välittämistä ja 
yhteistä tiedottamista sekä omien 
organisaatioiden sisällä että ul-
koisesti. Maakunnan valmiusjoh-
toryhmä kokoontui harjoituksen 
aikana useasti. Saamamme palau-
te harjoitukseen osallistuneilta oli 
positiivista. Harjoituksen tilanne-
kehys ja koulutuskohteet mahdol-
listivat monipuolisen harjoittelun 
niin yhteistoimintaosapuolille kuin 
varusmiehille ja reserviläisille. 
Puolustusvoimien 100-vuotisjuh-
lavuoden teema ”Maanpuolustus 
kuuluu kaikille” on näkynyt eri-
tyisesti aluetoimiston tehtävissä 
ja tapahtumissa. Olemme yhdes-
sä muiden alueen viranomaisten 
sekä kuntien ja kaupunkien kanssa 
kehittäneet valmius- ja varautu-
missuunnittelua pitkäjänteisesti. 
Erilaisissa yleisötapahtumissa, 
kuten esimerkiksi Savonlinnassa 
järjestetyssä Arjen turvaa -tapah-

tumassa 19.5.2018 olemme kukin 
viranomainen osaltamme tuoneet 
toimintaamme ja kalustoamme 
kansalaisille tutuksi. Päämäärä on 
yhteinen, jossa eri viranomaisten 
ja kuntien roolit ja johtosuhteet 
ovat selkeät kaikissa uhkamalleis-
sa alkaen normaaliajan häiriöti-
lanteista päätyen tilanteisiin, jossa 
joudutaan käyttämään sotilaallista 
voimaa. Karjalan prikaatista tapah-
tumaan osallistui Kymen pioneeri-
pataljoonan raivaajaosasto.
Aluetoimiston vuoden 2019 teh-
tävät ja tapahtumat noudattavat 
totuttua kaavaa. Aluetoimisto jär-
jestää perinteisen Oltermannin 
hiihdon 5.-7.3.2019. Puolustusvoi-
mien kesäkiertueen konsertti jär-
jestetään Mikkelin Vanhan kasar-
mialueen tykkipuistossa lauantaina 
8.6.2019.
Vuodenvaihde tuo tullessaan myös 
muutoksia aluetoimiston henkilös-
töön. Majuri Juhani Sihvonen jää 
reserviin 1.1.2019 lukien. Hänen 
seuraajaksi nousee kapteeni Arttu 
Muinonen. Operatiivisen sektorin 
johtaja majuri Jari Mäkelä siirtyy 
1.3.2019 lukien Karjalan prikaatin 
koulutusosastolle ja hänen seuraa-
jana jatkaa majuri Jouni Nykänen. 
Toivotan Jarille, Jounille ja Artulle 
onnea ja menestystä uusissa tehtä-
vissä. Juhanille toivotan kiitokset 
ansiokkaasta palveluksesta sekä 
onnea ja menestystä Suur-Savon 
reservipiirien toiminnanjohtajan 
tehtävään.
Maanpuolustusterveisin, Etelä- 
Savon aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Jyrki Niukkanen

Seppeleenlasku 4.6.2018 Päämajapatsaalla Mikkelin torilla.

sivat paikalle noin 4 000 ihmistä 
nauttimaan helteisen lämpimän 
päivän musiikkitarjonnasta. Va-
litettavasti ensi vuonna kiertue ei 
suuntaudu Kouvolaan.
Yläasteiden 9. luokkalaisille suun-
nattu ”Intti tutuksi” -hanke jatkui 
ja mm. 10.8. kesäkiertuepäivään 
liittyen neljä Kouvolan yläastetta 
aloitti syyslukukauden ensimmäi-
sen kouluviikon toimintapäivässään 
Paraatikentällä. Nyt olivat vuoros-
sa 2003 syntyneet ysiluokkalaiset 
opettajineen. Tilaisuus kalusto-
näyttelyineen ja toimintaratoineen 
onnistui erinomaisesti. Suuri kiitos 
onnistuneesta tapahtumasta kuuluu 
Karjalan prikaatin varusmiehille ja 
Kymenlaakson Reserviupseeri- ja 
Reserviläispiirien aktiivisille teki-
jöille, Karjalan prikaatin henkilö-
kunnalle ja Kouvolan kaupungille. 
Valmiutta kehitettiin Kouvolassa 
järjestetyllä Alueellisen maanpuo-
lustuskurssin erikoiskurssilla 4.9. 
Kurssin aiheina olivat sote- ja maa-
kuntauudistus. Paikalla oli noin 
100 asiaan vihkiytynyttä kaak-
kois-suomalaista muutoksen val-
mistelijaa ja päättäjää. Peruskurssi 

järjestettiin Haminassa 17. - 21.9. 
Maasotakoulun tiloissa. Kurssille 
osallistui yli 70 henkilöä kurssilai-
sena tai opetuksen järjestäjinä sekä 
luennoitsijoina. Kurssin toteutti 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
yhteistoiminnassa Kaakkois-Suo-
men aluetoimiston kanssa. Kurs-
silaiset olivat erityisen tyytyväisiä 
vierailuun Utin jääkärirykmentissä, 
jonka toimintaa on kurssilaisille 
hienoa esitellä - kiitokset uttilaisille.
Myös paikallispuolustusta har-
joiteltiin syyskuussa Kymi 218 
-harjoituksessa. Reserviläisten si-
toutuminen ja osaaminen harjoi-
tuksissamme ovat olleet korkealla 
tasolla. 
Aluetoimistossa henkilöstömuu-
tokset ovat jatkuneet ja jatkuvat. 
Yliluutnantti Vesa Luntamo siirtyi 
1.LOGRE:an 1.7. ja hänen pai-
kallaan aloitti 1.8. kapteeni Jarmo 
Niukkanen. Toimistosihteeri Tarja 
Turkia siirtyi 1.9. Haminaan So-
tilaslääketieteen keskuksen tehtä-
viin ja hänen paikalleen samalla 
päivämäärällä siirtyi toimistosih-
teeri Marjo Katermaa. Asevelvol-
lisuussektorin johtaja majuri Mika 
Haikala aloittaa Maasotakoulun 
maavoimien tutkimuskeskukses-
sa 1.1.2019 ja hänen jatkajanaan 
aloittaa samana päivänä majuri 
Pasi Kallioniemi. Määräaikaise-
na toimistosihteerinä on kesäkuun 
lopusta alkaen työskennellyt Sari 
Salovaara.
Kaakkois-Suomen aluetoimisto 
toivottaa kaikille Kilven lukijoil-
le oikein hyvää Puolustusvoimien 
100-vuotisjuhlavuoden loppua, 
hyvää Itsenäisyyspäivää ja hyvää 
alkavaa vuotta 2019! Lemin kutsunnanalaiset sotaveteraani Unto Hakulin johdolla kuunte-

lemassa Lemin Reserviupseerikerhon puheenjohtajan Jarmo Tölskin 
puhetta Lemin kirkon sankarihaudoilla kutsuntapäivänään 23.8. 
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Sotilasvala ja Sotilasvakuutus 
Karjalan prikaatissa

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Saapumiserän 2/18 sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivää vietettiin 
lämpimän kesäsään merkeissä 10.8.2018. Vekaranjärvelle oli saa-
punut yli seitsemän tuhatta uusien alokkaiden läheistä seuraamaan 
päivän tapahtumia. Kalusto- ja varustenäyttelyn lisäksi vieraat sai-
vat tutustua majoitustiloihin ja koulutukseen. Iltapäivällä oli tarjol-
la kenttälounasta.
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Kesäasukastapaaminen

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan prikaati kutsui Vekaranjärven lähiseudun kesäasukkaat 
infotilaisuuteen 27.6.2018. Vierailijoille kerrottiin prikaatin ajan-
kohtaisista asioista ja muun muassa tulevista harjoituksista. Tu-
tustumiskohteena oli tällä kertaa M18 -johtamisjärjestelmä. Uusi 
järjestelmä herätti kiinnostusta niin pienemmissä kuin vanhemmis-
sakin vierailijoissa. Osallistujia vuosittaiseen tilaisuuteen oli noin 
viisikymmentä. 

Puolustusvoimat 100 - kesäkiertueet 
Mikkelissä ja Kouvolassa

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat

Puolustusvoimien kesäkiertueet Mikkelissä 9.6. ja Kouvolassa 10.8. 
keräsivät runsaasti yleisöä. Hieno ilma helli puistokonsertin yleisöä. 
Ennen konsertteja nähtiin ja kuultiin maavoimien kalustoa. Mikke-
lissä esiintyi Ilmavoimien soittokunnan Big Band solistinaan Club 
For Five, Kaartin soittokunta solistinaan Diandra sekä energinen 
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Show Band. Kouvolan 
konsertin musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta ja Rakuuna-
soittokunta solistinaan Diandra.
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Jukurien Puolustusvoimat 100 -juhlaottelupaita 
Karjalan prikaatille

Teksti: Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, 
eversti Arto Ikonen
Kuva: Puolustusvoimat

Suur-Savon reserviupseeripiiri aloitti yhteistyön Mikkelin Jukurien 
kanssa vuonna 2017. Viime vuonna teemana oli Suomi 100 vuotta. 
Jukurit pelasi SM-liigan Suomi 100 -juhlaottelun lumipukupelipai-
doilla Turun palloseuraa vastaan 5.12.2017 Mikkelissä. 

Sotilasurheiluliiton kamppailupäivät 2018

Tekstija kuvat: Karjalan prikaatin 
joukkueen johtaja

Vuosittaiset Sotilasurheiluliiton kamppailupäivät järjestettiin tällä 
kertaan Utin jääkärirykmentissä. Sotilasurheiluliiton mestaruuksia 
ratkottiin totuttuun tapaan vapaaottelussa, judossa, nyrkkeilyssä, 
sotilaspainissa, painissa, sisäsoudussa ja sotilaspenkkipunnerruk-
sessa. Uutena lajina tänä vuonna oli otettu mukaan lukkopaini. 

Tänä vuonna yhteistyön teemana 
on Puolustusvoimat 100 vuotta. 
Suur-Savon reserviupseeripiiri 
järjesti Jukurien kanssa lehdis-
tötilaisuuden Jalkaväkimuseolla 
19.11.2018. Tilaisuudessa Juku-
rit luovutti yhdessä Suur-Savon 
reserviupseeripiirin kanssa Puo-
lustusvoimat 100 -juhlaottelupai-
dan Karjalan prikaatille. Jukurien 

juhlaottelu Puolustusvoimat 100 
-maastopukupelipaidoissa Tampe-
reen Ilvestä vastaan oli 7.12.2018 
Mikkelissä. 
Karjalan prikaati kiittää Jukureita 
ja Suur-Savon reserviupseeripiiriä 
saamastamme pelipaidasta. Peli-
paita on nostettu arvoiselleen pai-
kalle ja ensimmäisenä pelipaitana 
Kaartin hallin kattoon Vekaranjär-

Mikkelin Jukurien ja Suur-Savon reserviupseereiden lehdistötilaisuus. Kuvassa henkilöt vasemmalta: Juku-
rien myynti- ja markkinointituottaja Henna Huuhka, Suur-Savon reserviupseeripiirin puheenjohtaja reservin 
yliluutnantti Jussi Saarinen, Jukurien pelaaja puolustaja Ville Hyvärinen, Jukurien toimitusjohtaja Pasi Kau-
tonen, Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Arto Ikonen.

vellä kaikkien varusmiesten, re-
serviläisten ja kantahenkilökunnan 
nähtäväksi. 
Karjalan prikaati toivottaa Juku-
reille ja Suur-Savon reserviup-
seeripiirille onnea ja menestystä 
tuleville vuosille sekä hyvää maan-
puolustusyhteistyötä.

Lukkopainin harrastajamäärät ovat 
viimeisten vuosien aikana kasva-
neet rajusti, ja olikin mukava huo-
mata, että tämän vuoden kisajär-
jestäjä oli tehnyt töitä uuden lajin 
istuttamiseksi osaksi kamppailu-
päiviä. Kilpailupaikkoina toimivat 
kamppailulajien osalta Uttihalli ja 
sisäsoudun sekä sotilaspenkkipun-
nerruksen osalta sotilaskoti. Karja-
lan prikaatin varusmiehet ja hen-
kilökunta osallistuivat kilpailuihin 
osana Kouvolan varuskunnan ur-
heilijoita.

Joukkueen kokoaminen
Karjalan prikaatissa vuosittain jär-
jestettävät kamppailukisat toimivat 
hyvänä esikarsintana ja kynnyksen 
madaltajana Sotilasurheiluliiton 
kamppailupäiville. Karjalan pri-
kaatin liikunnanohjaajan laatiman 
kamppailupäiville osallistumisen 
suunnitelman mukaisesti esiva-
litut urheilijat harjoittelivat joh-
detusti ennen kilpailuja Kaartin-
hallilla neljä kertaa. Valmistavien 
harjoitusten aikana varsinaisiin 
kilpailuihin osallistuvan joukku-
een kokoonpano eli vielä hieman. 
Osansa potentiaalisista mitalisteis-
ta sai Reserviupseerikoulu, johon 
komennettavat siirtyivät luonnol-
lisesti Haminan varuskunnan ur-
heilijoiden lipun alle. Valmistavien 
harjoitusten johtamiseen osallistui 
henkilökuntaa aina prikaatin esi-
kunnasta materiaalikeskukseen asti. 

Kisapaikalla valmistautumista
Kun punnitukset oli onnistuneesti 
läpäisty oli kilpailujärjestäjä teh-
nyt jälleen esimerkillistä työtä jär-

jestämällä kisapaikalle niin sanotut 
open mats harjoitukset lukkopai-
nin ja vapaaottelun osalta. Näitä 
harjoituksia vetämään oli saatu 
Suomen vapaaottelun kirkkaim-
piin tähtiin kuuluvat Toni Tauru 
ja Suvi Salmimies, sekä Gracie 
Barran mustavyön Markku Tapio-
lan apureineen. Nämä harjoitukset 
olivat kaikille vapaat ja hieno mah-
dollisuus tutustua lajiin, vaikkei 
siihen olisikaan kilpailuissa osal-
listumassa. 

Ensimmäinen kilpailulaji
Sisäsoudun punnitustilaisuus oli 
järjestetty sujuvasti illalla ennen 
varsinaista suoritusta tapahtuvaksi. 
Karjalan prikaatin soutajien jouk-
kue oli harjoitellut tehokkaasti val-
mentajansa kapteeni Simo Lapaton 
johdolla. Tästä tuloksena oli jääkäri 
Jere Niemen sisäsoudun sotilasur-
heiluliiton hopeamitali varusmies-
ten alle 75 kiloisten sarjassa. Mui-
den soutajien tiukka veto ei aivan 
yltänyt mitaleille asti tässä kan-
sallisella tasollakin kovatasoiseksi 
muodostuneessa kilpailussa. Lähel-
lä kuitenkin oltiin, kun valmentaja 
Lapatto jäi pronssisesta mitallista 
vain yhden sadasosan. Heti ensim-
mäisestä lajista alkaen oli havaitta-
vissa hyvä joukkuehenki.

Sotilaspainijat tasaisissa 
väännöissä
Toisena aamuna käynnistyivät so-
tilaspainit. Sotilaspainissa Karjalan 
prikaatista oli kaksi ottelijaa. Tasais-
ten vääntöjen jälkeen ottelijat saivat 
kokea niin voittamisen iloa, kuin 
myös tappion karvasta kalkkia. Ma-

tolla nähtiin hienoja nostoja, työn-
töjä ja työntö yritysten passauksia, 
sillä lopputuloksella että viestimies 
Maysam Mohibby sijoittui 75 kilon 
sarjassa hienosti kahdeksanneksi ja 
viestimies Jere Laitinen saman sar-
jan yhdeksänneksi. Sarja oli kilpai-
luiden isoin kahdeksantoista paini-
jan vahvuudella.
Tässä lajissa joukkuemestaruuden 
vei kuten jo useina vuosina aiem-
minkin Kouvolan varuskunnan 
urheilijat. Pääsipä Mohibby ja Lai-
tinenkin pitelemään hetken lajin 
kiertopalkintoa. 

Vapaaotteluhäkissä rymistel-
tiin ja kehässä liikuttiin ke-
vyesti mutta iskettiin tiukasti
Kisojen jatkuessa alkoi käynnissä 
olevien lajien repertuaari kasva-
maan. Vapaaotteluun oli prikaatista 
valmistautumassa kaksi ottelijaa. 
Toinen kuitenkin komennettiin kil-
pailuiden alla Reserviupseerikou-
luun. Kilpailupaikalla ei kuitenkaan 
edustusasun väri haitannut, vaan 
tuttuja miehiä tuettiin niin ottelui-
hin valmistautumisessa kuin myös 
otteluiden aikana kannustamalla. 
Nyrkkeilyyn oli prikaatista valmis-
tautunut neljä ottelijaa, joista yhden 
näytöt aliupseerikurssilla olivat ol-
leet niin kovat, että hänet komen-
nettiin Reserviupseerikouluun.
Lajien välinen yhteistyö toimi lois-
tavasti. Koska kokelas Leskiselle 
ei tarjottu heti ensimmäisellä ot-
telulistalla nyrkkeilymatsia, hoiti 
hän mallikkaasti muiden vapaaot-
teluun ja nyrkkeilyyn valmistau-
tuvien lämmittelyt. Vapaaottelussa 
jääkäri Lauri Suokas voitti tarkalla 
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Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen 
paraati Mikkelissä
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin tänä vuonna Mikkelissä 6.12.2018.
Päivä alkoi seppeleenlaskulla Päämajapatsaalle Mikkelin torilla, missä järjestettiin myös katselmus. 
Ohimarssi toteutettiin Maaherrankadulla ja Puolustusvoimien kalustoon sai tutustua Raatihuoneenka-
dulla.
Paraatin teemana oli Puolustusvoimat - 100 vuotta valmiutta, ja siihen osallistui joukkoja kaikista puo-
lustushaaroista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Rajavartiolaitoksesta, sekä veteraani- ja maanpuolus-
tusjärjestöistä.
Paraatin otti vastaan Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko ja paraatijoukkoja ko-
mensi Maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Markku Myllykangas. Kenttähartauden piti 
Maavoimien kenttärovasti Vesa Aurén.ottelemisella ensimmäisen ottelun-

sa tuomariäänin 3-0, mutta toisessa 
vastaan asettui Suomea maailmal-
lakin edustava potkunyrkkeilijä, 
jonka pystyotteleminen oli vie-
lä tällä kertaa Suokkaalle liikaa. 
Mahtavan taistelun jälkeen tämä 
ottelu tuomittiin tuomariäänillä 
oppilas Aleksi Sauraman hyväk-
si. Näillä otteilla Suokas ansaitsi 
Sotilasurheiluliiton vapaaottelun 
pronssisen mitalin sarjassa D-77.1 
kiloa.
Nyrkkeilyssä jääkäri Kazadi Adao 
osoitti taitonsa voittaen ensim-
mäisen ottelunsa puhtaasti tuoma-
riäänin 3-0 ja finaalin tuomarin 
keskeytyksellä. Kazadin nopea ja 
terävä ottelutyyli palkittiin Sotila-
surheiluliiton nyrkkeilymestaruu-
della sarjassa T-71 kiloa. 
Kokelas Santeri Leskiselle asettui 
vastaan prikaatista Haminaan siir-
tynyt upseerioppilas Teemu Björk-
backa. Miesten välinen tasainen 
kamppailu oli katsojillekin viih-
dyttävää. Molempien liikkuminen 
ja iskeminen oli tekniikkasarjaan 
ensiluokkaista. Tuomarit näkivät 
kuitenkin Björkbackan hienoisesti 
ottelussa paremmaksi. Leskinen 
palkittiin sarjan T+86 kiloa prons-
sisella mitalilla.  Viestimies Netta 
Hämäläisen otteet NT- 64 kiloa 
sarjassa saivat kokeneet tuomarit-
kin kehumaan Hämäläisen otteita. 
Hämäläisen puhdas ja teknisesti 
erittäin hyvä otteleminen palkit-
tiin sarjan mestaruudella. Karjalan 
prikaatin Valmiusyksikössä on siis 
tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin 

nyrkkeilyosaamista. Tästä osoituk-
sena kaksi mitalia nykyisille val-
miusyksikön varusmiehille ja yksi 
tulevalle.

Tatamilta kokemusta
Perinteisesti Judo lajina on yksi 
kamppailupäivien kovatasoisim-
pia. Näin oli tänäkin vuonna, kos-
ka osallistujalistoilta löytyi entisiä 
ja nykyisiä maajoukkue edustajia. 
Karjalan prikaatin judokat jääkärit 
Aleksi Kirjavainen ja Jim Forsberg 
hakivat tiukkoja vääntöjä näiden 
nimimiesten kanssa. 
Nopeatempoisista otteluista mu-
kaan tarttui arvokkaan kokemuk-
sen lisäksi niin voittoja kuin tap-
pioitakin. Rohkeasti miehet ottivat 
osaa oman sarjansa lisäksi myös 
avoimeen kilpasarjaan. Jääk Fors-
berg palkittiin K-65 kiloa sarjan 
hopealla ja Kirjavainen K-85 kilon 
sarjan pronssilla.
Lukkopainissa taso osoittautui niin 
kuin oletettiinkin jo ennen kilpai-
luita erittäin kovaksi. Kovan vään-
tämisen, lukuisten position vaih-
tojen ja lukotus yritysten jälkeen 
oli Karjalan prikaatin osallistuji-
en viestimies Kestilän ja kokelas 
Pyyppösen tyytyminen yksiin ot-
teluihin. Molempien ensimmäiset 
ottelut olisivat kuitenkin voineet 
kääntyä pienten tekijöiden muu-
toksesta myös voitoksi.

Rauta liikkui sotilaskodissa
Sotilaspenkkipunnerrus järjestet-
tiin samalla tavalla yleisöystäväl-
lisesti sotilaskodissa kuin tehtiin 

sisäsoutu. Lajijohtajana toiminut 
yliluutnantti Vesa Hartikainen oli 
apurinsa varastonhoitaja Jukka 
Komulaisen kanssa heille tyypilli-
seen tapaan hoitanut järjestelyt
erinomaiseen kuntoon. Nostopaik-
ka oli lajin henkeen kuuluen varus-
tettu ja siinä urheilija oli oikeute-
tusti kaiken keskiössä. Karjalan 
prikaatista osallistujien panos lajiin 
oli neljä nostajaa varusmiehissä ja 
yksi henkilökunnassa. Tykkimies 
Nico Kosunen nosti VM-80 sar-
jassa komeasti hopealle 77.5 kilon 
tangolla. VM-90 sarjassa pioneeri 
Heikki Hartikainen punnersi itsel-
lensä kultaa 82.5 kilon tangolla. 
Muiden varusmies nostajien osalta 
mitalit jäivät muutamien lisänosto-
jen päähän. 
Henkilökunnan sarjoissa nähtiin 
jälleen huikeita toistomääriä. Tästä 
kertoo myöskin se, että vääpeli Aki 
Rötkön hyväksytyt 22 toistoa eivät 
aivan riittäneet mitaleille asti.

