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-lehden juuret juontavat aina päivämäärään 
2.4.1960, jolloin Karjalan Jääkäripataljoonan 
reservinaliupseerikurssi n:o 39 oppilaskunta 
julkaisi oman kurssijulkaisun Vipinä-lehden 
nimellä. Aiemmin ilmestyneet kurssijulkaisut 
olivat lähinnä monistenippuja. Kurssi n:o 40 
julkaisi oman kurssijulkaisunsa Korpisoturi -
nimellä, jolla nimellä se ilmestyi aina vuoteen 
1967. Vuosina 1967-1990 lehti ilmestyi Kar-
jalan Jääkäri -nimellä. Vuodesta 1991 alkaen 
lehti on ilmestynyt nimellä Korpisoturi.
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Pääkirjoitus

UUTTA TOIMINTATAPAA OPETELLESSA

Pohjois-Karjalan Prikaatin on tämän vuoden 
alusta alkaen siirtynyt toiminnassaan uuteen 
vaiheeseen. Kuluva vuosi on käynnistynyt 
suunnitelmien mukaisesti. Uusi johtamis- 
ja hallintojärjestelmä on otettu käyttöön 
ja tämän mukaisia tehtäviä ollaan toteut-
tamassa maavoimien toimintasuunnitelman 
edellyttämällä tavalla. Tärkeimpänä uutena 
tehtävänä on asevelvollisuusasioiden hoito 
maakunnassa. Ylempänä johtoportaana toi-
mii Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta, joka 
vastaa alueen sotilaallisten toimintojen 
suunnittelusta, valmiuden säätelystä ja alu-
een puolustuksesta. Lisänä yhteistoiminta-
osapuolten verkostoon on tullut Itä-Suomen 
Huoltorykmentti, jonka toimintaa esitellään 
tässä ilmestyvässä painoksessa. Kontioran-
nan varuskuntasairaala on siirtynyt Sotilas-
lääketieteen keskuksen johtoon ja tuottaa 
varuskunnan tarvitsemat terveyspalvelut 
tilaaja-tuottaja periaatteella.

Kontiorannan varuskunnassa johtamis- ja 
hallintojärjestelmän valmisteluja tehtiin 
käytännössä kaksi vuotta. Ruokahuollon ja 
johtamisjärjestelmäalan johtosuhteet muut-
tuivat valtakunnallisesti keskitettyyn joh-
toon. Talous- ja palkkahallinnossa otettiin 
käyttöön palvelukeskusmalli. Myös prikaatin 
koulutusorganisaatiota tarkistettiin vastaa-
maan tulevia joukkotuotantovaatimuksia. 
Varuskuntasuunnittelu käynnistettiin vas-
taamaan tiukentuneisiin kokonaisturval-
lisuuden tarpeisiin. Esimerkkinä voidaan 
mainita varuskunta-alueen merkitsemisen 
uusiminen ja kulunvalvonnan tehostaminen. 
Kokonaisturvallisuus on osa toimintamme 
arkea myös jatkossa. 

Joukkotuotantotehtävät toteutetaan pri-
kaatissa yhtä vahvalla ammattitaidolla 
kuten aikaisemminkin. Lähiympäristön ja 
yhteistoimintaosapuolten arvostamaa maa-
puolustustahdon ylläpitotyötä jatketaan 
totutulla tavalla. Näiden tehtävien toteut-
tamisessa Pohjois-Karjalan Aluetoimistolla 
on keskeinen rooli. Suurin vaikutus uudella 
johtamis- ja hallintojärjestelmällä on ollut 
prikaatin esikunnan tehtäviin. Työkulkukaa-
vioita on tarkistettu vastaamaan muuttu-
neisiin johtosuhteisiin ja toimintamalliin. 
Toimialakohtaisten asioiden hoitaminen eri 
johtoportaiden välillä kehittyy vähitellen 
rutiiniksi, kun toimintamalli tulee tutuksi. 

Uuden toimintatavan vakiinnuttaminen on 
oppimisprosessi. Totutuista ja hyväksihavai-
tuista toimintamalleista luopuminen saat-
taa tuottaa hämmennystä ja epävarmuutta 
uutta opetellessa. Organisaation toiminnan 
eräs perusta on niihin pitkän aikavälin ku-
luessa kehittyvä organisaatiokulttuuri. Se 
näkyy siinä, mitä asioita tehdään ja miten 
niihin suhtaudutaan, miten vuorovaikutuk-
sessa toimitaan, jopa millaista kieltä orga-
nisaatiossa käytetään. Muutoksen toimeen-
panon jälkeen monissa aikaisemmissa tapa-
uksissa on ollut nähtävissä jonkinasteista 
kulttuurien yhteentörmäystä. Parhaim-
millaan erilaisten organisaatiokulttuurien 
yhteensovittamista on kyetty käyttämään 
myös hyväksi. On vertailtu erilaisia toimin-
tatapoja ja pyritty valitsemaan uuteen orga-
nisaatioon parhaat ja toimivimmat piirteet 
entisistä organisaatioista. Organisaation sy-
vällinen muutos edellyttää aina luopumista 
ja se koskettaa kaikkia organisaatiossa. Työ 
opettaa ja kasvattaa tekijäänsä, hiljaista 
tietoa karttuu kokemuksen myötä ja am-
mattitaitoa sopeutetaan automaattisesti 
työn muuttuviin vaatimuksiin. Tämä luon-
nollinen työssä oppimisen prosessi jää usein 
itsestään selvyytenä huomaamattomaksi. Se 
tulee näkyväksi, jos työtä tarkastellaan yh-
dessä. Jokapäiväisen muutosprosessin huo-
mioiminen lisää työntekijöiden valmiuksia 
sekä vahvistaa luottamusta omiin ja yhtei-
söllisiin voimavaroihin.

Mitä asioita sitten olisi hyvä tarkastella yh-
dessä? Koulutuskausi- ja vuosipuhutteluissa 
on korostettu osaamisen merkitystä jatkoa 
ajatellen. Puolustusvoimien henkilöstöstra-
tegian linjausten mukaan puolustusvoimat 
toimii oppivan organisaation mukaisesti ja 
osaamisen hallinta perustuu määriteltyyn 
ydinosaamiseen sekä henkilöstön osaamis-
tason arviointiin ja kehittämiseen. Ydintoi-
minnot ja ydintehtävät toteutetaan ydin-
osaamisella. Pohjois-Karjalan Prikaatissa ja 
sen toimipisteissä osaamiskartat on laadittu 
ja keskeisin tehtävä jatkossa on johtaa 
näistä yksilökohtaiset kuvaukset. Osaami-
nen syntyy oppimisprosessissa ja oppiminen 
tapahtuu aina ensin yksilötasolla. Oppimi-
sessa uusi tieto, osaaminen ja kehittämis-
ajatukset siirtyvät yksilötasolta ryhmä- tai 
toimipistetasolle ja sieltä edelleen osittain 
jalostuen organisaatiotason osaamiseksi. 
Oppiminen on oppivan organisaation kes-
keisin prosessi ja sen tärkein tehtävä on 
uudistaa ja vahvistaa organisaation ydin-
osaamista. 
  