Loppuun..milloin kotikisat?
Kokonaisuutena tämän vuoden ki-
samatka oli onnistunut. Valmistaviin 
harjoituksiin varusmiehet pääsivät 
osallistumaan hyvin, ja lajival-
mentajat ja liikunnanohjaaja olivat 
omista kiireistään huolimatta aktii-
visia. Kaikki potentiaaliset osallis-
tujat eivät kuitenkaan päässeet tai 
halunneet osallistua kilpailuihin.
Utin jääkärirykmentti ilmoitti kil-
pailuiden päättäjäisissä ottavan-
sa järjestely vastuun myös ensi 
vuoden kilpailuista. Kilpailu aika 
saattaa muuttua hiukan myöhäi-
semmälle syksylle, mutta joka ta-
pauksessa Karjalan prikaatin on 
jatkossakin laitettava urheilijansa 
näihin karkeloihin mukaan. Ky-
seessä on varusmiehille ainutlaa-
tuinen kokemus erittäin hyvä hen-
kisistä kamppailukilpailuista. Parit 
seuraavat kisaisännät on jo lukittu, 
mutta olisiko sitten jälleen Karjalan 
prikaatin vuoro isännöidä tämä ta-
pahtuma. Kaikkien potentiaalisten 
urheilijoiden saaminen kotikisoihin 
saattaisi olla nykyistä helpompaa.
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Itsenäisyyttä juhlittiin Vekaranjärvellä
Karjalan prikaatin ja Kouvolan kaupungin järjestämä itsenäisyys-
päivän aaton iltajuhla kokosi Vekaranjärvelle paikallisia vaikuttajia 
sekä Kouvolan varuskunnan henkilöstöä juhlimaan Puolustusvoimi-
en 100-vuotista taivalta. Juhlavuoden kunniaksi vieraiden joukossa 
kulkivat varusmiehet Puolustusvoimien historiaa henkivissä asuissa 
ja Maamme-laulua säestivät tykinlaukaukset. Juhlan isäntinä toimi-
vat Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki 
sekä Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell.

36 37

Keihäs 18 -harjoitus Karjalan prikaatissa
Teksti: Sari Vanhalakka
Kuvat: Jari Heikkilä

Karjalan prikaatin johtama Keihäs 18 -harjoitus järjestettiin Selänpää - Pahkajärvi - Tuohikotti - Hei-
tuinlahti - Kouvola - Utti -alueella 3.-11.12.2018. Harjoitus oli kaksiosainen, joista ensimmäinen on am-
pumaharjoitusvaihe 3.-6.12. ja harjoitus jatkuu taisteluharjoitusvaiheena 7.-11.12.2018. Harjoitukseen 
osallistui joukkoja Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Utin jääkärirykmentis-
tä, Maasotakoulusta, Kaartin jääkärirykmentistä, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartios-
tosta, Raja- ja Merivartiokoululta, Ilmasotakoululta, Karjalan lennostosta ja Puolustusvoimien johta-
misjärjestelmäkeskuksesta, noin 5 300 henkilöä. Ajoneuvoja harjoitusalueella liikkui yhteensä noin 500. 
Ampumaharjoitusvaiheen johti Karjalan tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jussi Annala 
jataisteluharjoitusvaiheen Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Pasi Välimäki.
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Pioneerit Saber Strike 18 -harjoituksessa Virossa
Teksti: kapteeni Timo Leppänen, Ky-
men pioneeripataljoona, harjoituksen 
kansallinen vanhin
Kuvat: Puolustusvoimat

Karjalan prikaati osallistui Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen joh-
tamaan kansainväliseen Saber Strike 18 -harjoitukseen Viron Ta-
passa 7.-15.6.2018. Harjoitusjoukko koostui Valmiusyksikön taiste-
lupioneerijoukkueesta vahvennuksena siltaryhmä Porin prikaatista. 
Lisäksi henkilökuntaa osallistui harjoitukseen tukiorganisaatiossa ja 
esikuntaupseeritehtävissä. Suomen osaston kokonaisvahvuus oli 37 
henkilöä. 

Suomalaiset harjoittelivat Tapan 
harjoitusalueella osana Viron 1. 
prikaatia. Harjoitukseen osallis-
tuivat Viron ja Suomen lisäksi 
Iso-Britannia, Tanska ja Yhdys-
vallat. Harjoituksen kehyksenä oli 
mekanisoidun pataljoonan taiste-
lun tukeminen kansainvälisessä 
toimintaympäristössä. Harjoitus 
kehitti johtamiskykyä esikunta-, 
joukkue- ja yksilötasolla sekä Maa-
voimien joukkojen ja järjestelmien 
kansainvälistä yhteensopivuutta.
Operaatio ”Baltic Fox”Harjoituk-
sen valmistelut alkoivat projekti-
organisaation kokoamisella syk-
syllä 2017. Rungon muodostivat 
samana keväänä Virossa Kevad-
torm -harjoituksessa oppia saanut 
henkilöstö.  Projektin ensimmäiset 
suunnitteluperusteet luotiin loka-
kuussa 2017 Vilnassa järjestetyssä 
suunnittelukokouksessa. Yhteis-
työ virolaisten kollegoiden kanssa 
käynnistyi kaikilta osin mutkatto-
masti ja oli sujuvaa loppuun asti. 
Harjoituksen valmisteluvaiheen 
painopiste muodostui logistiik-
kaan. Vaikka etäisyys oli verrattain 
lyhyt, vaati joukkueenkin kokoisen 
osaston keskittäminen kalustoi-
neen paljon suunnittelua ja sopi-
mista.   
Ensimmäinen tavoite saavutettiin 
menestyksekkäästi 7.6.2018 illalla 
henkilöstön ja kaluston saavuttua 
meriteitse Viroon ja siitä mootto-
rimarssilla Tapan varuskuntaan.  
Seuraavana päivänä suomalaisten 
osasto johtoon otettiin osaksi vi-
rolaisen prikaatin Scouts-pataljoo-
naa. Harjoituksen ensimmäiset päi-
vät oli varattu eri maiden kalustoon 
ja toimintatapoihin perehtymiseen 

sekä joukkojen toimintatapojen 
yhteensovittamiseen. Perehtymis-
vaiheen jälkeen taistelupioneeri-
joukkue käskettiin ensimmäiseen 
tehtäväänsä. Taisteluvaiheessa pio-
neerit suluttivat, edistivät mekani-
soidun joukon liikettä ja taistelivat 

jalkaväen tapaan. 
Taisteluvaiheen jälkeen käynnistyi 
esikuntaharjoitus. Harjoitus toteu-
tettiin 12.-15.6.2018 välisenä ai-
kana. Harjoituksen tavoitteena oli 
kouluttaa Viron Scouts-pataljoo-
nan esikuntaa hyökkäystehtävässä. 

Harjoituksen runko muodostet-
tiin esikunnasta, komppanioiden 
päälliköistä, erillisjoukkueiden 
johtajista sekä prikaatin johdosta. 
Pataljoonan esikunta toimi koko-
naisuutena. Prikaati, komppaniat 
ja erillisjoukkueet toimivat yksit-
täisinä henkilöinä. Jokaisessa joh-
toportaassa oli mukana myös oma 
erillinen erotuomari joka loi tilan-
teita harjoituksen edetessä. KYM-
PIONP:n henkilöstö toimi taistelu-
pioneerijoukkueen pelaajina.
Mitä opimmeValmiusyksikön tais-
telupioneereilla todettiin olevan 
hyvät valmiudet toimia kansainvä-
lisessä harjoituksessa. Suomalais-
joukkueen ja virolaisen pataljoo-
nan yhteistoiminta onnistui hyvin. 
Virolaiset olivat osanneet suun-
nitella hyviä tehtäviä ja paikkoja 
erikoissuorituskyvyllemme. Har-
joituksessa saimme hyödynnettyä 
esimerkiksi hyvin siltakalustoam-
me ja -ryhmäämme.  Kaikilla ta-
soilla oli helppoa työskennellä 
virolaisten kollegojen kanssa, kun 
heillä on samanlainen ratkaisukes-
keinen ja käytännönläheinen joh-
tamistyyli ja asioiden ”sujumisen” 
kulttuuri. 
Taistelutehtäviä ovat olleet muun 
muassa taistelu jalkaväen tapaan, 
ylikulun varmentaminen, miinoit-
teen raivaaminen ja suluttaminen. 
Joukkue oli harjoitellut hyvin sa-
mantyyppisiä tehtäviä kotimaassa 
osana valmiusyksikköä. Erityises-

ti varusmiesjohtajille harjoitus oli 
loistava tilaisuus harjaantua oman 
joukkonsa johtajina. Ulkomaan 
harjoituksissa johtajat pääsevät te-
kemään paljon itsenäisiä päätöksiä 
haastavissa tilanteissa ja sovelta-
maan opittua. Osaamisen näkökul-
masta esikuntaharjoitus soveltui 
ponnahduslautana henkilökunnal-
le, jotka eivät ole aikaisemmin toi-
mineet kansainvälisissä harjoituk-
sissa tai operaatioissa.
Kuvateksti: Suomalainen taistelu-
pioneerijoukkueen ryhmänjohtaja 
antaa perusteita suojauksen järjes-
tämisestä virolaiselle ryhmänjoh-
tajalle.
Harjoituksessa on näytetty toteen, 
että suomalaisten perustaistelu-
menetelmät toimivat ja kestävät 

kansainvälisen tarkastelun. Kan-
sainvälisessä harjoitusjoukossa on 
pantu merkille, että Valmiusyksi-
kön taistelupioneerijoukkueemme 
on suorituskykyinen ja hyvin joh-
dettu 
Harjoituksesta on saatu runsaasti 
kokemuksia, joita hyödynnetään 
kotimaan harjoitusten suunnitte-
lussa ja toimeenpanossa. Olemme 
saaneet harjoituksesta myös ha-
vaintoja, miten omia välineitä ja 
taisteluun liittyviä toimintatapoja 
voitaisiin hienosäätää ja kehittää 
edelleen. Harjoitus on lisäksi kehit-
tänyt johtamista kaikilla organisaa-
tiotasoilla, aina ryhmänjohtajasta 
joukon kansalliseen vanhimpaan.

Suomalainen taistelupioneerijoukkue ennen paluumarssia Suomeen.

Harjoituksen aikana testattiin evakuointiketjun toimivuus.

Harjoituksen aikana toteutettiin virolaisten johtama miinojen ja panos-
ten tehon esittely.

Virolainen rynnäkköpanssarivaunu ylittämässä suomalaisen taistelupio-
neerijoukkueen rakentamaa Leguan-siltaa hyökkäyksessä.
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Valmius luodaan normaalioloissa - Kymi 218 
-harjoituksen yhteistoimintaa

Teksti: Päivi Visuri
Kuvat: Puolustusvoimat 

Kymi 218 -harjoitus järjestettiin Mikkelin, Savonlinnan ja Puuma-
lan alueilla 10.-14.9.2018 . Harjoitukseen käskettyjä reserviläisiä oli 
mukana 400 ja varusmiehiä useasta eri joukko-osastosta yhteen-
sä noin 700. Puolustusvoimien henkilöstöä mukana oli noin 150 ja 
yhteensä noin 150 muita viranomaisia kuten Itä-Suomen aluehal-
lintovirastosta, Itä-Suomen poliisilaitokselta, Etelä-Savon pelas-
tuslaitokselta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymästä, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksesta 
sekä Mikkelin ja Savonlinnan lentoasemalta.

Yhdysvaltain Euroopan maavoimien komentaja 
tarkasti Karjalan prikaatin valmiusyksikön

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

Yhdysvaltain Euroopan maavoimien komentaja kenraaliluutnantti 
Christopher G. Cavoli ja Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti 
Petri Hulkko tarkastivat Karjalan prikaatin Valmiusyksikön taiste-
luammunnan Pohjankankaalla 31.10.2018. 

Yksikkö toteutti ammunnan val-
mistelut, aseiden kohdistukset 
ja harjoittelun erittäin lyhyessä 
ajassa. Varsinaisessa ammunnas-
sa Valmiusyksikkö antoi parhaan 
mahdollisen kuvan suorituskyvys-
tään ja osaamisestaan. Tuli, liike 
ja kommunikointi toimivat sau-
mattomasti - molemmat kenraalit 
olivat silmin nähden tyytyväisiä 
näkemästään. Räväkän taisteluam-
munnan jälkeen Valmiusyksik-
kö purki ammunnan järjestelyt 
ja liittyi illasta Panssariprikaatin 
LEKA18-harjoitukseen. Valmius-
yksikön osaamisen taso ja asenne 
tekemiseen on taas kerran aivan 
huippuluokkaa.

Valmiusyksikkö antoi parhaan mahdollisen kuvan suorituskyvystään ja 
osaamisestaan.

Kenraaliluutnantti Petri Hulkko ja kenraaliluutnantti Chris-
topher G. Cavoli.

Kenraaliluutnantti Cavoli tutustui joukon 
varustukseen ammunnan jälkeen.

Kenraali-
luutnantti 
oli tyytyväi-
nen näke-
määnsä.
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Juhlaleiri Kajaanissa
Teksti: Margetta Ala-Krekola,
Valkealan sotilaskotiyhdistyksen tiedottaja 
Kuvat: Margetta Ala-Krekola ja
Kirsi Tulkki

Sotilaskotijärjestö on juhlinut koko vuoden 100 vuotista toimintaansa. 
Keväällä 7.5.2018 vietettiin Pop up -sotilaskotipäivää ympäri Suomea. 
Ensimmäinen suomalainen varusmies pääsi sotilaskotiin samana päi-
vänä 100 vuotta sitten. Samana päivänä julkaistiin sotilaskotijärjes-
tön historiikki ja juhlakonsertti järjestettiin Järvenpäässä kevätko-
kouksen yhteydessä. Nyt syyskauden koittaessa oli juhlaleirin aika.

Vanhan  sotilaskodin tyhjentämi-
nen remontin alta ja väistökodin 
perustaminen kesti valmisteluineen 
useita kuukausia.  Se on vaatinut 
venymistä niin palkatulta henkilö-
kunnalta että vapaaehtoissisarilta. 
Tukea saatiin luonnollisesti Raken-
nuslaitokselta ja Karjalan prikaa-
tilta. Suuri kiitos heille siitä! Muut-
totohinoista huolimatta johtavana 
ajatuksena on ollut turvata jatkuvat 
sotilaskotipalvelut varusmiehille ja 
prikaatin alueella työskenteleville 
henkilöille. 
Peruskorjaus tuli viime hetkellä, 

koska etenkin keittiö- ja sosiaaliti-
loissa on ollut jo pidemmän aikaa 
erilaisia, vanhoista rakenteista joh-
tuvia ongelmia. Samalla on päästy 
inventoimaan ja hävittämään vuo-
sien saatossa kertynyttä materiaa-
lia. Eli jotain hyvääkin!
Peruskorjaus ja toiminta väistö-
tiloissa jatkuu noin vuoden ajan. 
Sinä aikana pyrimme palvelemaan 
asiakkaita mahdollisimman hyvin, 
totuttuun tapaan. Valitettavasti väis-
tökodin tilat eivät ole suuren suu-
ret, mutta lyhyen kokemuksen pe-
rusteella ne vaikuttavat yllättävän 

toimivilta, myös asiakaspalautteen 
mukaan. Samalla on hyvä muistaa, 
että myös Pahkajärven leirisoti-
laskoti palvelee normaalisti eli 
tilattaessa. Muistakaahan tilata so-
deauto harjoituksiin! Pieni piristys 
harjoituksen keskelle!

Juhlaleirille kutsuttiin kaikkia so-
tilaskotisisaria ikään ja tehtäviin 
katsomatta. Valkealasta juhlaleiril-
le osallistui sekä kouluttajia, että 
leiriläisiä yhteensä kuusi sisarta. 
Tavoite oli asetettu pilviin, kos-
ka leirille odotettiin viittä sataa 
osanottajaa, mutta paikalle saapui 
puolet vähemmän sisaria. Leirin 
ohjelma oli suunniteltu niin, ettei 
kenenkään osallistuminen ollut 
kunnosta kiinni, vaan kiinnostus 
yhteiseen harrastukseen oli houku-
tin leirille osallistumisessa. Leirita-
pahtuma ei edellyttänyt suuria vaa-
timuksia vaatevalinnoissa, vihreää 
sen kuitenkin olla piti. Sotilasko-
tisisaret pukeutuivat joko vihreään 
työasuun tai ulkona maastopukuun. 
Juhlavaatteet saivat jäädä ansio-
merkkien kanssa kotiin. 
Juhlaleiri alkoi perjantaina. En-
simmäisinä ilmoittautuivat Sisar 
ratissa kurssilaiset, koska heille pi-

dettiin jo heti Kajaaniin saavuttua, 
perjantai-iltana ensimmäinen kak-
situntinen luento. Lauantai olikin 
sitten enemmän käytäntöä, auton 
ajoa ja huoltoa. Renkaan, lampun 
ja sulakkeen vaihto harjoiteltiin 
auton huoltokirjan mukaan. Ope-
teltiin myös peruuttamaan suoraan 
ja mutkan taa peilistä katsoen. Jän-
nittävin rasti oli varmaankin maas-
toajo, missä ylitettiin vesieste, pe-
lastettiin auto ojasta ja vaihdettiin 
välillä ”ryömimisvaihteelle”. Ajo 
koulutus päättyi ajoneuvon tank-
kaamiseen ja puhdistamiseen seu-
raavaa käyttökertaa varten. Kaikki 
kurssille osallistuvat sisaret saivat 
b-ajoluvan viideksi vuodeksi.
Sisar viestijänä -kurssin aluksi ker-
rattiin järjestömme arvot; vapaaeh-
toisuus, osaaminen ja itsensä kehit-
täminen, luotettavuus, iloisuus ja 
palvelualttius sekä yhteisöllisyys. 
Kurssilaiset saivat nähdä mel-

koisen vaatekavalkadin vuosien 
varrelta. Sotilaskotijärjestössä on 
kaikki sotilaskotivaatteet, mitkä on 
joskus hyväksytty järjestön käyt-
töön, edelleenkin käyttökelpoisia. 
Palveluetiketti oli seuraava keskus-
telun herättäjä. Etiketti esitettiin 
kuvaelman muodossa. Sotilasko-
dissa tulee muistaa kaikki samat 
hyvät tavat kuin missä tahansa 
muussa ”kahvilassa”. Aika ajoin 
on hyvä tähdentää meille sisarille, 
hymyllä ja sydämellä palvelemi-
sen merkitystä. Viimeinen aihe oli 
muutosvalmius. Asiaa käsiteltiin 
muutos vastarinnan kautta.
Sisar kouluttajana -koulutukseen 
osallistujat tutustuivat koulutus-

korttien tekemiseen. Kurssilai-
sille opetettiin, miten em. kortti 
toteutetaan ja miten niiden käyttö 
mahdollistaa pienienkin taukojen 
hyödyntämisen opetukseen. Isoissa 
harjoituksissa voi joutua koulutta-
maan yllättäenkin erilaisia toimin-
toja, joten koulutuskorteille on tila-
us järjestömme toiminnassa.
Tutuin aihe leirillä oli Sisar maas-
tossa -kurssi. Kurssi jakautui kent-
täleipomon, myyntiauton varus-
tamisen ja maastouttamisen sekä 
toimiston tehtävien kouluttami-
seen. Kurssille osallistui suurin 
sotilaskotisisarten ryhmä. Kenttä-
leipomossa valmistetut munkit tar-
jottiin toisien kurssien osanottajille 
lauantain päiväkahvilla.  Myynti-
auton maastokuntoon laittamisen 
ohella sisaret perehtyivät inven-
toimiseen. Harjoituskäsikirjassa 
olevat toimistokaavakkeiden mallit 
opeteltiin ja rahojen tilitykset.
Pikkusisaret kulkivat rastilta toisel-
le ja keräsivät näin kuvaa sotilasko-
tityön kaikista osa-alueista. Heissä 
on järjestömme tulevaisuus. Oman 
kurssinsa he aloittivat kuitenkin 
katseella menneeseen ja sotilasko-
tisisarten arvoihin.
Kajaanin sotilaskotisisaret olivat 
nähneet paljon vaivaa vieraiden 
iltaohjelmaan ja yleiseen viihtymi-

seen. Naisyleisöä viihdytti kuinkas 
muuten kuin miehet, eikä yhtään 
huonommaksi jäänyt sisarten sket-
siviihde Kainuun prikaatin uudesta 
kasviskomppaniasta. Ensin tanssi-
ryhmä Äijät tanssivat itsensä suo-
raan sydämiimme ja jatkoksi Sanna 
ja Virkamiehet vastasivat tausta-
musiikista, kun Leijona ravintolan 
kokit huolehtivat hyvinvoinnistam-
me maittavalla salaatti-iltapalalla. 
Aamunvirkut aloittivat pyhäpäivän 
kenttähartaudella Voitontien kir-
kossa. Kenttäehtoollinen luonnon 
helmassa on aina kokemuksen ar-
voinen. Anneli Toppisen saarnan 
vei tuuli mennessään, mutta soti-
laspastori Heikki Korvan epistola 
kuului takapenkillekin. Ensimmäi-
nen kerta kun loppumusiikkina 
kuunneltiin luonnon ääniä. 

Sotilaskotisisarten juhlaleirille 
osallistui Valkealan sisaria Sari, 
Teija Utista, Kaarina, Aina, Lyyli 
ja Margetta, kuvasta puuttuu vielä 
toinen Sari.

Sisar ratissa kurssilla opeteltiin peruuttamaan peräkärryä suoraan ja 
mutkan taakse.

Juhlaleirin loppuhuipennukseksi 
Lapin sotilassoittokunta esitti mu-
siikillisen kavalkadin eri maiden 
sotilasmarsseista. Siinä sivussa 
opimme, että ”Helka neiti kylvys-
sä” ei olekaan Nummisen käsialaa 
vaan tuotu rapakon takaa. 
Kainuun prikaatin komentaja pri-
kaatikenraali Tuomo Repo kertoi 
kansainvälisestä tilanteesta, ja ti-
laisuuden päätti sotilaskotiliiton pj. 
Kirsi Patrikainen ja juhlaleirin joh-
taja Kirsi Tulkki vetämällä yhteen 
sotilaskotiliiton ajankohtaiset asiat 
sekä ”pyykkinarulta” kootut kerto-
mukset; miksi olen vihreä sisar ja 
miksi olen tullut Kajaaniin.