Meillä on hyvät edellytykset kehittää omia 
vahvuuksia edelleen. Prikaatilla on ympäröi-
vän yhteiskunnan vankkumaton tuki, johon 
kuuluu keskeisenä osana hyvät suhteet eri 
yhteistoimintaosapuoliin. Mahdollisuuksia 
oman ja organisaatiotason osaamisen ke-
hittämiselle on myös tätä kautta avattu. 
Kyse on toimintamallin sisäistämisestä ja 
omaksumisesta. Joukko-osaston tärkeimmät 
osaamisalueet ovat joukkotuotantokyky ja 
kyky toteuttaa asevelvollisuusasiat alueel-
laan. Perustan näiden toteuttamiselle luo 
yhä parempiin tuloksiin yltävä johtajakou-
lutus ja kertynyt vahva kokemus. Itäsuoma-
laisen olosuhteiden hyvä tuntemus antaa 
vahvan pohjan jääkäri- ja sissikoulutukselle. 
Osaava henkilöstö on toimintamme peruspi-
lari.

Toivotan lukijoillemme antoisia hetkiä leh-
temme parissa. 

Päätoimittaja
Everstiluutnantti Tuomo Juvonen



5

Komentajan kynästä

VUOSI 2008 LUKUJEN VALOSSA

Alkava vuosi on merkityksellinen etenkin 
lukujen valossa. Moni keskeinen tasavuosi 
sattuu tähän vuoteen. Tarkastelen seuraa-
vassa muutamia puolustusvoimille ja eten-
kin Pohjois-Karjalan Prikaatille tärkeitä 
lukuja.

Mannerheim-ristin ritari Onni Määttänen 
saavutti todella kunniakkaan 100-vuoden 
iän vuoden alussa. Hän edustaa erinomai-
sesti sitä suomalaista peräänantamatto-
muutta, joka mahdollisti lähes mahdotto-
malta tuntuvan tehtävän: torjuntavoiton 
suurvallasta viime sotien aikana. Onni Määt-
tänen ja hänen taistelukaverinsa ja – sisa-
rensa lunastivat Suomelle paikan muiden it-
senäisten demokratioiden joukossa. Heidän 
sukupolvensa loi tämän lisäksi erinomaisen 
perustan nykypäivän hyvinvointi-Suomelle 
jälleenrakentamalla maamme sotien jäl-
keen. Olemme heille paljon velkaa. Ritari 
Onni Määttäsen merkkipäivää vietettiin mo-
nin eri menoin 10.2.2008. Kyseinen päivä 
olkoon meidän kaikkien symbolinen kiitok-
semme ritari Onni Määttäsen kautta kaikille 
eri tehtävissä isänmaatamme puolustaneille 
suomalaisille naisille ja miehille.

Oma prikaatimme saavuttaa myös erään tär-
keän merkkipaalun; tulemme täysi-ikäiseksi. 
Pohjois-Karjalan Prikaati nykymuodossaan 
perustettiin kenraali Ilkka Hollon komen-
tajakaudella vuonna 1990, tuolloin ollen 
kahdella eri sijoituspaikalla: Ylämyllyllä ja 
Kontiorannassa. Prikaatistamme on vuosien 
saatossa kehittynyt jalkaväen taisteluun 
erikoistunut joukko-osasto, Itä-Suomen 
jalkaväkikeskus. Pohjois-Karjalan Prikaati 
on todellinen osa itäsuomalaista yhteisöä, 
eikä eristäydy aitojen taakse Kontiorannan 
varuskuntaan. Vuoden alusta saimme lisä-
tehtäviä ja yhteiskunnallista vastuuta Poh-
jois-Karjalan Aluetoimiston perustamisen 

myötä. Pohjois-Karjalan Aluetoimisto jatkaa 
puolustusvoimien uuteen johtamisjärjestel-
mään siirtymisen myötä lakkautetun Poh-
jois-Karjalan sotilasläänin tehtäviä. Täysi-
ikäisyysjuhlia vietämme ensi marraskuussa 
vuosipäiväjuhlaan liittyen.

Prikaatimme työtä ja arvoja kunniakkaasti 
tukenut Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta saa-
vuttaa aikuistumisiän täyttäessään komeat 
50 vuotta. Killan toiminnan menestykselli-
sen toteuttamisen on mahdollistanut laaja 
tuki- ja osallistujaverkko, joille kohdistan 
kiitokseni myös tämän Korpisoturi-lehden 
painattamisen suhteen. Ilman tukea ei kil-
lan monimuotoinen toiminta ole nykyään 
mahdollista. Kilta viettää merkkipäiväänsä 
huhtikuun 18. päivänä.

Puolustusvoimat täyttää kuluvana vuonna 
90 vuotta. Voisi sanoa, että vuosipäivän 
täyttäminen ei olisi voinut hienommin al-
kaa kuin maavoimien perustamisella. Maa-
voimien saadessa oman puolustushaara-
asemansa ilma- ja merivoimien tapaan 
mahdollistaa maavoimien selkeämmän ja 
keskitetymmän johtamisen ja kehittämisen. 
Maavoimat puhuvat yhdellä, maavoimien 
komentajan, äänellä. 

Merkittävä puolustusvoimien työtä tukeva 
järjestö, Sotilaskotiliitto, viettää sotilasko-
tityön 90-vuotisjuhlavuotta tänä vuonna. 
Sotilaskotisisarille ja heidän vapaaehtois-
työlleen olemme todella kiitoksen velkaa.

Onniteltavia siis riittää vuonna 2008, joka 
kiinaksi on ”ar ling ling ba”. Viimeinen nu-
mero kahdeksan ”ba” äännetään samalla 
tavalla kuin kiinalainen kirjoitusmerkki, 
joka tarkoittaa menestystä. Meillä on siis 
kiinalaisen mytologian mukaan edessämme 
menestyksen vuosi. Uskotaan siihen!

Prikaatin komentaja
Eversti Ville Hyvärinen
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Hyvinvointipalsta

Teksti:
Sotilaspastori Juha Eklund

PERUSTEHTÄVÄN KIMPUSSA
Puolustusvoimissa on ollut käynnissä vim-
mainen uudistamisen jakso. ”Sodanjälkei-
sen ajan voimakkain muutos” on koetellut 
jokaista puolustusvoimien henkilöstöön 
kuuluvaa. Pohjois-Karjalassa on oma so-
tilaslääni siirtynyt historiaan, muualla on 
ollut vieläkin suurempia menetyksiä. Mutta 
samalla kun olemme menettäneet, olemme 
saaneet uutta. Muutos on aina myös mah-
dollisuus! 

Pohjois-Karjalan Prikaati on nyt todella täy-
sipainoisesti puolustusvoimien perusteh-
tävien kimpussa. Asevelvollisuuden laaja-
alainen toteuttaminen, laadukas varusmies-
koulutus, valmiuteen liittyvä työskentely 
ja maanpuolustustahdosta huolehtiminen 
tapahtuvat Kontiorannassa tai Kontioran-
nasta käsin. Kollaan Vasama on entistä 
keskeisempi maamerkki itäisimmän Suomen 
maanpuolustukselle.

Kouluttajilla on juuri käsissään PKARPR:

n suurin saapumiserä; haasteellinen teh-
tävä! Esikunnan väki puolestaan totuttelee 
työhön uuden organisaation mukaisesti, 
samoin huollon kenttä. Myös uusi aluetoi-
misto työskentelee täydellä höyryllä, vaikka 
toimitilojen valmistuminen viivästyikin alun 
perin suunnitellusta. Jokainen on omalla 
panoksellaan perustehtävän kimpussa, jo-
kaikinen!

Tietoisuus siitä, että ollemme oikeasti pe-
rusteissa kiinni, antaa voimaa arjen tehtä-
vien suorittamiseen. Prikaatin arvoperusta; 
kunnioitus, vastuuntunto ja yhteistyö tuo-
vat hyvän selkärangan jokapäiväiseen työn-
tekoon. Kun toiminnan perusta on luja, ei 
jokaisella askeleella tarvitse pelätä suonsil-
mään tippumista.  