Kaikki koulutus on takanapäin ja iloisin ilmein kaikki leiriläiset odotta-
vat iltajuhlaa.

Kauan odotettu sotilaskotimme peruskorjaus on alkanut. Samalla 
aloitimme toiminnan väistökodissa, Kaartinkinossa. 

Peruskorjaus alkoi
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Teksti ja kuvat: Eila Kylliäinen PHRAKLVanhempi asentaja Asko Kääpä valmistui v. -75 Kouvolan ammatti-
koulusta putkiasentajaksi.  Hyvä ammatillinen koulutus takasi pää-
syn suoraan koulusta kesälomittajaksi Karjalan prikaatiin. 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
putkimies Karjalan prikaatissa

Työnantajan nimi on sittemmin 
vaihtunut papereissa moneen ker-
taan, mutta työpaikka on pysynyt 
samana. Silloinen tukikohta oli 
lämpökeskus ja huoltoalueena ka-
sarmien kaikki LVI-tehtävät. Huol-
totehtävissä kierreltiin polkupyö-
rällä pakki tarakalla sen aikaisilla 
vehkeillä ja kriteereillä. Kasarmeis-
sa rasvattiin laakereita, vaihdettiin 
ilmastointikoneiden käyttöhihnoja 
sekä korjailtiin kaksiotehanoja jot-
ka olivat jatkuvasti epäkunnossa. 
Tehtävänkuva on nykyisinkin osit-
tain sama, mutta automatiikka on 
lisääntynyt. Alueet on myös jaettu 
ja Askolla on vastuullaan parisen-
kymmentä kohdetta. Automaation 
myötä ilmastointi - ja lämmitys-
laitteita valvotaan ja säädetään 
tietokoneilla joita on pääkoneen 
lisäksi nykyisin neljässä etäpistees-
sä. Niissä on eri laitevalmistajien 
omat ohjelmat jotka ovat toiminta-

periaatteiltaan hyvin samanlaiset, 
toteaa Asko. Vikahälytykset lait-
teista lähtevät myös puhelimiin ja 
virka-ajan jälkeen päivystykseen. 
Kerran viikossa tehdään myös 
kierrokset kaikissa kohteissa ja 
tarkastetaan mekaanisten laittei-
den toimivuus. Huoltokierrokset 
toteutetaan Huto-järjestelmässä 
olevan ennakkohuolto-ohjelman 
mukaisesti. Nykyisin palvelupyyn-
nöt menevät asiakastukikeskuk-
sen Kiva-järjestelmään. Sieltä ne 
siirtyvät Huto-järjestelmään josta 
ne poimitaan työn alle. Tosin joku 
saattaa nykäistä vielä nykyäänkin 
hihasta ja ilmoittaa työtehtävästä 
vanhan kaavan mukaan. Työpaikka 
on ollut Askolle mieluinen ja siinä 
on ollut vain pari katkosta vuosien 
saatossa. Toinen oli asepalveluk-
seen astuminen v. 78 ja toinen reilu 

vuosi rauhanturvatehtävissä Liba-
nonissa v. 86. Askon vapaa-aika 
kuluu keräilyharrastusten lisäksi 
kaikenlaisia laitteita korjaillen. 
Nyt, kun eläkepäivät häämöttävät 
ja työvuosia on enää vain muuta-
ma jäljellä niin harrastuksille jää 
enemmän aikaa. Yhteisiä puheen-
aiheita löytynee myös pojan kanssa 
joka on kouluttautunut elektroniik-
kapuolelle ”se on sellaista siivom-
paa rassaamista”, toteaa Asko. Puo-
lustushallinnon rakennuslaitos on 
puolustusministeriön alainen laitos. 
Rakennuslaitos on puolustushal-
linnon kiinteistö- ja ympäristöalan 
asiantuntija- ja palveluorganisaatio, 
joka tukee puolustusvoimia ja soti-
laallista maanpuolustusta kaikissa 
oloissa. Liikevaihtomme on n. 150 
milj. euroa ja henkilöstömme määrä 
n. 700. 

Kuvassa oleva lämmöntalteenot-
toyksikkö on Askon suosikki, kun 
siinä on parhaimmat talteenoton 
hyötysuhteet.

Asko esitteli erään teknisen tilan laitteistoa.

Teksti: Millog Oy:n asiakkuuspäällikkö 
Petri Seppälä
Kuvat: Millog Oy

Vuosi 2018 alkaa olla takanapäin. Millog Oy:n tapauksessa kyseessä 
oli yrityksen 4. toimintavuosi kumppanuuden laajentamisen jälkeen. 
Työnteko korjaamoilla on hakenut rutiineja, ja voitaisiin todeta vii-
meisen vuoden olleen vakiinnuttamisen aikaa. Pieniä tilamuutoksia 
on toteutettu erityisesti Vekaranjärven alueella ja niitä jatketaan 
suunnitelman mukaisesti. 

Järjestelmäasiantuntija Joonas Leppänen kertoi opiskelijoille Millogin 
monipuolisista työmahdollisuuksista. Lappeenrannan yliopiston ja Sai-
maan ammattikorkeakoulun DuuniDay-kontakti- ja rekrytointitapahtu-
massa.  

Millog Oy:n yritystasoinen strate-
gia on uudistettu ja viestitty henki-
löstölle henkilöstöpäivässä ja muis-
sa infotilaisuuksissa. Strategiassa 
on kolme selkeää pääteemaa: ny-
kyisen kumppanuuden syventämi-
nen Puolustusvoimien kanssa, toi-
minnan tehokkuuden kehittäminen 
sekä laajentuminen uusiin asiak-
kuuksiin. Nykyisen kumppanuuden 
syventämistä tarkastellaan yhtei-
sessä projektissa puolustusvoimien 
kanssa. Tavoitteena on päivitetyn 
kumppanuussopimuksen sekä uu-
den hinnoittelu- ja toimintamallin 
käyttöönotto 2021 alusta. 
Tehokkuusnäkökulmasta Millog 
pyrkii kehittämään pitkäjänteises-
ti toimintojaan. Tämä ei tarkoita, 
että tehokkuutta haettaisiin pel-
kästään työtekijöiden selkänahas-
ta – myös toimihenkilöt joutuvat 
kantamaan kortensa kekoon. Koko 
yrityksen johtamis- ja toimintakult-
tuuria tarkastellaan sekä pyritään 
kehittämään tehokkuutta tukevia 
työkaluja- ja menetelmiä. Näissä 
kehityskohteissa pyritään hyödyn-
tämään erityisesti digitalisaation ja 
muun uuden tekniikan tuomat vaa-
timukset. 
Millog Oy on tuottanut strategisena 
kumppanina palveluita puolustus-
voimille jo 10 vuoden ajan. Näiden 
kymmenen vuoden toiminnan aika-
na Millog Oy on kypsynyt yrityk-
seksi, jonka palveluista muutkin 
potentiaaliset asiakkaat ovat kiin-
nostuneita. Erityisesti huolto- ja 

turvallisuuskriittiset yritykset sekä 
viranomaiset on tunnistettu asia-
kaskunnaksi, jolle Millog Oy:n 
arvot sopivat ja jotka arvostavat 
valtakunnallista turvallisuusnäkö-
kulmaa, huoltovarmuutta, laajaa 
toimipisteverkostoa ja kumppa-
nuuteen perustuvia pitkäaikaisia 
asiakassuhteita.  Kyky toimia kai-
kissa valmiustiloissa on myös näil-
le toimijoille kriittinen vaatimus.  
Vaikka liiketoiminnan laajentami-
seen panostetaan tulevina vuosina 
näkyvästi, tyhjästä ei toki lähde-
tä liikkeelle. Paljon on jo vuosien 
varrella tehty ja palveluita on myös 
menestyksekkäästi myyty muille 

asiakkaille. 
Osaava ja motivoitunut henkilös-
tö on kaiken toiminnan perusta, ja 
henkilöstön rekrytoinnissa onnistu-
minen on tärkeää. Hyväksi havaittu 
keino saada rekrytoiduksi vaati-
muksen täyttävää henkilöstöä on 
oppilaitosyhteistyö. Millog Oy:ssä 
oppilaitosyhteistyö nähdään koko 
yrityksen laajuisena HR- strategi-
ana, jolla parannetaan yrityksen 
tunnettavuutta ja luodaan rekry-
tointipohjaa. Tavoitteena on luo-
da mahdollisuuksia harjoitteluun, 
kesätyöllistymiseen, mahdollisiin 
opinnäytetöihin sekä luonnollisesti 
myös edellytyksiä aikanaan työllis-
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Teksti: Hannu Hyppönen, 
piiripäällikkö, Kaakkois-Suomi Maan-
puolustuskoulutusyhdistys

MIKSI, MITÄ ja MITEN juuri sinä voit lisätä 
turvallisuutta itsellesi ja läheisillesi?
Normaaliajan häiriötilanteet ja mahdolliset poikkeusolot haastavat 
meidät jokaisen ajattelemaan omaa ja läheistemme turvallisuuttam-
me. Oletko sinä varautunut siihen, että kännykkäsi ja internet eivät 
toimi tänään eikä huomenna? Lämmitys talvella tai ilmastointi näin 
kesällä ei toimi ja asuntoosi ei tule sähköä eikä vettä? Kaupat ja 
jakelukeskukset eivät toimi ja joudut tulemaan toimeen kolme päi-
vää niillä elintarvikkeilla, jotka kotonasi ovat? Joudut antamaan hä-
täensiapua läheisellesi liikenneonnettomuudessa tai sammuttamaan 
palonalun kotonasi?

MIKSI - meidän tulee varau-
tua normaaliajan häiriötilan-
teisiin?
Sähkökatko, veden jakelun kes-
keytyminen, kaukolämmön kes-
keytyminen, internetin kaatuminen 
tai puhelinyhteyksien katkeaminen 
jo muutamaksi minuutiksi saa mei-
dät ärtymään tai pilaa jopa koko 
päivän. Entä, jos kyseiset häiriöt 
toteutuvat kaikki yhtä aikaa ja kes-
tävät useamman päivän tai vaikka 
viikkoja?
Turvallisuuttaa arjen häiriötilan-
teisiin saadaan yksikertaisilla kei-
noilla, jotka ovat opittavissa ja 
harjoiteltavissa ennakolta. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) varautumis- ja turvalli-
suuskoulutus on mm. kybertur-
vallisuutta, kotivarakoulutusta ja 
ensiapukoulutusta. MPK kouluttaa 
selviytymään paremmin arjen vaa-
ratilanteissa ja poikkeusoloissa.

MITÄ - kokonaisturvallisuus 
on ja mitä se tarkoittaa käy-
tännössä?
Kokonaisturvallisuudesta vastaa-
vat kukin viranomainen normaali 
ja häiriötilanteissa. Vapaaehtoiset 
järjestöt Vapaaehtoinen pelastus-
palvelu, Vapaapalokunta, Suomen 
Punainen risti maanpuolustusjär-

jestöt avustavat eri viranomaisia.
Kokonaisturvallisuus on meidän 
jokaisen käytännön varautumista 
ja osaamista – oman toimintaky-
vyn ylläpitämistä arjen häiriötilan-
teisiin. Näin viranomaiset voivat 
keskittyä äkillisten ja vakavampien 
häiriötilanteiden ratkaisemiseen.  
Vapaaehtoiset järjestöt luovat, vi-
ranomaisten tukena, kykyä pidem-
pikestoisten häiriöiden hallintaan.

MITEN - sinä voit lisätä omaa 
ja läheistesi turvallisuutta?
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 
MPK tuottaa turvallisuutta? Jokai-
sena viikonloppuna Suomen jo-
kaisessa maakunnassa on noin 40 
kurssia, joihin osallistuu yli 1 000 
vapaaehtoista noin 2 000 koulutus-
päivän aikana. Nämä vuosittain, 
yhteensä yli 2 000 erilaista kurssia 
tekevät mahdolliseksi ne MPK yli 
2 500 vapaaehtoista, jotka toimivat 
kouluttajan, kurssivääpelin, kurs-
sinjohtajan ja harjoituksen johtajan 
tehtävissä, kukin 2 – 5 kertaa vuo-
dessa oman halunsa mukaisesti. 
Viime vuonna MPK:n kursseille 
osallistui lähes 100 000 henkilöä. 
Kurssitarjonta sisältää varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta kaikille 
kansalaisille, sotilaallisia valmiuk-
sia parantavaa koulutusta vapaa-

ehtoisille reserviläisille ja puolus-
tusvoimien tilaamaa sotilaallista 
koulutusta.
Kokonaisturvallisuus on varau-
tumista arjen häiriötilanteisiin – 
tarvitsemme turvallisuutta meille 
kaikille. Häiriötilanteet ja poik-
keusolot yllättävät meidät varmasti 
ellemme ole niihin ennakolta va-
rautuneet. Yksittäisen kansalais-
ten, sinun, minun ja meidän kaik-
kien keskeisin käytännön keino 
parantaa omia valmiuksia, toimin-
takykyä häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin on KOULUTUS. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
tuottaa juuri koulutuksella lisää tur-
vallisuutta, yhdessä, meille kaikil-
le. MPK tarjoaa koulutusmahdolli-
suuksia jokaisessa maakunnassa ja 
useilla paikkakunnilla, yhteensä 25 
koulutuspaikalla. Kaakkois-Suo-
messa koulutuspaikat ovat Kou-
volassa, Lappeenrannassa ja Mik-
kelissä sekä uusin koulutuspaikka 
Haminassa, tämän vuoden alusta 
alkaen. 
Tervetuloa MPK:n kursseille kou-
lutukseen osallistujaksi tai vapaa-
ehtoiseksi toimijaksi hankkimaan 
toimintakykyä ja turvallisuutta it-
sellesi ja läheisillesi. ”Osaaminen 
ratkaisee”.

tymiseen Millog Oy:lle. Vekaran-
järven yksikkö on ollut tässä asias-
sa yritystasolla hyvin aktiivinen ja 
jopa jonkinlaisessa edelläkävijän 
roolissa. Vekaranjärven yksikön 
henkilöstöassistentti Lotta Hink-
kasella onkin hyvät kokemukset 
oppilaitosyhteistyöstä.  - Oppilai-
tosyhteistyö on aloitettu vuonna 
2017 ja systemaattisemmin 2018 
alusta, Hinkkanen kertoo. - Millog 
Oy yrityksenä on puolustusvoimi-
en ulkopuolella melko tuntematon, 
ja tämä näkyy muun muassa rekry-
toinneissa – hakijoita on ollut vä-
hän ja haastatteluissa on tullut sel-
keästi ilmi, ettei yritystä tunneta.  
Kaakonkulman alueella, erityisesti 
Kouvolassa ja Lappeenrannassa, 
näkyvimpinä toimenpiteinä ovat 
olleet osallistuminen rekrytoin-
titapahtumiin, joissa yhteistyötä 
on tehty ammattikoulujen, Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston 
ja Edusammon (AMK) kanssa. 
- Rekrytointitapahtumissa Millog 
Oy:n messuständillä on esitelty 
yrityksen perustietoja, ajatusmaail-
maa ja sen tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Perustyötä siis, Hinkkanen to-

teaa. - Kiinnostus tapahtumissa on 
ollut hyvää; monen mielenkiinto 
herää sotilaskaluston kautta. Osal-
le myös maanpuolustuksen viite-
kehys on tärkeä arvo. Positiivista 
on ollut myös huomata, että yritys 
on monelle tuttu varusmiespalve-
luksen ajoilta. Myös varusmiehet 
nähdään siis rekrytointipotentiaali-
na, mikä onkin loogista; työsken-
teleehän osa varusmiehistä korjaa-
moilla asentajakurssin puitteissa 
jo palvelusaikanaan. Varusmiesten 
yritystietoisuuden lisäämiseen ja 
rekrytointimalleihin tutkitaan uu-
sia mahdollisuuksia yhdessä puo-
lustusvoimien kanssa. 
Vaikka oppilaitosyhteistyö on vas-
ta alussa, aktiivisuus kantaa jo he-
delmää. - Pikku hiljaa tunnettavuus 
lisääntyy, ja työpaikkailmoituksien 
vastaajamäärät kasvavat, Hinkka-
nen toteaa. Oppilaitosyhteistyö on 
pitkäjänteistä toimintaa, ja Hink-
kanen näkeekin tulevaisuuden ta-
voitteeksi rakentaa siitä vakioitua 
toimintaa. - Millog Oy:n tulee nä-
kyä vakioidusti Kaakkois-Suomen 
oppilaitoksisien tapahtumissa. Sil-
loin tällöin ei riitä, vaan tärkeim-

missä yhteistyökohteissa tulisi 
näkyä pari kertaa vuodessa, hän 
toteaa. Tavoitteena on myös, että 
oppilaitosten edustajat vierailevat 
yrityksessä muutaman kerran vuo-
dessa. Oppilaitokset ovat ottaneet 
yhteistyön erittäin hyvin vastaan, 
ja kiinnostus on suurta. Yhteis-
työ lisää myös oppilaitosten tie-
tämystä Millog Oy:n toiminnasta, 
Hinkkanen jatkaa. - Yhteistyöllä 
oppilaitosten kanssa on mahdollis-
ta rakentaa terve rekrytointipohja 
ja motivoida opiskelijat saavutta-
maan koulutukselliset tavoitteen-
sa. Tästä hyötyy yritys, oppilaitos 
ja koko yhteiskunta. 
Pienenä henkilöstönyanssina mai-
nittakoon Millog Oy:n Itä-Suomen 
asiakkuuspäällikön vaihtuminen 
1.1.2019. Tehtävää lähes 10 vuot-
ta hoitaneen Petri Seppälän tilalle 
vaihtuu Joonas Leppänen, joka 
siirtyy tehtäväänsä Vekaranjärven 
yksiköstä järjestelmäasiantuntijan 
tehtävästä. 
Töitä siis riittää, ja positiivisten 
haasteiden edessä voi luottavai-
sin mielin ponnistaa kohti vuotta 
2019! 
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Karjalan Prikaatin Kilta ry palkitsi kenraalimajuri evp Jukka Pen-
nasen komealla juhlapuukolla, jonka on tehnyt Killan kotkalainen 
jäsen Jarmo Rouvinen.

Teksti ja kuva: Paavo Mikkonen

Karjalan Prikaatin Kilta
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Karjalan Prikaatin Kilta ry palkit-
si kenraalimajuri evp Jukka Pen-
nasen komealla juhlapuukolla, 
jonka on tehnyt Killan kotkalainen 
jäsen Jarmo Rouvinen. Pienimuo-
toinen puukon luovutustilaisuus 
järjestettiin torstaina 23.08.2018 
Kouvolassa kahvila Naapantuuras-
sa. Mukana olivat kenraali Jukka 
Pennasen lisäksi Killan puheen-
johtaja Matti Mikkonen, sihteeri 
Paavo Mikkonen, helsinkiläisen  
osasto Papulan puheenjohtaja Alpo 
Seppälä ja puukon valmistaja Jar-
mo Rouvinen. Puheenjohtaja Matti 
Mikkonen mainitsi luovutuksen 
saatesanoissa, että kenraali Penna-
nen on kannustanut ja tukenut Kil-
lan toimintaa ollessaan eri virka-
paikoissa, muun muassa Karjalan 
prikaatin komentajana. 

Kenraalimajuri Jukka Pennanen ”puukotettiin”. Kenraalimajuri evp 
Jukka Pennanen, Matti Mikkonen ja Jarmo Rouvinen juhlapuukon luo-
vutustilaisuudessa.

Kiltojen kannattaa kuulua 
Maanpuolustuskiltojen liittoon

Teksti: Matti Mikkonen, Karjalan 
Prikaatin Kilta ry:n puheenjohtaja ja 
MPKL:n liittovaltuuston 2.varapu-
heenjohtaja
Kuva: Paavo Mikkonen

Karjalan Prikaatin Kilta ry on eräs Maanpuolustuskiltojen liiton, 
(MPKL) aktiivisimmista jäsenkilloista. Miksi kiltamme on aikanaan 
päättänyt liittyä liittoon ja pysyä edelleen liiton jäsenenä? Toivotta-
vasti tämä kirjoitus antaa vastauksen siihen, miksi kiltojen kannat-
taa kuulua MPKL:on.

Maanpuolustuskiltojen liiton 
palvelut ja toimintamuodot 
jäsenyhdistyksille
Maanpuolustuskiltojen liitto luo, 
ylläpitää ja kehittää toimintaedelly-
tyksiä sekä tarjoaa palveluja jäsen-
yhdistyksilleen (killoille). Liiton 
tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa 
kansalaisten maanpuolustustahtoa, 

levittää maanpuolustustietout-
ta sekä osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutuksen ja sen 
kehittämiseen. 
Liitto on jäsenyhdistystensä (kilto-
jen) valtakunnallinen kattojärjestö, 
joka edustaa jäsenyhdistyksiään 
seuraavissa organisaatioissa:
Ampumaharrastusfoorumi, Maan-

puolustusmitalitoimikunta, Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
hallitus ja valiokunnat, Maan-
puolustuksen Tuki ry:n hallitus, 
Naisten Valmiusliitto ry:n hallitus 
(liitto on perustajajäsen), Reservin 
neuvottelukunta (puolustusvoi-
mien ja maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistyöelin), Reserviläisurheilu-

liitto ry:n hallitus, Tammenlehvän 
Perinneliitto ry ja Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun keskustoimikun-
ta (VaPePa)
Seuraavassa esitellään osa niistä 
eduista, mitä yhdistys saa kuulu-
malla Maanpuolustuskiltojen liit-
toon. Liiton henkilöjäsenmaksu on 
vain 10 euroa/killan jäsen. Se on 
edullisin valtakunnallisen kattojär-
jestön jäsenmaksu.

Taloudellinen tuki
Liitto jakaa killoille toiminta-apu-
rahoja anomusten perusteella. 
Vuonna 2017 jaettu rahasumma oli 
yhteensä 25.000 €. Liiton oma sää-
tiö - Maanpuolustuskiltojen säätiö - 
tukee myös taloudellisesti kiltojen 
toimintaa jakamalla toiminta-apu-
rahoja ja tunnustuspalkintoja liiton 
ehdotuksesta. Vuonna 2017 säätiö 
antoi killoille ja kiltapiireille yh-
teensä 10.000 euron apurahat. 
Myös Sotavahinkosäätiö jakaa lii-
ton ehdottamille jäsenyhdistyksille 
tunnustuspalkintoja. Vuosittain tuo 
summa on ollut yhteensä 10.000 €.
Vuonna 2017 liiton kautta jaettiin 
killoille taloudellista tukea yhteen-
sä 53.500 euroa, mikä sisältää Ikä-
miessuojeluskunnan säätiön kou-
lutusmäärärahan 8500 euroa..