Perustehtävää toteuttaa myös puolustus-
voimien kirkollinen työ, joka 2008 juhlii 
90-vuotista taivaltaan. 31.3.1918 antoi 
kenraali Mannerheim käskyn perusteiltaan 

nykymuotoisen kirkollisen työn organisoin-
nista itsenäisen Suomen puolustusvoimissa. 
Julistuksessa (hartaudet ja jumalanpalve-
lus), opetuksessa (oppitunnit, luennot ja 
papin johtama koulutus) ja sielunhoidossa 
(luottamukselliset keskustelut) toteutuu 
kirkollisen työn perustehtävä. Kun tämä 
voi meilläkin toteutua varuskunnan elämän 
kirjossa mukana olevien pappien (ev.lut. ja 
ort.) kautta, on kirkollinen työ uskollinen 
perusteilleen. 

”Hyvin koulutettu, asiansa oikeutuksesta 
vakuuttunut ja eettisesti oikein toimiva 
sotilas on maansa paras puolustaja!” Tämä 
kirkollisen työn ohjesäännön lause on lois-
tava määritelmä kuvaamaan tämän päivän 
korpisoturia, itäisimmän Suomen puolusta-
jaa vuosimallia 2008. 

Perusteissa kiinni pysyen on hyvä marssia 
eteenpäin! 
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Pakina

TAUTOFONIAA JA -FOBIAA

Uudelta mantereelta kuuluu tasaisin vä-
liajoin koko maailmaa järisyttäviä uutisia. 
2001 syyskuussa World Centeriin kohdistu-
neet terrori-iskut kauhistuttivat koko luo-
makuntaa ja lähes päivälleen kuusi vuotta 
myöhemmin, syyskuussa 2007, kohdistui 
puolustusministerimme – ainakin silloisen 
– Jere Kaasusen vierailu samaan suuntaan. 
Vierailun aikana hän joutui yllättäen lausu-
maan ulkopoliittisia arvioita muun muassa 
Suomen ja Venäjän suhteesta. Kouluaika-
naan Jere-poika tunnettiin kelvollisena 
aineenkirjoittajana ja saipa hän ylioppilas-
kirjoituksissakin laudatur-arvosanan kirjoit-
tamastaan fi ktiivisestä aiheesta ”Jos olisin 
puolustusministeri”. Mutta vierailun yllät-
tävä tilanne – ulkopoliittisen lausunnon an-
taminen – sekoitti Kaasusen ajatukset siinä 
määrin, että hän syyllistyi hätäpäissään 
käyttämään tyylikeinoa, jota ei ollenkaan 
hallinnut. ”Venäjä, Venäjä, Venäjä” huudot 
kaikuivat kauhua ja intohimoja herättä-
mättä Pietarissa pidettyjen lentopallon EM-
kisojen katsomossa, mutta sama hokema 
sai Suomen ja mediamme sekaisin, kun se 
lausuttiin puolustusministerimme suusta 
käsin.

Onneksi meillä on media, joka 
- omaa korkean moraalin
- punnitsee sanansa tarkoin
- perustaa juttunsa vain tutkittuihin tosi-
asioihin
- ollessaan itse kykenemätön sanojaan oi-
kein asettelemaan, kysyy neuvoa asianosai-
silta jne. 

Media koulutti puolustusministeriämme 
– ainakin silloista – tärkeimmissä suoma-
laisen laiskanläksyistä: Venäjä on naapu-
rimme, Venäjä on huomioitava, Venäjä on 
lähellä, Venäjä voi loukkaantua, Venäjä 
voi ajatella sitä ja tätä…. Onneksi olemme 
päässeet suomettumisilmiöstä!