Jäsenrekisteripalvelut
Kolmella Suomen suurimmalla 
maanpuolustusjärjestöllä (MPKL, 
RES, RUL) on yhteinen jäsenrekis-
terijärjestelmä. Se tarjoaa killoille 
ilmaiseksi jäsenrekisteripalvelun 
sekä siihen liittyvät toiminnot ku-
ten jäsenmaksulaskutuksen. Jäsen-
maksut lähtevät jäsenrekisteristä 
suoraan kiltojen jäsenille postitse 
ja liitto tulouttaa maksetuista jä-
senmaksuista killoille niiden osuu-
den. Jäsenrekisterin kautta kilta 
voi lähettää sähköisiä uutiskirjeitä 
ja tiedotteita jäsenilleen. Jäsenkirje 
lähetetään kirjepostina (maksulli-
nen), jos jäsenellä ei ole sähköpos-
tia..

Killan internetsivut
Jäsenkilta saa omat internetsivut 

ilmaiseksi liiton kotisivujen yh-
teyteen. Sivujen päivittäminen ja 
sisällön tuottaminen on killan vas-
tuulla. Sivuille voi laittaa tekstiä, 
säännöt, kuvia, uutisia, tapahtu-
mainfoja jne.
Kiltojen jäsenet saavat jäsenmak-
suun sisältyvän liiton Maanpuolus-
taja-lehden. Lehti ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa, keväällä ja syk-
syllä.

Pohjoismainen yhteistyö
Liitto on tiiviissä yhteydessä poh-
joismaisten vastaavien järjestöjen 
kanssa. Liitolla on veljesjärjestöt 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Kiltalaiset voivat osallistua poh-
joismaisille kiltapäiville, mitkä 
järjestetään joka toinen vuosi kier-
täen maat Suomi, Tanska, Ruotsi 
ja Norja. Järjestyksessä 37. Poh-
joismaiset Kiltapäivät pidetään 
Norjassa Elverumissa kesäkuussa 
2019.

Palkitsemiset
Jäsenkillat voivat esittää liiton 
kautta jäsenilleen valtiollisia kun-
niamerkkejä, kilta-ansiomitaleita, 
kiltaristejä, liiton pöytästandaa-
reja, liiton mitaleita puualustalla 
sekä kuntomerkkejä.
Todettakoon, että valtiolliset kun-
niamerkkiehdotukset menevät ri-
tarikuntiin aina valtakunnallisen 
kattojärjestön (MPKL, RES, RUL 
jne.) kautta.
Kaikkien kiltojen kannattaisi kuu-

lua liittoon. Yhdessä olemme vah-
voja!

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n 
kiltalaiset
Kiitän Teitä kaikkia, arvoisat ja 
arvostetut kiltalaiset kohta päät-
tyvästä aktiivisesta toimintavuo-
desta! Kilta on tarjonnut jokaiselle 
jotakin. Toimintamme pääpaino on 
ollut koulutuksessa, perinnetyössä 
ja yhteisissä ”riennoissa”. 
Onnittelen vielä kerran Karja-
lan Prikaatin Killan osasto Poh-
jois-Kymen Piikkiä tapahtu-
marikkaasta kymmenvuotisesta 
taipaleesta! Aikanaan teimme yh-
dessä hyvän päätöksen, kun muo-
dostimme kiltaan osaston, johon 
voi kuulua paikalliskomppanian ja 
nyt paikallispataljoonaan sijoitetut 
tai kuuluneet taistelijat.
Kiltalaiset! 
Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen 
ja pitää kiltamme edelleen mo-
nipuolisena ja aktiivisena, jäse-
nillemme palveluja ja elämyksiä 
tarjoavana yhdistyksenä, Maan-
puolustuskiltojen liittoon kuuluva-
na kiltana. 
Haluan lausua mitä parhaimmat 
kiitokseni kaikille yhteistyökump-
paneillemme ja erityisesti Karjalan 
prikaatin johdolle saumattomasta 
ja tuloksia tuottaneesta yhteistoi-
minnasta.
Toivotan meille kaikille Hyvää ja 
Rauhallista Joulua ja onnea Vuo-
delle 2019!

Kiltamme jäsen 
Eero Mattila on 
saanut kokousesi-
telmän pidosta 
muistoksi Asekät-
kentämitalin kil-
lan puheenjohtaja 
Matti Mikkoselta.
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Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Kesän ja syksyn tapahtumia
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Teksti: Markku Seppä ja Juha Kytömäki
Kuvat: Juha Kytömäki

KymJP:n Killan yhteystiedot
Puheenjohtaja Markku Seppä 
markkuseppa@hotmail.com 
p. 044 216 6034

Sihteeri Juha Kytömäki

juha.kytomaki@pp.inet.fi

p. 040 515 8588

Sähköposti killalle
kymjpkilta@gmail.com
Killan sivuilta löydät lisää tie-
toa, kuvia ja juttuja
www.kymjpkilta.fi , myös 
Facebook killan nimellä.

Kesän vehreys, helteet ja vihreät niityt ovat takanapäin. Muuttolin-
tujen suunnattomat parvet ovat lentäneet etelänmaille. Syksyn en-
simmäiset pakkaset ovat antaneet enteitä lähestyvästä talvesta. 

Vuoden 2019 teemaksi on valit-
tu:” Hyvässä hengessä eteenpäin”.  
Toivomme jäsenistön tulevan ak-
tiivisesti mukaan toimintaan ja 
osallistumaan killan järjestämiin 
tapahtumiin. Vuosikokouksessa 
herätettiin henkiin ajatus viettää 
Kymen jääkäripataljoonan perin-
nepäivää killan puitteissa 12.3. 
täällä Haminassa aiempaa juhlalli-
semmin.
Kilta kutsui 23.5. vieraakseen Ko-
rian Pioneerikiltalaiset seuraamaan 
Reserviupseerikoulun yhteistoi-
mintaharjoitusta, jonka yhteydessä 
saimme tutustua pioneeritoimin-
taan ja tiedustelulennokin käyttöön 
Ravijoen Valkjärven ja Länsikylän 
maastoissa 25:n osallistujan voi-
min. Makkaranpaisto mehuineen 
kruunasi antoisan päivän. Hienon 
päivän toteuttivat RUK:n johtaja 
eversti Jouko Rauhala ja RU-kurs-
sin johtaja everstiluutnantti Timo 
Hänninen alaisineen.  Kiitos koko 
osaston puolesta!
Kansainvälinen sotilasmusiikkita-
pahtuma Hamina Tattoo järjestet-
tiin heinä-elokuun vaihteessa Ha-
minassa. Kiltalaiset osallistuivat 
tapahtuman puistokonserttien jär-
jestyksen valvontaan ja liikenteen 
ohjaukseen. Vapaaehtoistyöstä 
saadut palkkiot käytetään jäsenis-
tön, Kymen jääkärien ja sotavete-
raanien hyväksi. Mikä saa kiltalai-
set lähtemään kesämökeiltään ja 
kodeistaan kauniina kesäpäivänä 
ahertamaan killan piikkiin? Asia 
voidaan kiteyttää seuraavasti: ”Ta-
kaamme yleisölle turvallisen olon. 
Talkootyötä motivoivat kilta, vete-
raanit ja Tattoo-tapahtuma. Edus-
tamme näyttävästi kiltaa, Haminan 

kaupunkia ja Tattoota.  Tavoitteena 
on se, että tehtävä hoidetaan mal-
likkaasti ja kaikille osapuolille jää 
hyvä mieli”. 
Onkivapaakin taivuteltiin elokuus-
sa siinä toivossa, että kala kävisi 
ahnaasti syöttiin. Kävihän se ja 
joillekin kertyi isokin saalis, mut-
ta allekirjoittaneiden saalis jäi alle 
100 gramman!

Tutustuminen Kymen jääkä-
ripataljoonan toimintaan 
Kymen jääkäripataljoonan ko-
mentaja, everstiluutnantti Markus 
Wahlstein oli kutsunut kiltalaiset 
tutustumaan pataljoonaan. Tutus-
tuimme virtuaalikoulutusympäris-
töön, komentaja esitteli pataljoo-
nan tämän hetken toimintaa, söim-
me maittavan lounaan, seurasim-

me ryhmän hyökkäysammuntaa 
Pahkajärvellä ja lopuksi nautimme 
saunan makoisista löylyistä. Sää 
oli suosiollinen ja me 15 matka-
laista totesimme matkan olleen 
erittäin onnistuneen. Tästä vielä 
kerran kiitokset pataljoonalle. 
Killan sääntömääräinen vuosiko-
kous pidettiin Haminassa, Rauhan-
turvaamisen ja Veteraanityön pe-
rinnekeskuksessa ”Wanhassa Ve-
teraanissa” 18.10.2018. Ennen ko-
kousta tutustuttiin perinnekeskuk-
seen. Kokouksen aluksi vietettiin 
hiljainen hetki poisnukkuneiden 
kiltaveljien ja -sisarten muistok-
si. Ampumakilpailujen palkinnot 
jaettiin kolmesta eri ammunnasta, 
pistoolikilpailun kiertopalkinnon 
nappasi jälleen Ahti Pajula. Kilta 
kiitti pienillä avustuksilla veteraa-
nityöstä ja sotilasmusiikkitoimin-
nasta Hamina-Vehkalahden Sota-
veteraaneja, Haminan Rintamave-
teraaneja ja Haminan Soittokuntaa.
Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Kari Suominen ja paikalla oli 
20 killan jäsentä. Kokous hyväk-
syi hallituksen esittämät 17 euron 
jäsenmaksun, toimintasuunnitel-
man ja talousarvion tulevalle toi-
mintavuodelle. Puheenjohtajaksi 
valittiin Markku Seppä jatkamaan 
tehtävässään. Hallituksen jäseni-
nä vuonna 2019 toimivat Simo 
Nyberg, Juha Paavola, Jorma Jack, 
Nina Janes, Juha Kytömäki, Ve-
sa-Pekka Paronen ja Jari Uusikan-
gas (uusi). Toiminnantarkastajaksi 

valittiin Esko Nevamaa ja varalle 
Erkki Rautamaa. Muissa asioissa 
käsiteltiin Martti Relan aloite pe-
rinnepäivän tapahtuman viettämi-

Kiltayhteistyölle annettiin kannustusta. Sinisessä paidassa KymJP:n 
killan puheenjohtaja Markku Seppä ja raidallisessa paidassa Korian 
Pioneerikillan puheenjohtaja Esa Simpanen.

sestä myös Haminassa. Kokous 
kannatti esitystä ja velvoitti halli-
tuksen toimimaan tapahtuman to-
teuttamiseksi.

Osa onkikilpailuporukasta tässä Kokkokallion väestösuojan edessä. 
Ensin nautittiin Markun syntymäpäiväkahvit, sitten ongittiin ja pun-
nituksen jälkeen kaikki palkittiin. Jari Uusikangas vei ylivoimaisen 
voiton… olisiko juju noissa keltaisissa housunpolvissa. Takaa pilkottaa 
Salmenvirran risti, oletteko käyneet tällä 1939-1944 rannikkojoukkojen 
kentälle jääneiden sankarivainajien muistomerkillä? 

KYMJP 4.10.2018 Pahkajärvi, hieno päivä! 

Monet meistä muistavat paremmin polkupyörä-, traktori- ja kumisaapas-
kyydin Isku-uralle – silti jotain vuosikymmenet yhdentävääkin varustuk-
sessa oli – Jääkärit kärkeen!” 

Jääkärit suorittivat tehtävänsä Isku-uran tavoitteeseen ansiokkaasti ja 
jantter-maalit kaatuivat hyvin. Seuraajalle havainnointi ei ole aina help-
poa, kun ihan samaan taisteluasemaan hyökkääjän kanssa ei voi syök-
syä. 
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Karjalan Tykistökilta r.y.
Teksti ja kuvat: Jaakko Janhunen

Hallituksen jäsenet ja 
yhteystiedot 
Puheenjohtaja  
Jaakko Janhunen, 
Kumputie 7 A, 
45200 Kouvola
p. 040 592 4445, 
sähköposti 
pj@karjalantykistokilta.fi 
Yleissihteeri  
Sini Timonen, 
p. 040 7550575, 
sähköposti yleissihteeri@
karjalantykistokilta.fi
Jäsensihteeri  
Maija Leskinen, 
Haukjärventie 96, 
46230 Valkeala, 
sähköposti jasensihteeri@
karjalantykistokilta.fi
Rahastonhoitaja 
Olli Pasila
Varastovastaava 
Hilla Puhakka
Hallituksen muut jäsenet  
Anniina Kajander
Tuomas Kola 
Timo Rintanen

Syyskokous ja Karjalan tykis-
törykmentti 100 vuotta perin-
nepäivä 2.11. Kouvolassa
Juhlapäivän aluksi Karjalan ty-
kistörykmentin komentaja evers-
tiluutnantti Jussi Annala ja killan 
puheenjohtaja Jaakko Janhunen 
laskivat seppeleen Kymenlukolla. 
Syyskokous pidettiin Kouvolan 
Upseerikerholla 
Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Matti Tiihonen ja sihtee-
riksi killan sihteeri Sini Timonen. 
Kokouksessa käsiteltiin killan 
sääntömääräiset syyskokousasiat, 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2019 ja 
erovuoroisten hallituksen jäsen-
ten sekä puheenjohtajan valinta. 
Puheenjohtajana jatkaa Jaakko 
Janhunen. Killan hallitukseen 
edesmenneen Erkki Rikan tilalle 
valittiin Tapio Peltola Iitistä. Kil-
lan jäsenmaksuksi vahvistettiin 
30 euroa. Toiminnantarkastajik-
si valittiin Matti Tiihonen ja Leo 
Pyöriä sekä varatoiminnantarkas-
tajiksi Leo Laurila ja Ensio Töttö.
Kokouksen jälkeen kaikilla ha-
lukkailla oli mahdollisuus seu-
rata Karjalan tykistörykmentin 
100-vuotisperinnepäivän ohjel-
maa Kasarminmäellä, jossa jär-
jestettiin paraatikatselmus ja 
ohimarssi. Sen jälkeen siirryttiin 
päiväjuhlaan Kouvolan kaupun-
gintalolla. Paraatikatselmuksen 
yhteydessä palkittiin varusmiehiä 
ja päiväjuhlassa henkilökuntaa 
killan stipendein.

Killan tuki rykmentin varus-
miehille ja henkilökunnalle 
2019
Kilta tukee Karjalan tykistöryk-
mentin varusmiehiä ja henkilö-

kuntaa rykmentin esityksistä killan 
hallituksen päättämällä tavalla. 
Seuraavat palkitsemiset tapahtuvat 
perinteiseen tapaan Karjalan Ty-
kistörykmentin esityksen mukai-
sesti:
- Killan pienoistykillä palkitaan 
rykmentin 165 ja 347 vuorokaut-
ta palvelleiden kotiuttamisjuhlissa 
yksi 165 vuorokautta ja yksi 347 
vuorokautta palvellut varusmies 
kaksi kertaa vuodessa.
- ”Karjalan Tykistöä 90-vuot-
ta”-juhlakirjalla palkitaan rykmen-
tin 165 ja 347 sekä 255 vuorokaut-
ta palvelleiden kotiuttamisjuhlissa 
yksi varusmies jokaisesta perusyk-
siköstä neljä kertaa vuodessa.
- 150 eurolla tuetaan tuotepalkin-
tojen hankkimista Tykistöaliup-
seerikoulun linjojen parhaimmille 
oppilaille. (2x 75 euroa)
- 300 (3x100) euron ”Heinäsen 
Haarikka”-palkitsemisrahastosta 
palkitaan rykmentin henkilökuntaa 
Karjalan tykistörykmentin perin-
nepäivänä 
- yksi kappale killan pienoistyk-
kejä jaettavaksi ”kouluttajan tyk-
kinä” Karjalan tykistörykmentin 
perinnepäivänä 
- yksi kappale killan pienoistykke-
jä jaettavaksi rykmentinkomenta-
jan erikseen määrittämällä tavalla
Lisäksi Karjalan tykistörykmentin 
perinnepäivään liittyen kilta tu-
kee hallituksen päättämällä tavalla 
rykmentin ja prikaatin esityksestä 
rykmentin varusmiehiä ja henkilö-
kuntaa. 

Muistamiset
Kymmeniä vuosia täyttäviä jäseniä 
50-vuotiaista alkaen muistetaan 
adressein. Näistä jäsenistä julkais-
taan merkkipäiväluettelo ”Tuliko-

mentoja”-lehdessä. Killan ansioi-
tuneita jäseniä voidaan palkita kil-
lan palkitsemisesineillä hallituksen 
harkinnan mukaisesti. Tällaisia 
esineitä ovat killan levyke, killan 
standaari, killan tykki, killan pie-
noistykki ja killan sirpale. Lisäksi 
hallitus voi tehdä esityksiä Karja-
lan Tykkimiesristin, valtiollisten 
kunniamerkkien tai Tykkimiesmi-
talin myöntämisestä.

Tiedottaminen
Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana 
kaksi ”Karjalan Prikaatin Kilpi” 
-joukko-osastolehteä ja neljä ”Tu-
likomentoja” -aselajilehteä.
Merkittävänä tiedotus- ja jäsen-
hankintakanavana ovat toimineet 
killan kotisivut osoitteessa www.
karjalantykistokilta.fi. Facebook-si-
vun hyödyntämistä on jatkettu. 
Facebook mahdollistaa uusien po-
tentiaalisten jäsenien tavoittamisen 
sosiaalisessa mediassa. Killan si-
vuista ”tykkää” säännöllisesti uudet 
ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Face-
bookista. Käy katsomassa ja tyk-
käämässä http://www.facebook.
com/KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts
Tulevista tapahtumista löytyy tie-
toa Karjalan prikaatin Kilpi - ja 
Tulikomentoja -lehdissä sekä kil-
lan kotisivuilla osoitteessa www.
karjalantykistokilta.fi

Vierailu tykistön ja heittimis-
tön ampuma- ja tulenkäyttö-
harjoitukseen 27.10.
Kiltalaisilla oli mahdollisuus tu-
tustua ampuma- ja tulenkäyttöhar-
joitukseen Pahkajärvellä lauantai-
na 27.10. Kirpeä ja aurinkoinen 
syyssää tarjosi mitä mainioimmat 
puitteet ammuntojen seuraami-

selle. Aloitimme ohjelman tutus-
tumalla 122H63 –tykkikaluston 
tuliasemiin. Erityisen vaikutuksen 
meihin vierailijoihin teki osaava ja 
motivoitunut tykkimiehistö. Ky-
seinen varusmiesjoukko oli ensim-
mäistä kertaa ampumassa 122H63 
-kalustolla. Rosoharjussa tulenjoh-
don työskentelyä seuratessamme 
vahvistui käsityksemme erinomai-
sesta osaamisesta ja ammattitai-
dosta. Vierailun lopuksi kuulimme 
rykmentin komentajan pitämän 
tilannekatsauksen sekä nautimme 
kahvit. Lämpimät kiitokset antoi-
sasta vierailusta komentajalle, hen-
kilökunnalle ja varusmiehille.

Varapuheenjohtaja Erkki 
Rika on kuollut
Killan pitkäaikainen hallituksen 
jäsen ja varapuheenjohtaja Erkki 
Rika kuoli sairauden murtamana 
13.8.2018 Kotkan keskussairaa-
lassa. Hän oli syntynyt Anjalassa 
2.3.1950. Erkki teki elämäntyön-
sä maanviljelijänä Ahviossa. Erk-
ki oli erittäin aktiivinen ja pidetty 
kiltalainen ja mukana suurella sy-
dämellä vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä toimien monissa 
tehtävissä mm. Inkeroisten Seudun 
Reserviläiset ry:n puheenjohtajana 
10 vuotta. Hänet palkittiin monin 
kunnia- ja ansiomerkein. Sotilas-
arvoltaan hän oli ylivääpeli (res). 
Karjalan Tykistökilta kunnioittaa 
Erkin muistoa ja suree hyväntuuli-
sen kiltaveljen menetystä.

Tulevaa ohjelmaa 2019
Killan hallituksen järjestäytymis-
kokous tammikuussa.
Kiltailta maaliskuussa viikolla 10.
Killan jäsenkirje maaliskuussa.
Kevätkokous 13.4.
Ammuntojen seuraaminen Pahka-
järvellä 30.5.
Killan kesäretki Rankin linnak-
keelle.
Ammuntojen seuraaminen Pahka-
järvellä 24.10.
Killan syyskokous ja Karjalan ty-
kistörykmentin perinnepäivä 1.11.

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

Kiltatuotteiden myynti
Kiltatuotteita voi tiedustella myös 
hallituksen jäseniltä ja killan tilai-
suuksista.
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Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry

Teksti ja kuvat: Jarmo Saarinen
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Arvoisa kiltaveli ja -sisar!
Kuuma kesä ja lumeton syksy ovat takana ja monta yhteistä tilai-
suutta on ollut ja monta mukavaa hetkeä on tulossa vuonna 2019.
Tässä muutama muisto kuluneelta vuodelta.

Tässä oli vain muutama esimerkki runsaasta tarjonnasta, mitä ilahdut-
tavasti kiltalaiset käyttivät hyväkseen. Suuri kiitos kaikille mukana ol-
leille, erityiskiitos Ari Huhtalalle ”vanhojen partojen ja parrattomien” 
-tapaamisen järjestelyistä.

Historiikkia on edelleen saatavis-
sa salpitkilta@gmail.com Sinun 
tarvitsee vain laittaa nimesi, osoit-
teesi ja puhelinnumero, mihin voi 
posti lähettää tekstiviestin. Hinta 
on 50 € + kulut.

Killan kevätkokous on 23.3.2019 
Kouvolan kirjaston alakerrassa 
kokoustiloissa kello 12.00, minkä 
jälkeen on lounas. Ilmoittaudu ko-
koukseen salpitkilta@gmail.com

Perinnepäivä ja his-
toriikin julkistami-
nen maaliskuussa.

Kiltapäivä aliup-
seerikurssille huhti-
kuussa ja lokakuus-
sa.

Killan vuosipäivä toukokuussa, missä palkittiin pitkäaikainen 
puheenjohtaja Seppo Rantalainen historiikilla ja muisteltiin 
mukavia muistoja.