Mitä tästä opimme? Miten varaudumme 
tulevaisuudessa vastaaviin uhkakuviin ja 
poikkeusoloihin, sillä kysymyshän ei ole 
enää normaaliajan häiriötilanteisiin varau-
tumisesta. 
1) YETT:n (YETT = yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaaminen) strategiaan 
on lisättävä selkeät ohjeet jo koetunlaisten 
tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Iltakou-
lut hallituksen ja eduskunnan opettamiseksi 
on aloitettava heti eikä seuraavalla vaali-
kaudella.
2) Koulujen suomenkielen opetuksessa on 
kiinnitettävä huomiota jo peruskoulusta 
alkaen tautofonian torjuntaan ja jopa kiel-
lettävä se tarkoituksellisena tyylikeinona 
kokonaan.
3) Tautofobian hoitaminen on sisällytettävä 
yliopistojen lääketieteen opetukseen.
4) Puolustusvoimien yleisen palvelusoh-
jesäännön paraateja koskevia määräyksiä 
on tarkennettava ennen 4.6.2008 pidettä-
viä lippujuhlapäivän tilaisuuksia. ”Eläköön 
- huuto” isänmaalle huudettakoon katsel-
muksissa ainoastaan kertaalleen, etteivät 
puolustusministeri, paraatien komentajat, 
puheenpitäjät ja pahimmassa tapauksessa 
koko puolustusvoimat leimaudu yltiöisän-
maallisiksi ja joudu sisä- ja ulkopoliittisesti 
hankalaan välikäteen.
5) Tiedetään, että jos arvokilpailujen jonkun 
palloilulajin loppuottelussa ovat vastakkain 
Ruotsi ja Venäjä, suomalaiset kannustavat 
mieluummin vaikka venäläisiä. Tällöin on 
syytä kaiken varalta huutaa rytmikkäästi 
”saibu, saibu, saibu” kuin ”Venäjä…” Tehän 
ymmärrätte, mitä tarkoitan?
6) Opetushallinnon ja kirkolliskokouksen on 
lisättävä uskonnonopetukseen ja Katekis-
mukseen yhdestoista käsky: ”Älä turhaan 
lausu naapurisi Venäjän nimeä.”
7) Jokaisen on pidettävä mielessä, että Ve-
näjä on yllättävän lähellä meitä jo kartalta-
kin katsottuna.

Maanpuolustuskoulutuksen vuosi huipentui 
syyskuussa Kontiorannassa järjestettyyn ja 
Naisten Valmiusliiton organisoimaan Kar-
palo 2007 -harjoitukseen, jossa sekä kurs-
sien johtajat että kurssilaiset olivat naisia. 
Piiripäällikkönä mietin etukäteen omaa roo-
liani vajaan 200 naisen seassa tapahtuman 
valmisteluissa ja toteutuksessa. Edeltäjäni 
antoi uskolleni vahvistusta toteamalla, että: 
”Parempi kun et puutu, etkä sekaannu asi-
oihin, niin ei tule sanomista”. Se oli hyvä 
neuvo.

Jo harjoituksen valmisteluja seuratessani 
tuli monesti äiti mieleen ja sen takia häntä 
ikävä. Sillä niin samanlaisella tomeruudella, 
määrätietoisuudella ja peräänantamatto-
muudella Tiina Toivola ja hänen apulaisensa 
valmisteluja ohjasivat, mitä äitini oli mene-
tellyt isäni suhteen häntä haluamiinsa pää-
määriin opastaessaan.

Urheilussa huipentuma oli jo elo-syyskuun 
vaihteessa pidetyt yleisurheilun MM-kilpai-
lut Japanin Osakassa. 

Koska Vasalalle, Virenille ja Väätäiselle juok-
see jo juoksijaeläke ja Suomen alkuperäisvä-
estöltä puuttuu sekä halu että kyky harjoi-
tella ja menestyä, joutuvat suomalaisetkin 
yhä enenevässä määrin turvautumaan tuon-
titavaraan joukkueita kasatessaan. Ruotsin 
edustusjoukkueet koostuvat sitä vastoin 
edelleen pääasiassa perusruotsalaisista, 
jotka ovat tummaihoisia ja sukunimissä 
Erik-, Sven- tai Karl- etuliitteen asemesta 
etuliite Ali- ja -son -pääte vaihtunut -has-
san -loppuun.