Kokelasilta Ilmatorjuntamuseolla kesä-
kuussa ja joulukuussa.
Hamina Tattoo elokuussa. Puolustusvoi-
mat 100 vuotta -juhlaesitys.

Heinäkuussa ja joulukuussa luettiin KIL-
PI-lehteä.

Killan vuosikokous pidettiin Vääräjärven kämpällä, missä kutsuttiin 
kunniajäseneksi Hannu Herranen ja vuoden kiltalaiseksi killan hallitus 
oli valinnut Mikko Vainosen. 
Hallitukseen valittiin Jarmo Saarinen, Jari Mäkelä, Johannes Hakkarai-
nen ja Janne Kallela.
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Korian Pioneerikilta - 

PV 100 vuotta -tilaisuudet antoivat hyvän mahdollisuuden myös eri 
aselajien kaluston ja materiaalien esittelyyn suurelle yleisölle. 

Teksti: Korian Pioneerikillan 
puheenjohtaja Esa Simpanen 
Kuvat: Ilkka Jaakkola

Korian Pioneerikilta r.y.
www.korianpioneerikilta.fi

Puolustusvoimat 100 vuotta - Korian Pioneerikilta 
useassa tapahtumassa Päijät-Hämeessä

Killan toiminnan esilletuonti eri 
muodoissa on tärkeää sinänsä, mut-
ta erityisesti se on markkinointia ja 
jäsenhankintaa oman aselajin re-
serviläisille. Suuret ikäluokat ovat 
väistymässä aktiivisesta reservi- ja 
kiltatoiminnasta. Nuorempi suku-
polvi on astumassa esiin voimalli-
sesti, mutta tämän päivän nuorilla 
on paljon mahdollisuuksia moneen 
muuhunkin harrastukseen tai ak-
tiviteettiin. Lisäksi nykyiset killat 
tarvitsevat nuorempaa jäsenistöä 
muun muassa kouluttajiksi ja pyö-
rittämään killan erilaisia toiminto-
ja. Toimintaa ja jatkuvaa aktiivista 
esilläoloa tarvitaan ja vastaavan-
laiset tapahtumat antavat siihen 
hyvän mahdollisuuden. Aselajikil-
lat ovat mukana Puolustusvoimien 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen koulutustoiminnassa, joka 
on suunnattu paikallispataljoonien 
eri aselajien reserviläisille. Kori-
an Pioneerikilta ry on kouluttanut 
jo vuosien ajan paikallisjoukkojen 
MAAK:n ja PAIKP:n pioneerejä ja 
MPK:n pioneerikouluttajia.
Puolustusvoimien tuki näiden ti-
laisuuksien järjestämisessä on hy-
vin tärkeä. Korian Pioneerikilta 
on saanut Kymen pioneeripatal-
joonasta Karjalan prikaatista eri-
laista kalustoa, harjoitusmiinoja, 
havaintotauluja, esittelytelttoja ja 
varusmiehiä esittelytehtäviin. Pio-
neerikontti on ollut erinomainen 
tapa esitellä erilaisia panssarimii-
noja, viuhkapanoksia, sytyttimiä, 

r-aineita, raivaamispukuja ja -vä-
lineitä. Esimerkkinä pohjamiinan 
läpäisykyvyn havaintoteline, jossa 
pohjamiina, POM 87/94, on lä-
vistänyt useamman panssarilevyn 
kokonaisuuden.  Pioneerikontin 
äärellä onkin käyty mielenkiin-
toisia keskusteluja nuorempien ja 
vanhempien reservin pioneerien ja 
vielä palveluksessa olevien varus-
miesten kanssa.  Kymen pionee-
ripataljoonan pioneerit ovat olleet 
mukana esittelijöinä kiltalaisten 
rinnalla. Heidän positiivisuuttansa, 
osaamistansa ja hyvää työmoraalia 
on ollut hienoa seurata ja yhteistyö 
on sujunut mallikkaasti. Musta 
lippu yhdistää! 
Yleisötapahtumia on ollut paljon 
vuonna 2018, kun Puolustusvoimat 
juhlisti satavuotista olemassaoloa 
ympäri maata. PV 100 -kesäkiertue 

8.6.2018 veti Lahden Pikku-Ve-
sijärven puistoalueelle noin 7500 
henkeä. Aluetoimisto, MPK ja 
maanpuolustusjärjestöt olivat nä-
kyvästi esillä, muun muassa Pans-
sariprikaati toi raskasta panssari- ja 
telatykkikalustoa esille Vesijärven 
sataman rantatielle.
Lahtelaisten maanpuolustusjärjes-
töjen ja MPK:n yhdessä järjestä-
mä vuotuinen tapahtuma ”Hennala 
Herää” keräsi entisen Hennalan va-
ruskunnan sotilaskodin pihapiiriin 
26.8.2018 noin 2500 päijät-hämä-
läistä ja lahtelaista vierailijaa. Ta-
pahtuman suojelijaksi lupautunut 
puolustusministeri Jussi Niinistö 
vietti useamman tunnin aikaansa 
keskustellen ja tutustuen eri maan-
puolustusjärjestöjen osastoihin, 
yhdessä Lahden kaupunginval-
tuuston puheenjohtajan Milla Bru-
neaun ja MPK:n toiminnanjohtaja 
Pertti Laatikaisen ja MPK:n Hä-
meen piiripäällikkö Matti Eskolan 
ja Päijät-Hämeen koulutuspaikan 
edustajien kanssa. 
Kokonaisturvallisuusmessut jär-
jestettiin kahdeksannen kerran 
Lahden Messukeskuksessa 7.-
9.2018. Eri turvallisuusalan toimi-
jat, viranomaiset ja PV:n edustajat 
sekä maanpuolustusjärjestöjen 
keskusjärjestöt olivat osastoil-
laan hyvin esillä. Kiltojen edusta-
jia oli MPK:n, MPKL:n, RUL:n, 
Reserviläisten ja useiden muiden 
maanpuolustusjärjestöjen osas-
toilla esittelemässä toimintaansa 

ja paikalliset järjestöt myös omaa 
toimintaansa. PV:n taistelunäy-
tös esitettiin kaksi kertaa päivässä 
messuhallin takana Karpalon ken-
tällä. Esitykset vetivät hyvin kat-
sojia paikalle, samoin Vesijärven 
sataman äärellä Päijät-Hämeen Pe-
lastuslaitoksen pelastusnäytökset 
yhteistoiminnassa Rajavartioston 
helikopterin kanssa. Kävijöitä ta-
pahtumassa oli noin 11000 henkeä.
Muistopaaden luovutus Lahden 
Sotaveteraanipiirin edustajille 
1.8.2018
Korian Pioneerikillan Päijät-Hä-
meen pioneerit hankkivat ja 
asensivat muistopaaden Lahden 
Sotaveteraanipiirin Yhteisma-
jan pihapiiriin, hyvälle paikalle, 
Lahden Kilpiäisissä. Tämä muis-
tomerkki on kunnianosoitus So-
tiemme veteraaneille, miehille ja 

Lahtelainen sotaveteraani Veikko 
Korkka keskustelee puolustus-
ministeri Jussi Niinistön kanssa      
”Hennala Herää”-tapahtumassa 
26.8.2018

naisille ja erityisesti Päijät-Hä-
meen pioneeriveteraaneille. Kär-
kölä, Koski Hl ja Lammi olivat 
pitäjiä, jotka olivat nimetty pionee-
ripitäjiksi jo 1930-luvulla ja joi-
den varusmiespalvelu suoritettiin 
Korian varuskunnassa. Jatkoso-
dan ja Lapin sodan joukko-osasto 
PionP14:n, KYMPIONP:n perin-
nejoukko-osaston yksi komppania 
koostui Kärkölän miehistä. Muis-
topaaden kilvessä lukee:  
ISKE HAKKU ISÄNMAAN 
PUOLESTA - VETERAANIEN 
MUISTOA - KUNNIOITTAEN 
KORIAN PIONEERIKILTA RY - 
PÄIJÄT-HÄMEEN PIONEERIT     
Korian Pioneerikilta vierai-
li 23.5.2018 Kiltayhtymän/Ky-
men Jääkäripataljoonan killan 
ja RUK:n järjestämällä matkalla 
RUK:n harjoitusalueella Valkjär-
vellä tutustuen lennokkitoimintaan 
sekä pioneerikomppanian sulutus-
harjoitukseen.
KYMPIONP:n aliupseerikou-
lun I/2018 oppilaat vierailivat 
25.3.2018 ja II/2018 oppilaat 
7.9.2018 Museo Militariassa tu-
tustumassa pioneeriaselajin histo-
riaan ja kalustoon Ruotsinvallan 
ajalta aina tämän päivän uusimpiin 
varusteisiin ja kalustoon. Tätä toi-
mintaa tulee Korian Pioneerikilta 
yhdessä pataljoonan ja Museo Mi-
litarian kanssa jatkamaan myös tu-
levina vuosina.
Suoja18 rakenteisiin tutustumis-
käynti tehtiin noin 20 kiltalaisen 
voimin Salo-Miehikkälän Vallan-
järven alueella. MAASK/PionK:n 
johtaman harjoituksen oppaana 
meillä oli kapteeni Janne Kolari 
RUK:n PionK:n päällikkö. Yh-
teistyö on voimaa tässäkin asiassa; 
maanrakennusliike rakentaa, soti-
laat suunnittelevat ja määrittävät 
rakenteiden paikat. Logistiikkalai-
tos hankkii materiaalin, aikataulut-
taa ja toimittaa sovittuun paikkaan. 
Kukin tekee sen osuuden, minkä 
osaa parhaiten ja suojarakenteita 
syntyy valmisosista, puu- ja beto-
nivalmisosista nopeasti ja laaduk-
kaasti.Miinojen ja erilaisten panosten esittely. KYMPIONP:n varusmiehet 

esittelemässä kiltalaisen apuna ”Hennala Herää”-tapahtumassa.

Pekka Ylöstalo (vas) ja Matti Rossi 
paljastavat 1.8.2018 muistopaaden.

Esittelypiste maastoverkkoa vaille valmis! ”Hennala Herää”-tapahtuma.
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Kymen Viestikilta ry
Kukkopilli

59

Teksti: Kari Syrjänen, Kymen viestikilta 
- Kouvolan Sotilasradiomuseo
Kuvat: SA-kuva ja Kari Syrjänen

Muolaan kunnan Kyyrölän kylässä Karjalan kannaksella valmis-
tettiin ennen sotia kuuluisia kukkopillejä. Vähän toisenlainen ”kuk-
kopilli” oli Puolustuslaitoksessa sotien aikana käytössä ollut radio 
P-12-12u.

Kymen Viestikilta ry
Hallitus 2019
Jukka Puurula pj.  
jukka.puurula@pp.inet.fi
Jari Myntti   
Kari Syrjänen
Niko Boman
Taisto Olkkonen

SA-kuva #91117

SA-kuva #115580

Kukkopilli varusteineen Kouvolan Sotilasradiomuseossa.

Suomi oli saanut oikeuden jär-
jestää kesäolympialaiset 1940 ja 
Yleisradiolle tuli kiire valmistaa 
reportteriensa käyttöön pieni kan-
nettava radiolähetin ja –vastaan-
otin lähinnä käytettäväksi kentältä 
kuuluttamoon ja muihinkin lyhyi-
siin yhteysetäisyyksiin. 
Olympialaisia ei tullut vaan mar-
raskuun 30. päivänä alkoikin Suo-
mi-Neuvostoliitto ampumahiih-
tomaaottelu ja seuraavan kesän 
kisat voitiin unohtaa. Puolustus-
laitoksella havahduttiin kuitenkin 
huomioon, että radio on tärkeä 
yhteydenpitoväline ja Yleisradion 
oma paja valmistikin näitä lait-
teita tyyppimerkinnällä P-12-12  
talvisodan aikana 20kpl ja väli-
rauhan aikana 100kpl lisää. Tämä 
siihen aikaan melko pieni, kom-
pakti laite, paristoineen 9,5kg, 
todettiin monessa yhteydessä 
kenttäpuhelinlinjaa paremmaksi.  
Puolustuslaitos tilasikin neljältä 
sotilasradiovalmistajalta lisää ra-
dioita vuonna 1941. Laitteet saivat 
tällöin tyyppimerkinnän P-12-12u 
(uusi vai ula?) Valmistus päättyi 
vuoden 1942 lopulla ja kokonais-
määräksi tuli 3276kpl. Yli tuhat 
radioita menetettiin sodan mels-
keissä. Vuonna 1944 suunniteltiin 
vielä 3000kpl lisätilausta, mutta 
samaan aikaan oli meneillään mui-
denkin radioiden tilausta ja sodan 
loppu häämötti, joten tilaus jäi te-
kemättä. 
Radioita käytettiin muun muassa 
kranaatinheittimien tulenjohdos-

sa, liikennepartioilla, työmailla, 
lyhyillä lähipartioinneilla ja kent-
tävartioissa, joissa yhteysetäisyys 
oli lyhyt, tyypillisesti 1-3 km. 
Radiota käytettiin rinnan päällä 
kannettaessa jolloin aseen käyttö 
oli hankalaa. Jotkut keksivätkin si-
joittaa radion selkäpuolelle naama-
taulu alaspäin. Tällöin aseen käyttö 
oli helpompaa ja lähetys-vastaan-
ottokytkintäkin pääsi käyttämään 
hiukan kättä selän taakse taivut-
taen. Antenniin joutui keksimään 
sitten jonkun mutkakappaleen. 
Kenttäradio-opas 1942 kertookin, 
että ”Laitetta ei saa sijoittaa maan-
pinnalle, sillä maan imuvaikutus 
pienentää yhteysväliä”.
Radio oli paljon käytössä muun 
muassa Rukajärven suunnalla ja 
kerrotaankin, että eräässä kenttä-
vartiossa vihollisen valtausyrityk-
sessä kranaattituli katkaisi hennon 
piiska-antennin ja yhteys tukikoh-
taan katkesi. Tukikohdassa oltiin 
jo huolestuneita kun tulitus kuului 
kenttävartion suunnasta, mutta yh-
teyttä ei saatu. Silloin joku äsket-
täin radiokurssilla oppinsa saanut 
keksi, että sijoitetaan radio tiedus-
telulentokoneeseen ja lennellään 
kenttävartion ykäpuolella ja huu-
dellaan sieltä. Homma onnistuikin, 
vaikka kenttävartiossa ensin epäil-
tiin vihollisen juonia kun yhtäkkiä 
radiosta oli alkanut kuulua oudon 
lähettäjän ääni ja vielä voimak-
kaampana kuin koskaan, vaikka 
antenni olikin poikki. Apu saatiin 
ajoissa paikalle.

Tekniikkaa:
Kukkopilli on ala-VHF-alueen, 33 
-43MHz, kaksiputkinen simplex 
tyyppinen lähetin-vastaanotin, 
jossa molemmat putket toimivat 
sekä lähettimessä että vastaanot-
timessa.  Lähettimen teho on alle 
1W. Sähkötysasennossa modulaat-
tori kytketään värähtelijäksi, jota 
avainnetaan etuseinän painona-
pilla. Sähkötys on siis soinnillista 
sähkötystä eli A2. Alun perin pai-
nonapin tarkoitus on piippauksella 
herättää vasta-asema, mutta toimii 
myös kankeasti sähköttämiseen. 
Vastaanotin on suora ensimmäi-
sen putken toimiessa ilmaisimena 
ja toinen putki toimii pientaajuus-
vahvistimena. Antenni on radion 
etuseinään antenniliittimeen liitet-
tävä monesta pätkästä koottu tan-

koantenni. Joissain erityistapauk-
sissa kuten kiinteissä korsu- ja 
telttakäytöissä voitiin käyttää di-
poliantennia., joka myöskin syntyi 
näistä antennitangon pätkistä.  Itse 
radio, anodi- ja hehkuparistot sekä 
tarvikkeet kuulopuhelimineen on 
sijoitettu vaneriseen pienehköön 
laatikkoon ja piiska-antennista 
johtuen yhteydenpito onnistui jopa 
liikuttaessa. Tosin peitteisessä 
maastossa piiska-antennit yleensä 
jäivät puiden oksiin. 
Laitteita valmisti siis neljä suoma-
laista radiotehdasta ja P-tunnusten 
vaihduttua V-tunnuksiksi jaettiin 
sarjanumerot valmistajien kesken 
seuraavasti:
VRKK  ASA Radio Oy  
numerot 1 -850
VRKH  Helvar Oy  
numerot 851 – 1700
VRKN  Hellberg Oy  
numerot 1701 – 2550
VRKM  Radiolaite Oy  
numerot 2551 – 3156

Alkuvaiheessa numeroissa oli se-
kaannusta, mutta pääpiirteittäin 
numerointi piti paikkansa. Nimi-
kekirjavuuden takia kaikkien val-
mistajien laitteiden nimikkeeksi 
tuli jossain vaiheessa VRKH val-
mistajasta riippumatta.
Nimitys ”kukkopilli” saattaa juon-
taa juurensa radion vastaanottimen 
takaisinkytkentää säädettäessä 
kuuluvasta voimakkaasta vihellyk-
sestä. Tosin pahat kielet väittävät 
nimityksen johtuvan laitteen kan-
tomatkasta. Kuuluu yhtä pitkälle 
kuin kukkopillin vihellys…
Myös ”Mäki-Matti” nimitystä lie-
nee käytetyn. Radisti sai parem-
man yhteyden, kun kiipesi mäelle 
tai muuten korkeammalle paikalle.
Radiot poistettiin käytöstä 50-lu-
vulla.
Omissa tutkimuksissani olen löy-
tänyt 45 kpl näitä radioita. Harvi-
naisinta, Yleisradion valmistamaa 
laitetta olen nähnyt vain yhden 
kappaleen. Paljon on siis hukassa. 
Lisätietoa otetaan mielihyvin vas-
taan.

Lähteet:
Jussi Harola: Yhteys!
Kenttäradio-opas 1942
kirjoittajan muistiinpanot
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Autojoukkojen
Kymenlaakson Kilta ry
Killan kevätretki Porvooseen -
ikkuna historiaan

Lauantaina 26.5.2018 kl0 8.30 starttasimme Kouvolan linja-autoase-
malta Porvooseen. Retkeläisiä oli 26 kiltasiskoa ja -veljeä. Linja-au-
toamme ajoi kiltaveli Petri Helenius.  Hänelle tämä oli “TJ-ajo” lin-
ja-auton ajo-oikeutensa päättyessä syksyllä. 

Teksti ja kuvat: Heimo Kivistö

Aamukahvit nautimme Kunin-
kaantien ABC:llä, josta jatkoimme 
matkaa tavoitteenamme jatkoso-
dan aikainen raskas patteristo 21:n 
muistotykki Porvoon vanhan sillan 
luona, jossa oppaamme Annika 
Palmgren odotteli meitä. Kuulim-
me aluksi Porvoon kaupungin pe-
rustetun vuonna 1346. Kävelyo-
pastuksemme aikana tutustuimme 
vanhan Porvoon monipuoliseen 
historian keskiaikaisesta kirkosta 
valtiopäiväaikaisiin rakennuksiin. 
Katuja ja kujia kävellen kuulimme 
myös tarinoita kaupungissa asu-
neista ja siellä vierailleista mielen-
kiintoisista henkilöistä. 
Porvoo on ennen kaikkea kan-
sallisrunoilijamme Juhan Ludvig 
Runebergin kaupunki. Muita huo-
mattavia kulttuuripersoonia olivat 
taidemaalari Albert Edelfelt ja ku-
vanveistäjä Ville Vallgren.
Porvoo oli valittu valtiopäivien 
28.3.-18.7.1908 pitopaikaksi siel-
lä olevien sopivien rakennusten 
vuoksi. Paikalla olivat Suomen 
säädyt aatelisto, papisto, porvaristo 
ja talonpojat. Aatelisto ja porvaris-
to kokoontuivat vanhan raatihuo-
neen yläkerrassa, papisto nykyises-
sä tuomiokapitulissa kirkkotorilla 
ja talopojat eräässä keskustan suu-
rehkossa talossa.
Valtiopäivillä säädyille jaettiin kä-
siteltäviksi esitykset, jotka koskivat 
sotalaitoksen vastaista järjestelyä, 
verojen kantamista ja raha-asiain 
kuntoon saattamista. Valtiopäivillä 
sinetöitiin maamme ero Ruotsista. 
Oli kaukonäköistä jättää voimaan 
Ruotsin vallan aikaiset lait ja nii-

hin pohjautuva hallintojärjestelmä. 
Tällöin kansan elämä jatkui va-
kaasti entisenlaisena.
Suomen sodassa 1808 – 1809 Suo-
mi oli joutunut venäläisten valtaan, 
eikä Venäjä aikonut siitä enää luo-
pua. Suomen kohtalo oli ratkaistu 
ensin taistelukentillä ja lopullisesti 
Haminan rauhassa v 1809.  Alek-
santeri I kohotti Suomen kansojen 
joukkoon ja sisäiseen itsenäisyy-
teen. Maan edustajat puolestaan jo 
tiesivät hyvin olojen kehittyneen 
Ruotsin vallan alla sellaisiksi, että 
entisten siteiden oli pakko katketa. 
Ruotsi-Suomen ja Venäjän väliset 
ja muut jatkuvat sodat toivat Suo-
meen hävitystä ja kärsimystä niin, 
että väkilukumme v 1721 Isovihan 
jälkeen oli noin. 
200 000 henkeä, 1800-luvun alussa 
noin 850 000 ja 1900-luvun alussa 

meitä oli jo 2,6 miljoonaa. Väkilu-
kumme nopea kasvu selittyy jatku-
vien sotien vähenemisellä. Sitten 
takaisin nykypäivään. Lähtiessäm-
me Porvoosta kävimme Brunber-
gin tehtaan myymälässä ja lounaan 
nautimme taas Kuninkaantien 
ABC:llä. Kouvolan linja-autoase-
malla olimme noin klo 16.00. An-
toisa retkemme oli ohi ja olimme 
oppineet tietämään muun muassa 
mikä on Porvoon mitta. Se ei aina 
ole runsas!
Matkamme aikana saimme nauttia 
mitä parhaimmasta kevätsäästä.

Näin komealla joukolla retkeilimme Porvoossa. Vasemmalla kuljetta-
jamme kiltaveli Petri Helenius vaimonsa Kaijan kanssa.

Porvoon museoalueella olevat 
punaiset aitat ovat valokuvaajien 
suosikkikohteita.

Ampumaurheilua killassa
Ampumaurheilun harrastajien lukumäärä on lisääntynyt killassa 
huomattavasti.

Teksti: Pentti Vainikka
 Kuva: Heimo Kivistö

Vuoden 2018 mestariampujia, vasemmalta 
Ahti Hyppänen talvisodan muistokisa 132 
pist, Jani Siljander jatkosodan muistokisa 117 
pist, Jukka Niemelä pistoolikisa 177 pist, Ta-
pani Kuisma  perinnepistooli 173 pist ja Riku 
Rantala paras rynnäkkökivääriampuja.

Tuloksia
Jatkosodan muistoammunta 
(kivääri 3x5 ls) 15.9.2018
  1. Jani Siljander         117 pist
  2. Ilkka Repo             112 “
  3. Matti Ahtiainen      112 “
  4. Juhani Koste          109 “
  5. Jukka Niemelä       106 “
  6. Riku Rantala          103 “
  7. Ahti Hyppänen       101 “
  8. Nooa Hovilainen    100 “
  9. Janne Mäntylä          97 “
10. Tuukka Tuominen    97 “
11. Tapani Kuisma         96 “
12. Heimo  Kivistö        94 “
13. Petri Saariniemi       92 “
14. Timo Pasanen          91 “
15. Jukka Hauhio          90 “ 
Ampujia kaikkiaan 20 kiltaveljeä.

Pistoolikisa 22.9.2018
(kaikki kaliberit sallittuja)
  1. Jukka Niemelä         177 pist
  2. Matti Ahtiainen        169  “
  3. Päivö Itkonen           166  “
  4. Jouni Metso              164 “
  5. Juhani Koste             163 “
  6. Kari Tuominen         161 “
  7. Pasi Hukka               159 “
  8. Timo Pasanen           157 “
  9. Tuukka Tuominen     155 ”

Palkitsemiset
Annettu autokillan ansiolevyke
- Karjalan huoltopataljoonassa ko-
tiuttamisjuhlassa 12.6.2018 aliker-
santit Elmeri Tonteri ja Leevi Ra-
jamäki sekä korpraali Matti Lepistö
-  21.6.2018 aliupseerikurssin päät-
täjäisissä alikersantit Oliver Virta-
nen ja Alex Salkosalo
- Utin jääkärirykmentin kotiutta-
misjuhlassa 12.6.2018 jääkäri Tuo-
mas Laukkanen
- Karjalan huoltopataljoonan ko-
mentaja, everstiluutnantti Juha Pon-
to 27.9.2018  siirto Pääesikuntaan. 
Autokilta kiittää Juha Pohtoa hy-
västä yhteistoiminnasta ja toivot-
taa menestystä uudessa tehtävässsä 
Pääesikunnassa.
Samalla toivotamme uuden Huol-
topataljoonan komentajan, evers-
tiluutnantti Tamio Salmisen terve-
tulleeksi yhteistyöhön  kiltamme 
kanssa.

Soppaa ampujille
Tyrrissä 9.-12.8.2018 pidettyjen re-
serviläisten SM-ammuntojen muo-
nituksesta vastasi Autojoukkojen 
Kymenlaakson kilta. Killan kenttä-
keittimellä hoidettiin Seppo Oinosen 
johdolla kilpailujen herne- ja liha-
keittojen valmistus. Tarjoilijapoikina 
toimivat kiltaveljet Tuomo Pykälä, 
Riku Rantala, Ismo Lehto, Juha Rei-
nikainen ja Kalervo Seppälä.

Markku Tuominen in Memoriam
Autojoukkojen Kiltaliiton kunniajäsen ja Autojoukkojen Kymenlaakson Killan kun-
niapuheenjohtaja Markku Tuominen menehtyi äkillisen sairauskohtauksen murtamana 
Kouvolassa 24.11.2017.
Hän oli syntynyt Kouvolassa 7.1.1942. Hän kävi keskikoulun ja ammattikoulun auton-
asentajalinjan. Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Kuusankosken Osuusliikkeen au-
tokorjaamo. Markku suoritti varusmiespalveluksensa 3. Erillisessä autokomppaniassa 
Kouvolassa 1962-1963, jonka aikana hän suoritti aliupseeerikurssin Karjalan prikaatis-
sa Kouvolassa. Sen jälkeen hän toimi asentajana ja työnjohtajana VEHOn korjaamolla 
Kouvolassa. Jäätyään VEHOn palveluksesta Markku toimi autokorjaamoyrittäjänä ja 
maanviljelijänä.
Vaatimattoman, rehdin, hienokäytöksisen Isänmaan ystävän, kiltaveljemme Markun 
muistolle kunniaa tehden. Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta ry.

10. Riku Rantala             155 ”
11. Reijo Pyy                  154 ”
12. Kimmo Hovilainen   153 “
13. Heimo Kivistö          152 “
14. Petri Saariniemi        151“
15. Markus Koijärvi       148 “
16. Jani Siljander            146 “
17. Tuomo Pykälä           144 “
18. Jarmo Aho                 143 “
19. Olli Metsälä              140 “
“Parabellum-sarja”
  1. Tapani Kuisma          173 pist
  2. Jan Niemelä              168 “
  3. Ahti Hyppänen         147 “
  4. Risto Tani                 125 “
Ampujia yhteensä 23 kiltaveljeä.
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Olen yrittäjäperheen kolmas poika, kotoisin Varsinais-Suomen Turusta. 
Kouluni kävin rahakkaassa Raisiossa. Koululaisena innostuin kilpahiih-
don saloihin, minkä johdosta lukioni kävin Sotkamon urheilulukiossa. 
Varusmiespalveluksen suorittaminen toi minut Huovinrinteelle Porin 
prikaatin ensimmäiseen jääkärikomppaniaan. Vaiherikkaan varusmies-
palveluksen loppuessa, kotiuduin Haminan Reserviupseerikurssin 201 
kouluttajakokelaan tehtävästä heinäkuussa 1993. Kadettikoulun aloitin 
vuonna 1994, 81 kadettikurssin maasotalinjan C joukkueen kadettina. 
Valmistuttuani nuoremman upseerin virkaan kesäkuussa 1998, aloitin 
palvelukseni Panssariprikaatin kranaatinheitinkomppaniassa. Tuolloin 
urallani alkoi jalkaväen tulituen kouluttaja vaihe, jota kesti vuoteen 2009 
asti. Panssariprikaatissa sain palvella mielekkäissä ja haastavissa tehtä-
vissä niin Jääkäritykistörykmentissä kuin Hämeen panssaripataljoonas-
sa. Upseerin uran täydennyskoulutukset kutsuivat esiupseerikurssi 62 ja 
Yleisesikuntaupseerikurssi 54 muodoissa. Yleisesikuntaupseerina tie vei 

Karjalan huoltopataljoonan komentaja everstiluutnantti Tamio Salminen 1.10.2018 lukien

Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan operatiiviselle osastolle vuonna 2011. Puolustusvoimien tarpeen joh-
dosta sain siirron Pääesikunnan suunnitteluosastolle maaliskuussa vuonna 2013, josta puolustusvoimauudistus 
siirsi operatiivisen suunnittelun- ja liikekannallepanosektorien upseerit maineikkaalle Pääesikunnan operatii-
viselle osastolle. Työ liikekannallepanojärjestelmän parissa oli mielekästä ja työskentely innostavassa ympä-
ristössä jätti lähtemättömät muistot. Kriisinhallinnan toimintaympäristöön pääsin tutustumaan marraskuussa 
2015 jolloin sain tehtävänmääräyksen Suomen osastoon Kosovossa (SOK) vuoden ajaksi. Työskentelin NATO 
johtoisen operaation esikunnassa (KFOR HQ) Pristinassa 2015 - 2016. Vaikka Kosovossa ei suoranaisia tais-
telutoimintoja ollutkaan, niin pääsin perehtymään Balkanin haasteisiin toden teolla, työskennellessäni Joint 
Implementation Commission (JIC) toimistossa. JIC toteutti yhteistoiminnan Serbien, Makedonialaisten, Mon-
tenegrolaisten, Albaanien ja KFOR:n sotilasviranomaisten kanssa. Työtehtäviimme kuului vastata tulitauko-
linjan (GSZ) tapahtumien tutkinnasta ja tiedonvaihdosta. Työtehtävissämme liikuimme usein Kosovon rajojen 
ulkopuolella. Kosovon palveluksesta jäi monia käyttökelpoisia asioita sovellettavaksi kotimaanpalvelukseen. 
Kosovosta palattuani sain siirron 1. Logistiikkarykmenttiin 1.12.2016 josta nyt lokakuun alusta lukien siirryin 
Karjalan huoltopataljoonan komentajaksi. Asun Hyvinkäällä josta ajelen aina viikoiksi tänne Vekaranjärven 
kauniille mäntykankaalle. Minulla on kohta 19 vuotias tytär ja 17.5 vuotias poika jotka asuvat äitinsä luona. 
Nykyään harrastan kuntourheilua jotta toimintakykyni säilyy riittävän hyvällä tasolla. Kiitän mukavasta vas-
taanotosta joukkoonne ja on ollut ilo aloittaa palvelus perinteikkäässä ja iskukykyisessä Karjalan prikaatissa!

Esikuntapäällikkö everstiluutnantti Juhana Skyttä 1.2.2019 lukien

Olin kovin iloinen kuullessani tulevasta tehtävästäni Karjalan prikaatissa, 
jossa en ole vielä aiemmin palvellut. Varusmieheksi astuin palvelukseen 
1980-luvun lopulla Kainuun prikaatissa ja Kadettikoulun jälkeen aloitin 
luutnanttina Panssariprikaatissa vuonna 1993. Joukko-osastossa sain eri 
tehtävissä palvella lähes kymmenen vuoden ajan, jonka jälkeen Hämeen 
sotilasläänin esikunnassa ennen siirtymistäni Pääesikuntaan. Uudelleen 
Panssariprikaatiin palasin 2015, ensin operatiivisen alan tehtäviin ja sit-
ten pataljoonan komentajaksi. Olen myös päässyt osallistumaan kriisin-
hallintatehtäviin kahdessa operaatiossa. Nykyisin työskentelen Maavoi-
mien esikunnassa strategisen suunnittelun tehtävissä.
Ikaalisissa ja Hämeenlinnassa vietettyjen vuosien jälkeen olen palannut 
asumaan synnyinseuduille Itä-Helsinkiin. Viikot kuluvat kuitenkin pää-
osin Mikkelissä. Harrastan liikuntaa, autoilua (työmatka- ja harrastehom-
maa) sekä myös sotahistoriaa, johon liittyen olen päässyt varsin hyvin 

perehtymään Karjalan prikaatin perinnejoukkojen kunniakkaisiin taisteluihin oikeilla tapahtumapaikoilla. 
Ehdin jo marraskuun puolivälissä käymään lyhyellä perehdytyskäynnillä Karjalan prikaatissa ja saatoin mie-
likseni todeta asioiden olevan ennakkokäsitysteni mukaisesti: kaikella toiminnalla on selkeä päämäärä ja asiat 
sujuvat hyvin. Odotan todella innolla paluuta joukko-osaston töihin Karjalan prikaatiin.

Aloittaessani 1.1.2019 huolto-osaston osastopäällikkönä aloitan kolman-
nen kierroksen Vekaranjärvellä. Ensimmäinen kosketus varuskuntaan on 
niinkin kaukaa kuin vuodelta -74 kun isäni siirron myötä perheemme 
muutti Vekaranjärvelle. Varuskunnan nurkat tulivat hyvinkin tutuksi lap-
suus- ja nuoruusvuosina. 
Toinen kierros alkoi vuonna -93 Kadettikoulusta valmistumisen jälkeen. 
Ensin noin 10 vuotta erilaisissa PST-hommissa KYMJP:ssa, sitten vuosi 
sotilastarkkailijana Lähi-Idässä, EUK:n jälkeen pari vuotta EK:n pääl-
likkönä. Tämän jälkeen olen ollut noin 10 vuotta huollon tehtävissä en-
sin Karjalan prikaatin esikunnassa ja sitten Karjalan huoltopataljoonan 
pataljoonaupseerina. Vuonna 2014 kutsui ”pääkaupungin valot”. Ensin 
vierähti vajaa pari vuotta huollon/logistiikan lehtorina Maanpuolustus-
korkeakoululla ja viimeiset vajaa kolme vuotta Pääesikunnan logistiik-
kaosaston kirjoilla. Sanon kirjoilla, koska työtehtävä oli Liikennehal-
linnon yhteysupseeri ja työpiste sijaitsi fyysisesti Liikennevirastossa 

Karjalan prikaatin huoltopäällikkö majuri Petri Manelius1.1.2019 lukien

Pasilassa. Kyseinen tehtävä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Muiden viranomaisten tekemä 
varautumistyö niin normaaliolojen häiriötilanteita kuin poikkeusolojakin varten on tullut hyvinkin tutuksi ja 
uskon olevani myös varsin hyvin ”verkottunut” moneen suuntaan.
Nyt alkaa siis kolmas kierros prikaatissa ja otsikon mukaisesti koen palaavani kotiin. Vajaa viisi vuotta muual-
la on opettanut sen, että Karjalan prikaatissa on moni asia erittäin hyvin ja tänne on kiva palata. Toki puo-
lustusvoimauudistus on aiheuttanut jossain määrin muutoksia toimintatapoihin ja henkilöstöön, mutta uskon 
kotiutuvani varsin helposti tuttuihin ympyröihin.
Perheeseeni kuuluu MPKK:lla työskentelevä vaimo, tammikuussa Varusmiessoittokunnassa varusmiespalve-
luksen aloittava 19-vuotias tytär sekä 6- ja 7- vuotiaat pojat. Vapaa-aikana viihdyn maastopyörän selässä tai 
perhovapa kourassa milloin missäkin ja toki Kaartinhallinkin palveluita hyödynnän aktiivisesti. 

Tykkimies Järvelä palkittiin 
Salparistillä

Salpausselän ilmatorjuntapatteris-
ton komentaja myönsi Salparistin 
tykkimies Järvelälle 5.10.2018. 
Perusteena palkitsemiseen on erin-
omainen toiminta liikenneonnetto-
muuspaikalla 30.9.2018 tykkimies 
Järvelän ollessa viikonloppuva-
paalla.



Puolustusvoimat 100 vuotta

  

       

   

Puolustusvoimat 100 vuotta

64 65

Ylennykset
Tasavallan Presidentti on ylentänyt 
Puolustusvoimissa 31.8.2018
luutnantiksi (102.kadettikurssi):
kadetti Taneli Aleksi Frondelius
kadetti Jesse Petteri Heikkinen
kadetti Niki Mikael Hyvärinen
kadetti Minna Elina Kangas-Korhonen
kadetti Joona Poju Santeri Kekkonen
kadetti Aleksi Leo Oskari Kinnunen
kadetti Lauri Juhani Lankinen
kadetti Henri Juhani Leppänen
kadetti Iivari Akseli Johannes Martikainen
kadetti Mikko Santeri Martikainen
kadetti Akseli Johannes Metsä-Ketelä
kadetti Oula Henrik Myllymaa
kadetti Miika Juho Samuli Nikkinen
kadetti Ville Artturi Ponnikas
kadetti Onni Einari Rantanen
kadetti Robert Christian Renfors
kadetti Joonas Valtteri Salo
kadetti Joel Kustaa Sariola
kadetti Juha Anton Kalevi Suojärvi
kadetti Jesse Harrinpoika Taavila

Tasavallan Presidentti on ylentänyt 
Puolustusvoimissa 1.9.2018
kapteeniksi (SM7):
yliluutnantti John Artur Alexander Grandin
yliluutnantti Sampo Tapio Hutri
yliluutnantti Joonas Antti Severi Kouvo
yliluutnantti Antti Markku Juhani Laamanen
yliluutnantti Timo Olavi Lajunen
yliluutnantti Toni Henrik Mononen
yliluutnantti Ville Leonard Nokipii
yliluutnantti Antti Juhani Pajuranta
yliluutnantti Juho Antero Siikilä
yliluutnantti Pasi Petteri Tuomela
yliluutnantiksi (SM9):
luutnantti Sakari Johannes Uolevi Alanko
luutnantti Nico Teemu Henrik Holopainen
luutnantti Lasse Henrik Härkönen
luutnantti Niko Mikael Intke
luutnantti Pekka Juho Olavi Kilpala
luutnantti Kalle Joonas Valtteri Lind
luutnantti Eetu Oskari Lohi

luutnantti Jori Jesper Juhani Muukkonen
luutnantti Ville Tapani Mäkelä
luutnantti Juuso Jesperi Oinasmaa
luutnantti Markus Juha Antero Tuohimäki
luutnantti Julius Juho Vappula 

Tasavallan Presidentti on ylentänyt 
Puolustusvoimissa 6.12.2018
kapteeniksi
yliluutnantti Harri Petteri Hyttinen
yliluutnantti Juha Martti Kelloniitty
yliluutnantti Pasi Matti Myller
yliluutnantti Teemu Juhani Tanttu
insinööriyliluutnantiksi
luutnantti Jarno Anssi Kristian Markku
insinööriluutnantiksi
alikersantti Sami Markus Antero Takanen

Karjalan prikaatin komentaja on antanut 
palvelusarvon ja ylentänyt reservissä 6.12.2018
vääpeli
ylikersantti Antti Juhani Hirvonen
ylikersantti Mikko Kalle Juhani Luutsaari
ylikersantti Petteri Mikko Johannes Saukkola
ylikersantti
kersantti Ville Aleksanteri Finnilä
kersantti Marko Santeri Hakulinen
ylikersantti
kersToni Rikhard Ilmari Paakkinen

Karjalan prikaatin komentaja on antanut 
palvelusarvon 6.12.2018
ylikersantti
kersantti Arttu Eljas Seppälä

Karjalan prikaatin komentaja on ylentänyt 
reservissä  6.12.2018
ylikersantti
vahtimestari Jani Juhani Heimonen
kersantti
kersantti (res alik) Samu Eino Erik Hirvonen
korpraali
huoltomies Seppo Tapani Karppanen

Karjalan prikaatista siirtyneet
1.6.2018
kapteeni Matti Niemeläinen, MAAVE

1.7.2018
varastomies Jussi Lanu
kapteeni Juha Niemi, MAASK
ylikersantti Elina Niemi, UTJR
yliluutnantti Vesa Luntamo, 1LOGR

1.8.2018
ylikersantti Tuomas Molkkari
majuri Kai Häkämies, MAAVE
majuri Kai Uitto, PE
yliluutnantti Jani Viik, 1LOGR
Toimistosihteeri Tarja Kalkkila

1.9.2018
kapteeni Juha Sipilä
yliluutnantti Ville Nokipii, PVLOGLE
yliluutnantti Toni Mononen, MAASK
yliluutnantti Tapio Hutri, MAASK
luutnantti Albert Aaltonen, MAASK
toimistosihteeri Tarja Turkia, SOTLK
majuri Jukka Koukkari, PSPR

1.10.2018
yliluutnantti Reijo Tiusanen
kapteeni Arttu Mustonen, MAASK
luutnantti Melkker Vesanen, MAASK
everstiluutnantti Juha Ponto, PE

1.11.2018
kapteeni Aarno Rantanen, KAARTJR
majuri Ilkka Tuomisto, MAAVE
Pekka Pelkonen

1.12.2018
majuri Jarmo Salonen

1.1.2019
eversti Jarmo Vähätiitto, PE
majuri Olli-Pekka Aikio, PVLOGLE
majuri Mika Haikala, MAASK
majuri Heikki Huopainen, MAAVE
kenttärovasti Kari Heikkinen
kapteeni Mikko Lindholm
kapteeni Harri Mäntyranta
kapteeni Jari Vuorijärvi

1.2.2019
luutnantti Riku Manelius, PORPR

1.4.2019
varastomies Esa Karjalainen

Karjalan prikaatiin siirtyneet
1.6.2018
Niko Boman, määräaikaisen aliupseerin virkaan

1.7.2018
Vera Mustajärvi, määräaikaisen aliupseerin virkaan

1.8.2018
Tino Turunen, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Jarkko Kauppinen, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Anna-Maria Muhli, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Jani Karhu, määräaikaisen aliupseerin virkaan

31.8.2018
102.kadettikurssi (kts. ylennykset)

1.9.2018
Teemu Leskinen, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Mia Sjöblom, siviilivirkaan

1.10.2018
everstiluutnantti Tamio Salminen, 1LOGR
Sari Vanhalakka, siviilivirkaan
Jenni Minkkinen, siviilivirkaan

1.12.2018
kapteeni Erik Gockel, PORPR
Miko Johansen, määräaikaisen aliupseerin virkaan

1.1.2019
majuri Petri Manelius, PE
Jarkko Lievonen, sotilaspapin virkaan
Kalle Ratilainen, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Arttu Makkonen, määräaikaisen aliupseerin virkaan
Eveliina Haiko, määräaikaisen aliupseerin virkaan

1.2.2019
everstiluutnantti Juhana Skyttä, MAAVE
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Aliupseerikurssin 2/2018 ryhmänjohtajat

Kymen jääkäripataljoonan aliupseerikurssin johtajan mietteitä

Perässä seuratkaa!

Teksti: kapteeni Perttu Pellinen 
Kymen jääkäripataljoonan aliupsee-
rikurssien johtaja, 1. Panssarijääkäri-
komppanian päällikkö 

Suomalaisia johdetaan edestä. 
Ryhmänjohtaja on ryhmänsä esi-
taistelija ja esimerkki - ihan kaikes-
sa mitä teette. Aliupseerikurssilla 
olette hankkineet perusteet johta-
mis- ja kouluttamistaidosta sekä 
johtajuudesta - siitä mitä on olla 
johtaja. Nyt teillä on edessä osaa-
misen syventäminen ja tehtävissä 
harjaantumisen aika. Kurssilla saa-
manne koulutus antaa teille hyvät 
edellytykset aloittaa ryhmänjohta-
jana ja kasvaa johtajana.
Suomalaiset arvostavat ja luotta-
vat johtajaan, joka on esimerkilli-
nen, osaa asiansa ja on oikeuden-
mukainen. Arvostus ja luottamus 
ansaitaan tekojen kautta. Osatkaa 
asianne niin hyvin, että pystytte 
itse näyttämään miten asiat teh-

dään oikein. Valmistautukaa jo-
kaiseen johtaja- ja kouluttajateh-
tävään huolella. Kysykää neuvoa 
kouluttajiltanne. Heidän tehtävänä 
on ohjata ja tukea teitä.
Alokkaat astuvat palvelukseen 
kohta. Opetelkaa heti tuntemaan 
jokainen ryhmänne taistelija ja 
kohdelkaa heitä oikeudenmukai-
sesti ja tasavertaisesti. Luokaa 
ryhmäänne hyvä, positiivinen ja 
reipas yhteishenki - Kaveria ei jä-
tetä! Yhteenkuuluvuuden tunne ja 
luottamus taistelukavereihin syn-
tyy yhteisten kokemusten ja te-
kemisten kautta ryhmänjohtajien 
johdossa. Opettakaa uudet asiat 
vaiheittain ja rauhallisesti - nopeus 
tulee myöhemmin rutiinin kautta. 
Teillä on riittävät perusteet koulut-

taa ryhmällenne taistelijan perus-
taidot. Luottakaa itseenne!
Teitä koulutetaan johtajiksi sotaa 
varten. Teillä pitää olla vahvaa 
tahtoa, luonteen lujuutta ja sitkeyt-
tä täyttää vaativat tehtävät - näitä 
asioita teidän pitää kehittää joka 
päivä. Suomalainen sisu elää vah-
vana meissä suomalaisissa. Asenne 
ratkaisee ja minä luotan teihin!
Onnittelen teitä aliupseerikurssin 
suorittamisesta. Toivotan teille 
kaikille menestyksekästä ja mie-
lenkiintoista johtajakautta.

Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali Pasi Välimäki

Aliupseerikurssin terveiset

    
Sissiradistilinja      Teksti: apukouluttaja kokelas Juuso Lahikainen
Aliupseerikurssi 218 on edennyt yli puolen välin. Uudet aliupseerioppilaat ovat testanneet itseään koulutus-
haarakokeessa, johtajatehtäväradalla, sekä harjoitelleet yhteistoimintaa muiden aselajien kanssa. Varsinkin 
viides kurssiviikko oli raskas, kun peräkkäin olivat koulutushaarakoe, sekä johtajatehtävärata. Vaikka kaikki 
eivät selvinneet maaliin asti, oli tekemisen meininki kohdallaan, eikä kukaan luovuttanut omasta tahdostaan. 
Apukouluttajan roolissa koko varusmiespalvelus on näyttäytynyt uudessa valossa. Olen saanut toteuttaa itse 
koulutuksia ja vaikuttaa oman linjan sisäisiin asioihin. itsestä tärkeintä on kuitenkin se, että linjan sisälle saa 
luotua vahvan yhteishengen. Tiedustelu- ja tulenjohtolinja jatkavat edelleen perinteistä kilpailua. Seuraavan 
kerran nämä velikullat kohtaavat toisensa kaartinhallissa salibandyn merkeissä.

Tulenjohto- ja Panssarintorjuntalinja     Teksti:oppilaat Elja Saksman ja Vikke Schildt
Meidän kummankin aliupseerikurssi lähti liikkeelle vaihtamalla komppaniaa välioven toiselle puolelle. Jo en-
simmäisillä ”rättisulkeisilla” tehtiin selväksi, että AUK:ssa vaaditaan enemmän ja tehtynä nopeammin. Tämän 
mukana linjamme oppilaat saivat myös vapautta ja sen tuomaa vastuuta, kun he aloittivat vertaisjohtamisen 
niin kasarmilla, kuin sen ulkopuolella eri harjoituksissa. 
Aliupseerikurssin ensimmäisessä osassa pääsimme opettelemaan koulutushaarojemme perusjuttuja ja harjoit-
telemaan niitä myös käytännössä. Yhteinen tekeminen ja linjojen ”oma juttu” sai ryhmähengen nousemaan, 
josta johtuen myös linjojen välistä kilpailua alkoi syntyä. Tästä esimerkkinä myöskään tekstin kirjoittajat eivät 
kysyttäessä pidä toistensa aliupseerilinjoja juuri minään, vaikka todellisuudessa vapaa-ajalla eri linjat elävät 
sulassa sovussa Kymen jääkäripataljoonan katon alla. 
Oman aselajinsa osaamista on päästy myös testaamaan pelkän suunsoiton lisäksi, esimerkiksi koulutushaara-
kokeilla ja johtajatehtäväradalla (tietysti sen oman koulutushaarakokeen ollessa ylivoimaisesti raskain). Näi-
den koitosten vaatiessa voimia, on aliupseerikurssimme myös antanut suuresti; joka aamulenkillä ei enää tar-
vitse puhkua keuhkojaan pihalle kohonneen kunnon myötä ja myös ryhmänjohtajan perustaidot alkavat löytyä 
siitä työkalupakista, jota aliupseerikurssilla on kerrytetty jo monenlaisella osaamisella. Tärkeimmät aliupseeri-
kurssilta käteen jääneet asiat ovat kuitenkin ne ystävyyssuhteet ja yhteishenki, jotka sen aikana ovat syntyneet. 
Valitettavasti allekirjoittaneet eivät pääse nauttimaan aliupseerikurssiaan loppuun rakkaalla porukallamme, 
sillä tiet erkanevat reserviupseerikurssin ajaksi. Onneksi RUK:n jälkeen pääsemme palaamaan rakkaaseen 
Kymen jääkäripataljoonaan, mihin meillä on kunnia kuulua!

Kymen jääkäripataljoonassa koulutetaan Karjalan prikaatin kärkijoukkojen aliupseerit. 2/18 saapu-
miserällä koulutushaaroista on edustettuna panssarijääkäri-, sissiradisti-, MUAS-, tulenjohto-, pans-
sarintorjunta-, sekä CV-rynnäkköpanssarivaunulinja.

Tervehdys Kilpilehden lukijat. 
Olen Kapteeni Perttu Pellinen, 1. 
Panssarijääkärikomppanian pääl-
likkö ja toimin myös kymen jää-
käripataljoonan aliupseerikurssin 
johtajana. Kuluva vuosi, kuten 
myös lähimmät edeltäjänsä, on 
KYMJP aliupseerikurssille ollut 
vakiinnuttamisen ja rauhallisen ke-
hittämisen aikaa, valmistautumista 
tulevaan. Kymen jääkärit ennät-
tivät tottua noin vuosikymmenen 
ajan keskitettyyn aliupseerikurs-
siin, kunnes tästä luovuttiin 2017 
vuoden alussa ja hajautettiin linjat 
kaikkiin kolmeen perusyksikköön. 
Tutut, turvalliset ja vakiintuneet 
toimintatavat unohdettiin ja rutii-
nit oli löydettävä uudelleen. Nyt 
ensimmäisen vuoden myllerrysten 

jälkeen on arki pikkuhiljaa rauhoit-
tumassa ja tavoite siintää jo hori-
sontissa.
Vuoden 2018 syksyllä valmistu-
va aliupseerikurssi on jo päässyt 
nauttimaan puolentoista vuoden 
työn tuloksesta, mutta kehitys ei 
pysähdy tähän. Tämän syksyn 
koulutuksessa olevalle kurssille on 
painopisteessä erityisesti ollut joh-
tajakoulutus ja aselajien yhteenso-
vittaminen. Näitä kehitetään ny-
kyistä yksilöllisempään suuntaan. 
Eri aselajien vaatimukset eivät ole 
yhteneväisiä ja tähän huutoon yri-
tämme vastata. Joku linja tarvitsee 
ohjausta tulevalle Peruskoulutus-
kaudelle, kun taas toiset ottavat 
valmiusyksikössä saman tien tak-
tisen tasan johtajuuden harteilleen. 

Kaikki tämä kehitys tähtää tule-
vaisuuteen, jossa aliupseerikurssin 
aikana annetaan vieläkin yksilöi-
dympää ja räätälöityä koulutusta. 
Aliupseerikurssin toteutus on kui-
tenkin noudattanut suunnitelmaa, 
ja olen ilolla päässyt seuraamaan 
oppilaiden suorituksia ja kehitys-
tä. Erityisen tyytyväinen olen ol-
lut näkemääni oppimisen haluun 
ja tahtoon haastaa itseään niissä 
asioissa, joita kouluttajat heille 
eteen tuovat. Päivittäinen koulutus 
on ollut tervehenkistä kilpailua. 
Tämä kurssi onkin jäänyt poik-
keuksellisena mieleeni juuri tästä 
osoitetusta hyvästä yhteishengestä 
jossa oman linjan ja tehtävän ko-
rostamisen sijaan ylpeyttä on koet-
tu yhteisestä päämäärästä.
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Kymen jääkäripataljoona
Panssarijääkärilinja
Joukko hyvin motivoituneita taistelijoita tulivat vaativalle linjalle, joka vaatii panssarijääkärin kolmea tär-
keintä ominaisuutta: röyhkeyttä, rohkeutta ja nopeutta. Näitä ominaisuuksia on kehitetty monipuolisella har-
joittelulla lippaanvaihdon, häiriönpoiston kuin ”jumppaputken” kantamisen merkeissä, mutta omaa leipälajia 
eli vaunurallia on päästy kokemaan vasta vähän. Kaiken tämän keskellä joukosta on kuitenkin muodostunut 
dynaaminen joukko, jolla pysyy pilke silmäkulmassa myös Tähtien sodan vallitessa. 
Linjan taistelijoista on karaistu vaativalla koulutuksella taistelukentän armottomimpia taistelijoita, jotka vain 
jatkavat hyökkäämistä jalkautuessaan yhä uudestaan ja uudestaan. Ensi keväänä on kuitenkin jokaisen tulevan 
johtajan elämän parasta aikaa, kun pääsee ottamaan maaston hallitsevia telttapaikkoja haltuun omien alaistensa 
kanssa.

Kymen jääkäripataljoona
Rynnäkköpanssarivaunulinja

Vasemman vaunun päällä: Huttunen Leo , Inkeroinen Janne, Nurminen Atte, Pakkanen Jaakko, Lampinen 
Veeti, Hälinen Tatu, Dugsie Joonis, Aalto Juho, Ger Kaya, Häkkinen Esa, Vasara Jami, Leimio Olli, Kurtén 
Martin, Paukkeri  Tatu, Kellman Juho, Seppä Leevi, Wallin Eemil.
Vasemman vaunun edessä: Malinen Miro, Raninen Juha, Tiainen Lauri, Anttila Aleksi, Nevala Kristian, 
Sandman Jesper, Kääriäinen Teemu, Väyrynen Juho, Pirttimaa Valtteri, Laasanen Samuli, Ilonen Miika, Fa-
rah Mohamed, Kolehmainen Vili, Räsänen Joonas-Petteri.
Oikea vaunu: Ivanov Aleksanteri, Sneck Nico, Silvennoinen Otto, Piironen Valtteri, Aho Aleksi, Nieminen 
Jaro, Karkamo Henri, Linnala Aleksi, Kalek Ricardo, Seppälä Toni, Toivainen Andrei, Virtanen Emil, Terva-
nen Heikki, Virtanen Vili, Kanerva Markus.
Kuvasta puuttuu:  Kantoniemi Eetu,  Aaltonen Tuukka, Kärnä Konsta.

Kiinnostavatko äänekkäät menopelit? kiinnostaako AUK? tykkäätkö videopeleistä? No hyvä, sillä CV-linja 
tarjoaa hommia, joiden jälkeen et pidä vanhalla Saabillasi ajamista enää juuri minään.
Kurssin ensimmäinen kuukausi kuluu nopeasti, vihollisesi sydämissä pelkoa herättävän 15.8 litraisella tur-
boahdetulla dieselmoottorilla varustetun teräspedon anatomiaa opiskellessa. Taistelukentillä voitkin olla tur-
vallisin mielin tietäen, että CV-9030 rynnäkköpanssarivaunu on teknologiansa puolesta maailmanluokkaa. 
Esimerkiksi sen kehittynyt ammunnanhallintajärjestelmälle modernit taisteluhelikopteritkin ovat helppoja 
maaleja. Taistelukoulutus ei puolestaan tapahdu ainoastaan perinteisissä maasto-olosuhteissa, mutta myös mo-
dernin steelbeast-simulaattorin virtuaaliympäristössä. 
Suhteellisen tilavan vaunun täyttää aina miehistön tiivis yhteishenki, joka näkyy myös linjan yleisessä me-
nossa. Haasteet kohdataan aina yhdessä, ja kavereiden apuun voi aina turvautua. Olit sitten ajaja, ampuja tai 
johtaja, voit aina tietää olevasi niissä kuuluisissa hyvissä hommissa.

Takarivi: alik Illi Miiko, Sivonen Pyry, Järvilehto Tuure, ltn Ekblad Emil, Lehtoaro Tuomas, Lautala Elmo, 
Korhonen Aleksi, kapt Pajuranta Antti, Puurunen Max, Gröndahl Iikka, Sahi Eetu, Kekäläinen Janne, Kuutti 
Johan, Mattila Leevi, kok Häkkinen Petteri
Toinen rivi: Soininen Tomas, Aihtia Miika, Tyrväinen Daniel, Ellilä Jaakko, Monni Pekka, Niemi Jere.
Eturivi: Leno Juhani, Puhakka Otto, Vaheri Toni, Kivilahti Tony, Maukkonen Kasper, Hamari Tomi, Kes-
kinen Joona, Hyvärinen Eero, Hölli Jesse, Savolainen Väinö, Rantala Eemeli, Suuronen Arttu, Markkanen 
Eemeli.
Poissa: Lehtonen Arttu, Rossi Eetu, Pohjolainen, Santikko Tatu, Pesonen Henrik.
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Kymen jääkäripataljoona
Panssaritiedustelulinja

Takarivi: vääp Miettinen, oppilaat Koivisto, Sell, Heikkilä, kok Lahikainen, oppilaat Ingervo, Hyökyranta, 
Matilainen, ylil Lindeman.
Toinen rivi: oppilaat Lehtonen, Tulus, Kalliosalo, Kortelainen.
Eturivi: oppilaat Lehtinen, Liisanantti, Katainen, Takkinen, Kuula.
Kuvasta puuttuu: oppilas Erävuori.

Tiedustelulinjan eli sissiradistien seikkailu alkoi jo P-kauden kolmannella viikolla pidetyistä pääsykokeista. 
Kokeissa testattiin muun muassa morsetustaidon oppimista, makuupussista poistumista ja erilaisten asioiden 
nopeaa sisäistämistä. Ehkä tärkeimpänä kuitenkin testattiin sitkeyttä ja sitä, kuinka paljon testattavat halusivat 
sissiradistien rankkaan koulutukseen. Henkisesti ja fyysisesti rankkojen kokeiden jälkeen vain loppuun asti 
selvinneet valikoituivat linjalle.
Aliupseerikurssi alkoi totuttautumisella rinkkaan joka painaa ihan…, no ei siitä sen enempää. Vaikka linja-
laisista koulutetaan tiedusteluryhmän radisteja, ovat kaikki päässeet harjoittelemaan myös muita tiedustelu-
ryhmän tehtäviä. Koulutushaarakokeessa testattiin lähinnä tiedustelijan taitoja, kuten suunnistamista, tilapäis-
majoittumista ja pitkiä siirtymiä rinkan kanssa. AUK2:lla päästiin harjoittelemaan myös tulenjohtoa tykistön 
ammuntoihin. Radioita ja morsetusta ei tietenkään ole unohdettu, mutta syvempi perehtyminen aloitettiin vasta 
AUK2:lle jäävien kesken kun kuusi tulevaa tiedustelu-upseeria oli lähtenyt Haminaan hakemaan lisäkoulu-
tusta. 
Linjan yhteishenki on tiedustelijoille tyypilliseen tapaan ollut loistava ja tulee varmasti vielä paranemaan 
koska linja toimii omana ryhmänään koko palveluksen, ilman koulutettavia alaisia. Kouluttajatkin ovat häm-
mästelleet sitä, kuinka kaikki tekevät asioita yhdessä ja kukaan ei valita mistään.
Henki hyvä, kunto kova, ∙∙∙ ∙∙ ∙−∙ ∙− −∙∙ paras.

Kymen jääkäripataljoona
Tulenjohtolinja

Takarivi: ylik Suotama, Junkkari Antto, Raivio Valtteri, Hyvättinen Nuutti, Almgren Oskari.
Toinen rivi: Toivari Joonatan, Rantala Lukas, Haaranen Veikka, Komulainen Aleksi, Uurtio Voitto, Parkko-
nen Rasmus.
Eturivi: Vehmassalmi Werneri, Quinn Tristan, Saksman Elja, Rossi Leevi.

Tulenjohtolinjalla koulutetaan tehokkaita tulenjohtajia ja tulenjohtoaliupseereja, jotka omaavat tulenjohta-
misen älylliset vaatimukset ja paineensietokyvyn, sekä kärkitaistelijan fyysisyyden ja taidot. Täten koulutus 
käsittää laajan yhdistelmän teoriaa ja toimintaa. Ei siis ole yllätys, että jalkaväen joukkueenjohtajan tärkein 
taistelupari onkin juuri tulenjohtaja. Epäsuoran tulen merkitys taistelussa on ratkaisevassa roolissa, joka lienee 
selvää jokaiselle.
Aliupseerikurssin ensimmäisten päivien aikana pääsimme testaamaan yhteistyökykyämme esteradalla kan-
taessamme 50kg hiekkasäkkejä sen läpi. Jo tässä vaiheessa huomasimme jokaisen olevan täydellä panoksella 
mukana. Tästä pari viikkoa eteenpäin linjamme oli jo kuin yksi iso perhe. Suoritimme niin pienet tehtävät 
(koulutushaarakokeen) kuin suuret tehtävät (teltan kasaamisen) loppuun asti yhdessä ja toisiamme tukien. 
Kokonaisuutena tulenjohtolinjalle pääseminen on parasta mitä voi toivoa!
Tahdon olla tulenjohtaja, taistelukentän jumala! 
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Kymen jääkäripataljoona
Panssarintorjuntalinja

Eturivi: Ollikainen Aleksi, Haanpää Oskari, Alanko Markus, Kolsi Antti, Enestam Valtteri
Toinen rivi: Puhakka Tomi, Parviainen Rasmus, Enström Teemu, Lehtinen Akseli, Hirvonen Terjo, Vihanto 
Mikko, Laakkonen Patrik, Kukkamäki Jesse, Inkeroinen Joona
Takarivi: Varis Cristian, Schildt Vikke, Lappalainen Otto, Laukkanen Benjamin, Väisänen Heikki, Yilmaz-
kurtdag Ihsan, Eteläpää Eero, Pasanen Jesse, Taskinen Roope, Linqvist Eliel
Kouluttaja: Räsänen Mikko.           

Panssarintorjuntalinjan koulutus on fyysisesti ja henkisesti raskasta. Joukostamme koulutetaan ryhmän- sekä 
osasta joukkueenjohtajia jotka siirtyvät Parolan panssarireserviupseerikouluun, joten tasomme on korkea. 
Meidän tulee osata tehdä nopeita päätöksiä haastavissakin tilanteissa, jotta haluttua tulosta saadaan aikaiseksi, 
eikä vihollinen kykene vaunuillaan etenemään rakkaaseen isänmaahamme.
Ampumalaitteiden ja ohjuslaukausten rinkat painavat taistelijoidemme selkiä hyytävissä ilmastoissa, mutta 
silti ryhmämme pysyy toimintakykyisenä.  Vaikka yksilö meinaisi ryhmässä luovuttaa, auttaa joukkomme 
omalaatuinen ja härski huumori jaksamaan.  Aseistuksemme luo viholliselle hikikarpaloita otsaan, kun valta-
kuntamme tehokkaimmilla panssarintorjunta-aseilla heidän panssarinsa tuhoutuvat sekunneissa ja jää heidän 
ympärilleen jäljelle vain savustuneet karvalakit. Tehtävämme ei ole helpoimmasta päästä, paljastumisen riskit 
ovat suuret ja tuleemme osataan vastata, mutta se ei meidän kylmäpäistä joukkoamme pelota. Tehtävä suorite-
taan loppuun, oli tilanne mikä hyvänsä. 

Itä-Suomen viestipataljoona
Viestiasemalinja

Takarivi: Joutsalainen JA, Järvenpää EJ, Janhunen J, Karilahti MM, Jernström J, Teivo MW, Koskimäki J, 
Kuhanen KK, Halme SU, Silvo E, Alatyppö LT, Hoikkala IE, Giljam DJ, Mohamed AA, Tahvanainen JO, 
Räty T, Auvinen AEE
Neljäs rivi: Pasanen MP, Koponen JF, Leinonen M, Vitikainen I, Mänttäri EJ, Huhtaluoma J, Korhonen P, 
Jerkkola T, Malmström P, Pihanurmi S, Heikkinen M, Liivak H, Mäkelä VSH, Sillanpää E, Wijemuni R, 
Lehtinen ELA
Kolmas rivi: Mäkelä M, Niemi W, Kailu A, Lehtonen KS, Raatikainen M, Kaasalainen K, Suomi J, Kähkö-
nen J, Julkunen O, Vilska PHI, Valta I, Jetsonen MM, Avenido N, Saarinen EE, Lampola KK
Toinen rivi: Immonen HKI, Kankanen SK, Mulichan T, Koskela J, Vehma S, Siiskonen A, Leinonen EPS, 
Pesonen T, Peräkylä PPV, Kuusisto KM, Buure HSK, Rantanen OMM, Kapulainen MM, Loisa MT, Hirsi-
maa EIJ
Eturivi: Pylkkänen M, Suvanto CS, Koskimies A-P, Laamanen A, Siiskonen J, Suur-Hamari JJ

Viestiasemalinja M12
Viestialiupseerikurssilla koulutetaan ryhmänjohtajia M12 A-viestiasemille sekä teleryhmiin vaativiin VYKS 
tehtäviin. A-viestiasemat muodostavat nopeassa tilannekehityksessä viestiverkon rungon perustettaville jou-
koille ja mahdollistavat alajohtoportaiden johtamisen tarjoamalla yhteydet muiden joukkojen johtamispai-
koille. Lisäksi viestiasemat tarjoavat radioliikenteen tukiasemapalveluita alueellaan ja täten toimivat merkit-
tävässä roolissa epäsuorantulen onnistumisessa ja tilannekuvan jakamisessa. Tehtävä on äärimmäisen tärkeä 
ja haasteellinen, koska ilman toimivaa runkoverkkoa nopean valmiuden joukkojen johtaminen muodostuisi 
mahdottomaksi. M12 A-asema tarvitsee todella laajaa teknistä osaamista viestiyhteyksien luomiseen sekä yl-
läpitoon, mikä osaltaan yhdessä aliupseerikurssin muiden koulutuskokonaisuuksien kanssa vaatii oppilailta 
hyvää oppimiskykyä
Viestiasemalinja M18
Viestialiupseerikurssilla koulutetaan ryhmänjohtajia M18 A- ja C-viestiasemille sekä teleryhmiin sodan ajan 
joukkoihin. Viestiasemat muodostavat taisteluosaston runkoverkon, joka mahdollistaa alajohtoportaiden joh-
tamisen sekä epäsuorantulen käytön taistelukentän vaativissa olosuhteissa. Nyt alkanut kurssi on ensimmäinen 
laatuaan Karjalan prikaatissa, ja edelleen kehittyvä järjestelmä vaatii oppilailta teknistä osaamista erilaisten 
tietojärjestelmien ja sovellusten parista sekä nopeaa uusien asioiden oppimista. Järjestelmän käyttö kehittyy 
jatkuvasti, ja toimintatapojen kehittyminen tapahtuu samassa tahdissa oppilaiden ammattitaidon kasvaessa. 
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Itä-Suomen viestipataljoona
Esikuntakomppania - Sotilaspoliisi- ja komentopaikkalinja

Oppilaat Hujanen Väinö, Kokko Aaro, Niskanen Mikko, Kamil Fahad, Mentula Sampo, Rahikainen Väinö, 
Ryhänen Tommi, Sirel Kristen, Temonen Olli, Strengell Joona, Heinonen Ville-oskari, Kontio Lauri, Kuitu-
nen Erik, Lehtinen Pyry, Luukkonen Marcus, Tuppurainen Tony, Forsberg Jim, Nordström Eemeli,  Puolakka   
Joonas, Tarhonen Niko, Tuominen Riku, Jankkari Janne, Kuosmanen Remi, Lehtinen Miika, Lehtonen Ville, 
Nissinen Elias, Rinkinen Mikki, Saltiola Tiia, Tirkkonen Onni, Andersson Matias, Häkkinen Tarmo, Lainio 
Roosa, Launonen Ville, Solmu Niilo, Hämäläinen Veikka, Majamaa Wili, Hänninen Santtu, Kauppinen Kus-
ti, Sviridenko Alex, Väkeväinen Simo, Utulahti Tino, Koikkalainen Eino, Kontio Arttu, Suokas Lauri, Nord-
lund Lasse.

Esikuntakomppanian aliupseerikurssilla koulutetaan ammattitaitoisia ryhmänjohtajia sotilaspoliisi- ja komen-
topaikkajoukkueisiin. Kurssin ensimmäisellä jaksolla luodaan kaikille perusteet jääkäriryhmän johtamiseen 
taistelussa. Perustehtävää tukevina teemoina on monipuolinen ase- ja ampumakoulutus sekä liikunta- ja kamp-
pailukoulutus. Kurssin toisen jakson pääpaino on koulutushaarakoulutuksessa, jolloin oppilaat koulutetaan 
johtamaan oman aselajinsa ryhmiä ja heille opetetaan oman koulutushaaran vaatimat erityistaidot. Komento-
paikkalinja harjoittelee komentopaikkojen perustamista, suojausta, siirtoa ja ylläpitoa. Sotilaspoliisilinja har-
joittelee valvonta- ja suojaustehtäviä.
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Kymen pioneeripataljoona
Pioneerilinja

Takarivi: oppilaat Hänninen, Varvikko, Iloniemi, Nevalainen, Enberg, Lämsä, Pitkänen, Salonen, Repo, 
Hassinen, Nieminen, Tanskanen, Eloranta, Sohkanen, Vanhanen, Aavaluoma.

Toinen rivi: oppilaat Kuha, Sohlman, Niukkanen, Bärholm, Puukko, Kerman, Hellsten, Sajari, Rajala, Lönn-
fors, Heinonen J, Valtonen, Korhonen, Kangas, Järvinen, Kinnunen.

Eturivi: oppilaat Mikhaylov, Rintala, Karhu, Heinonen T, Myller, Pulkkinen, Pietiläinen, Tiainen, Suojoki, 
Pohjalainen, Koikkalainen, Härkänen, Pohjanpalo, Silander.

Oli synkkä ja myrskyinen yö. Pioneerilinjan oppilaat marssivat läpi soiden ja kallioiden. Varusteet olivat mä-
rät. Kaikilla oli nälkä. Osalle oppilaista alkoi jo hiipiä epäilys, ollaankohan tässä oikealla reitillä. Mutta silloin 
joukkoa rohkeasti ja uljaasti johtanut soturi kajautti ilmoille kaikkien pioneerien rakastaman ja muidenkin 
sotilaiden hyvin tunteman värssyn - Pioneerien taistelulaulun. Kuin salaman iskusta varusteet tuntuivat kevy-
emmiltä, kengät eivät enää hiertäneet ja kaikille nousi hymyn kare huulille. 
Tuntien marssimisen jälkeen edessä alkoivat taistelujen äänet. Johtajan ei tarvinnut kuin nyökätä ja kaikki 
tiesivät, että on aika hyökätä! Kärjessä hyökkäävät jalkaväkitaistelijat huusivat ”Miinoja!”  Silloin pioneerit 
laittoivat putkiraivaimen valmiiksi ja vihollista uhmaten aloittivat raivoisan hyökkäyksen. Hetken kuluttua 
kuului voimakas räjähdys ja heti perään rytmikkäästi ensin ryhmänjohtajan johdolla ja sitten kaikkien pionee-
rien yhtyessä huutoon ”TÄÄLLÄ AUKKO! TÄÄLLÄ AUKKO!”
Jalkaväki pääsi jatkamaan hyökkäystä ja pian olikin jo tavoite hallussa. Tavoitteessa oppilas kysyi hieman 
epäillen ”herra alikersantti, mitäs me nyt niinku kaikki väsyttää ja on nälkä…?” Hetkeäkään epäilemättä ali-
kersantti käski ”Suluta, älä selitä! Kaarti päälle!”
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Kymen pioneeripataljoona
Raivaajapioneerilinja

Takarivi: oppilaat Kanniainen, Pelo, Skyttä, Rautamäki, Nordström, Lohva, Engren, Kauhanen, Pousi.
Eturivi: oppilaat Vahteristo, Laari, Ågren, Strömberg, Rautakorpi, Sairanen, Karhu, Moilanen, Kiljunen, 
Koho, Puolakka, Lähteinen, Nyman.

Kymen pioneeripataljoonan raivaajalinja tuottaa raivaajapartionjohtajia ilmavoimien raivaajapioneerikomppa-
nian tarpeisiin. Kurssin alussa linja on harjoitellut yhdessä pioneerilinjan kanssa pioneeritaitoja, kuten sulutta-
mista ja taistelukenttäraivaamista. Lisäksi on opiskeltu perusteita ja harjaannuttu sodanajan johtajakoulutuksen 
tiimoilta. Raivaajalinjan erikoistuminen alkoi AUKII alussa EOD2 (Explosive Ordnance Disposal) kurssilla, ja 
jatkuu myöhemmin EOD1 tasolle asti. Nämä kurssit antavat perusteet käyttää kaikkia raivaamismenetelmiä, 
kuten vaarattomaksi tekoa ja paikalleen räjäyttämistä. Linjan sisällä kilpailu on kova, sillä parhaista partion-
johtajista koulutetaan aikanaan erikoisraivaajapartion johtajia. Heidän tehtävänään tunnistaa ja raivata erikois-
joukkoräjähteitä sekä improvisoituja tai kotitekoisia räjähteitä.
Raivaajalinja on päässyt hiomaan taitojaan sotaharjoituksissa pitkin kurssia. ETH-harjoitus kului jalkaväen-
taitoja opetellessa. Yhteistoimintaharjoituksessa toimittiin jo raivaajajoukkueena osana komppaniaa, ja har-
joiteltiin tukikohdassa toimimista. Näihin taitoihin kuuluvat muun muassa ilmaiskun jälkeinen toiminta rai-
vaamiseen valmistautumisen osalta ja raivaamisen suunnittelu kriittisten kohteiden osalta. Harjoitustoiminta 
huipentui Ilmavoimien JPH-harjoitukseen, missä päästiin harjoittelemaan raivaamista raivaajapartioina lento-
tukikohdan toimivien joukkojen kanssa yhteistoiminnassa.
Näiden koitosten läpi on oppilaita kuljettaneet sanat ”Oikein, tai uudestaan!”

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Asejärjestelmälinja
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo kouluttaa pääosin lyhyen ja erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmiä. Tällä kurssilla koulutuksessa on lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (ITO 05M).  
Ilmatorjuntaohjus 05M koulutus vaatii oppilailta ilmatorjunta-aselajin ammattitaidon lisäksi kykyä toimia osa-
na jääkäripataljoona tai -komppaniaa. Tällöin ryhmänjohtajilta ja tulevilta upseerikokelailta vaaditaan kykyä 
nopeaan päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Fyysisen kunnon osalta joukolta vaaditaan räjähtävyyttä ja kykyä 
toimia vähällä levolla tilanteen vaatiessa asejärjestelmän ympärivuorokautisen suorituskyvyn ansiosta.
Saapumiserän 218 asejärjestelmälinja on osoittanut esimerkillistä asennetta koulutettavia asiakokonaisuuksia 
kohtaan. Iloinen yleisilme ja kyky vastaanottaa uutta tietoa on ollut päällimmäisenä mielessä kaikilla joukon 
toimintaa seuranneilla. Aliupseerikurssilla opittuja taitoja testataan ensimmäisen kerran oikeasti aliupseeri-
kurssin taisteluharjoituksessa, jossa asejärjestelmälinja harjoitteli ohjusryhmän asemaanmenoa kaikissa ryh-
män tehtävissä, ryhmänjohtajan toimintaa sekä ohjusryhmän päivystystoimintaa. Tämän lisäksi joukko har-
joitteli ohjusryhmän siirtymisen jalan, joka varmasti lisäsi joukon yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tulitoimintaharjoittelua ohjus-
ryhmässä.

Käskynantoharjoittelussa vuo-
rossa toimipisteiden osoittaminen 
ryhmälle.
Kaaressa vasemmalta oikealle: 
oppilas Hairetdin, Vesander, Sep-
pänen, Ollikainen, Tuomainen, 
Haverila, Lahti, Pässilä, Oljemark, 
Ilvonen. 
Käskyä antamassa: oppilas Blom.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Johtamisjärjestelmälinja
Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmien tarkoituksena on, varsinaisten 
johtamisyhteyksien tuottamisen lisäksi, muodostaa paikallista ilma-
tilannekuvaa ja liittää se valtakunnalliseen ilmatilannekuvaan. Tämä 
siistitty reaaliaikainen tilannekuva jaetaan pääsäätöisesti radiotiellä 
ampuville ilmatorjuntayksiköille ja tunnetaan läheisemmin tulenjoh-
todatana. Johtamisjärjestelmälinjalla koulutetaan tulenjohtodatan lähe-
tyspiste- ja viestiryhmien johtajia, taistelunjohtoryhmien valvontajoh-
tajia sekä johtokeskuksen tutkaryhmiin valvonta-aliupseereita. 
Aselajikoulutuksen näkökulmasta aliupseerikurssin ensimmäisessä 
vaiheessa kaikki oppilaat saavat perusteet lähetyspistelaite- ja viesti-
ryhmien kalustosta sekä ryhmän johtamisesta jalkaväen tapaan. Jal-
kaväkitaistelun koulutus huipentui aliupseerikurssien nelipäiväiseen 
taisteluampumaharjoitukseen, jossa opitut taidot testattiin oikeassa 
ympäristössä. AUK:n 2 vaiheessa linja eriytyy kolmeen osaan: lähe-
tyspiste- ja viestiryhmä-, taistelunjohto- sekä maalinosoitustutka-opin-
tosuuntaan. AUK:n ensimmäisen vaiheen taisteluharjoituksessa oppi-
laat harjoittelivat kaapeliyhteyksien rakentamista sekä lähetyspiste-
ryhmän asemaanmenoa. Joukon toiminta oli pirteää pitkistä päivistä, 
vikapartioinneista sekä asemanvaihdoista huolimatta. Johtamisjärjes-
telmälinjalta valmistuvilta ryhmänjohtajilta vaaditaan kykyä johtaa 
omaa ryhmäänsä taistelussa, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä 
toimintaan paineen alla. Valtaosa kurssilta valmistuvista tulee harjoit-
telemaan ilmatorjunnan johtokeskuksen(06) tehtävissä.

Excel-maston pystyttäminen ei ole ai-
nakaan alussa yhden taistelijan toimin-
taa.  Oppilaat Koivunen ja Heikkinen.

Joukosta tuskin huomaa, että kameramiehen läsnäolo saa suu-
pielet ylöspäin. Tunnistettavat vasemmalta oikealle: oppilas 
Hirvonen S, Kittilä, Siitari.

Karjalan tykistörykmentti
Komentopaikkalinja
Linjamme kouluttaja sanoi kerran: ”Kranaatinheitinlinjalla komeimmat, komentopaikkalinjalla fiksuimmat ja 
tuliasemalinjalla useimmat”. Tässä sanonnassa tiivistyy osuvasti ja ytimekkäästi tykistön eri osasten roolit ja 
ominaispiirteet täällä 1KT:n pienessä yhteisössä. Mutta totuudessa olemme komentopaikalla myös komeampia 
ja kauniimpia kuin useimmat - se lisättäköön! 
Olemme saaneet kuluneiden kuukausien ajan viestikoulutusta linjamme kouluttajilta ja apukouluttajilta. Tätä 
koulua jo hyvän tovin käyneinä voisi pikku hiljaa todeta, että olemme ”saaneet ideasta kiinni” niin kuin lin-
jamme kouluttajalla on tapana todeta. Exel-mastot kohoavat raapimaan taivaankantta ja LV241-radiot ovat 
ampumakunnossa. 
Hienovaraisen ja kompleksin datan ja viestiyhteyksien hallinnoinnin sekä ylläpidon ohella yleensä joutuu tällä 
linjalla kohtaamaan karun todellisuuden, johon sisältyy fyysiset ja etenkin henkiset ponnistukset kelaa vetäes-
sä ja Gandalf-sauvalla sohiessa puhumattakaan sitten siitä kylmiä väreitä aiheuttavasta takateltan pystytyk-
sestä komentopaikalla. Joskus tulee heitettyäkin kuivaa herjaa siitä, että olisimme ”takateltankasauslinja” - ei 
mikään pohjaton läppä kahdeksan päivän harjoitusten jälkeen siirtoja tehdessä. Lisäksi on eittämättä hermoja 
raastavaa, kun ei se P-78:n valodiodi pala parikaapelilinjan toisessa päässä jokusen kilometriä metrilakua ve-
dettyä. Ja sekös nyt tekeekin hommista hitusen aamuisempaa! 
Erinäisistä vastoinkäymisistä ja vastentahtoisesta urakoinnista huolimatta on linjallamme mielessä kirkkaana 
inspiroivat ja henkeä nostattavat sanat: ”Kovaa ajoa!” 

Komentopaikkalinja perustamassa komentopaikkaa.
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Karjalan tykistörykmentti
Tuliasemalinja
Tuliasemalinja, se ainoa ja oikea prikaatin moukari. 
Onko mitään, mikä saisi opettajamme ylpeämmäksi kuin nähdä, että heidän opetuksiaan, matematiikkaa ja huo-
lellisuutta käytetään isänmaamme puolustamiseen.  
Tuliasemalinjan aliupseerikurssi on ikimuistoinen kokemus, joka vahvalla aselajikunniallaan juurtuu jokaiseen 
taistelijaan. Ryhmähenki ja järkkymätön motivaatio korostui erityisesti johtajatehtäväradalla, jonka tarkoituk-
sena ei ollut voittaa vaan yksinkertaisesti jättää muut vahtimaan selustaa.  Mieleen painuivat myös harjoitukset, 
joissa ryhmät pääsivät palkitsemaan itsensä kamiinan lämmöllä raskaan päivän päätteeksi.  Tykkimies lämmittää 
päätään, jääkäri jalkojaan - kukin sitä, mitä taistelussa tarvitsee.  Ei voida myöskään unohtaa tunnetta ampuma-
harjoituksen jälkeen, kun linja saapuu takaisin kasarmille uupuneena ja rasittuneena käsketään viimeinen tehtävä; 
jokainen taistelija pääsee luovuttamaan omaa verta, hikeä ja öljyä tykkiin, joka oli suoriutunut harjoituksesta 
näiden vuosienkin jälkeen kiitettävästi.  
Tuliasemalinjan vahvat perinteet marssilauluista, rakkaan Barbaran huolehtimiseen muodostuvat omaksi armei-
jan aikaiseksi identiteetikseen.  Vaikka tykkimies erehdyttäisiinkin siirtämään patterista komppaniaan, ei vanha 
koira karvoistaan pääse.  Tykkihalli pysyy tykkihallina vaikka sen aseöljyssä liottaisi.  Tarkkaan vaalitut perinteet 
luovat oppeja joita jokainen taistelija tulee varmasti huomaamattaan vaalimaan myös reservin auringossa.
Tuliasemalinjan aliupseerikurssi on unohtumaton kokemus, joka tuottaa tehtävästään ylpeitä ja valveutuneita 
miehiä ja naisia. 

Karjalan tykistörykmentti
Kranaatinheitinlinja
Peruskoulutuskauden päättyessä oli nykyisten heitinoppilaiden hyvästeltävä koti, ruhtinaallinen Kranaatin-
heitinkomppania, ja matkattava 1. Kenttätykistöpatterin tiloihin. Oppiminen talon tavoille vei aikansa, eikä 
patteriin komppanian sijasta kuulumista täysin hyväksytty koskaan. 
Reilut puoli tonnia painava pyörillä kulkeva raskas kranaatinheitin siirtyy tuliasemiin lähtökohtaisesti ajoneu-
von perässä, mutta – kuten saimme huomata ¬¬ – ryhmä heitinmiehiä on kelpo korvike kuljetuskalustolle.
Kevyt kranaatinheitin puolestaan on nimensä mukaisesti kevyt: painoa löytyy kuljetus- ja morkulalaatikon 
kanssa yhtä paljon kuin sadastaviidestäkymmenestä kilosta höyheniä. Paino on tullut tutuksi, sillä heittimien 
jatkuva nostelu ja kantaminen ylös motivoivia mäkiä ovat olennaisia koulutuksen osia.
Raskaista hommista ja räntäsateessa mutustettavista sissimuonista huolimatta eteenpäin on jaksettu painaa. 
Heitinmiehen taistelutahdon hiipuessa on lisävoimaa haettu ajoittain siedettävästä, mutta pääosin täysin laa-
duttomasta huumorista ja hyvästä ryhmähengestä.

Tuliasemalinjan oppilaat suuntaamassa 122 H 63 a. Kranaatinheitinlinjan näyte tulijoukkueen yhteislaukauksesta.
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Karjalan huoltopataljoona
Huollon aliupseerilinja
Karjalan huoltopataljoonan aliupseerikurssin I-jaksolla 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 toimin-
taamme. 
Taistelukoulutuksen osuus huipentuu simulaattoriavusteiseen taisteluharjoitukseen (ATH), jossa kurssi on jaet-
tuna kahteen joukkueeseen. Joukkueet ottivat toisistaan mittaa neljä päivää kestäneessä taisteluharjoituksessa, 
kuin Sparta ja Ateena konsanaan. Taistelujen raakuus näkyi monen oppilaan pois putoamisena joukkueen ko-
koonpanosta. Onneksi henkilötappioita ei kuitenkaan koettu aivan Antiikin Kreikan taistelujen malliin vaan 
poistuma johtui enimmäkseen kurssia piinanneesta flunssasta ja kuumeilusta.
Aliupseerikurssin I-jakson päättyessä, taistelujen tauottua, tämä timanttiakin kovemman ryhmäkiinteyden yh-
teen hitsaama kurssi jakaantuu eri koulutushaaroihin. Osa oppilaista valitaan jatkamaan opintojaan reserviup-
seerikurssille, muiden jatkaessa aliupseerikurssin II-jaksolle. AUK II -jaksolla kurssi jakautuu neljään linjaan; 
huoltopalvelu, kunnossapito-, lääkintä- ja kuljetusaliupseerilinjaan. Koulutuksen painopiste siirtyy koulutus-
haarakoulutukseen, edelleenkään unohtamatta jääkäriryhmän perustaistelumenetelmiä tai johtaja- ja koulut-
tajakoulutusta. Kurssin tavoitteena onkin tuottaa erikoisjääkäriryhmien johtajia, jotka osaavat niin taistelun 
jalkaväen tapaan kuin huollon erikoisosaamisen: ”Taistelee ja tukee”.  
Huoltopataljoonan ”omien” oppilaiden lisäksi AUK II-jaksolle osallistuu suuri määrä oppilaita valtakuntamme 
muista joukko-yksiköistä ja -osastoista. AUK II – vaihe alkoi viikonlopulla taistelukoulutusta, jääkäriryhmän 
johtamisen perusteet niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin. Viikonlopun tarkoituksena on saattaa myös 
muista joukko-yksiköistä ja -osastoista tulleet samalle viivalle KARHP:n omien oppilaiden kanssa. AUK II 
– vaiheen aikana huoltopalvelujen, kuljetuksen, kunnossapidon ja lääkinnän oppilaat saavat omien koulutus-
haarojensa lisäksi myös tulenjohto-, viesti- ja pioneerikoulutusta. 
Kurssin päättyessä heidän mukanaan siirtyy pataljoonasta valtaisa määrä huollon osaamista eri palveluspaik-
koihin ja myöhemmin reserviin.

KUNNOSSAPITOLINJA
Ylhäällä kontissa: jääk Saarinen, alik Salkosalo, vääp Rajala, opp Loisti, opp Laukkarinen
Alhaalla kontin edessä: oppilaat Leppänen, Nyfors, Lehmonen, Jacobsson, kers Koskinen, oppilaat Ikähei-
monen, Jalovaara, Kervinen

LÄÄKINTÄLINJA 
Vasemmalla laatikon luona: alikersantit Hedström, Komulainen ja Rintaluoma.
Takarivi: -, oppilaat Vähäjylkkä, Hakola-Parry, Mikkonen, -, Geelle.
Keskirivi: -, oppilaat Peräkorpi, Saarikko, -, Lehtonen, Lipsanen, Tikkanen.
Eturivi: oppilaat Rapanen, Lantta, Remes, -, -, Mikhaylov, Gorell.
Paareilla: oppilas Bärlund Kantajat: oppilaat Malininen ja Rantanen.
Etualalla: oppilaat Kruth ja -.

HUOLTOPALVELULINJA 
Keittimen luona takana: oppilaat Tauru, Lahti, Pärssinen, Haatainen, Jutila, Ripatti 
Keskirivi: oppilaat Rask, Kalliokoski, Simsiö, Kangas, Bairoh, Salminen, Huttunen, Nurminen, Koskinen, 
Mac Laverty.
Eturivi: oppilaat Kuha M, Kuha TA, Sydänmaa, Leppänen, Kukkonen, Kauppinen, Syvänen, Sormunen, 
Koivunen, Helenius.
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