Viime keväästä alkaen pääuutisten lähe-
tyksen alkoivat tilannekatsauksella, jossa 
selvitettiin, missä edetään eteläafrikkalai-
sen kiekonheittäjän Franz Krugerin saami-
seksi Suomen kansalaiseksi ja edustajaksi 

Kaikki viime vuoden merkittävät asiat tapahtuivat alkusyksyn aikana.



9

Pakina

Osakaan. Hän sai lopulta kansalaisuuden 
ja kuusi päivää ennen kisoja myös edus-
tusoikeuden. Mutta sen hän sai viisi päivää 
liian aikaisin. Hän nimittäin ehti nauttia 
suomalaisesta henkisestä valmennuksesta 
nuo lähes kuusi päivää ja epäonnistui sitten 
limpun viskaisuissaan täysin. 

Silmiteltyäni lehdistä television kisaohjel-
maa jo hyvissä ajoin ennen kilpailuja tote-
sin tarjonnan ihan asialliseksi, mutta yksi 
asia ihmetytti. Onko meidän pakko uhrata 
kallista kisa- ja televisiointiaikaa muun mu-
assa seipään karsintaan? Eivätkö ne seipäät 
voisi karsia jo kotimaassa? Olisivat helpom-

pia lentokoneessakin kuljettaa.

Muisteli ja neuvoja ilman korvausta jakeli. 

Piiripäällikkö
Ahti Korhonen
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Vieraskynä

ITÄ-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI 
– huollon järjestelyiden ja palveluiden toteuttaja Itä-Suomessa
Itä-Suomen Huoltorykmentti (ISHR) perustettiin 1.1.2008. Se vastaa kaikissa valmiustiloissa maavoimien joukkojen huollon jär-
jestelyistä Itä-Suomen sotilasläänin (ISSL) alueella sekä tukee alueella toimivia muita puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
joukkoja. Maavoimien aloittaessa toimintansa puolustushaarana käynnistettiin 1.1.2008 myös maavoimien huoltojärjestelmä. 
Tässä yhteydessä voidaankin tarkastella miltä maavoimien huoltojärjestelmä näyttää, miten huollon uudelleen järjestelyt näky-
vät joukko-osastossa ja miten tukeutuminen Itä-Suomen Huoltorykmenttiin on ajateltu toteutettavan.

Huoltojärjestelmän kehittämisen taus-
taa

Valtioneuvoston selonteko – Suomen turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikka 2004 – asetti 
useita reunaehtoja puolustusvoimien ke-
hittämiselle. Keskeinen vaatimus oli poik-
keusolojen vahvuuden supistaminen 350 
000 sotilaaseen. Maavoimille perustetaan 
erillinen Maavoimien esikunta.  Logistiik-
kajärjestelmä on kevennettävä vastaamaan 
uutta kokonaisvahvuutta. Puolustusvoimien 
Materiaalilaitoksen rationalisointia käsket-
tiin jatkaa varikkotoimintoja supistamalla 
sekä materiaalivarastoja vähentämällä. 

Logistiikkajärjestelmän edellytettiin verkot-
tuvan vahvemmin ympäröivän yhteiskunnan 
ja kumppanien kanssa sekä kotimaassa että 
ulkomailla.

Yhtenä osaratkaisuna selonteossa logis-
tiikka- ja huoltojärjestelmälle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi aloitti Maavoi-
mien Materiaalilaitoksen (MAAVMATL) alai-
suudessa 1.1.2008 neljä huoltorykmenttiä 
ja kolme itsenäistä laitosta. Tällä ratkaisulla 
pyrittiin saattamaan kaikki maavoimien kes-
keiset huollon järjestelyjä toteuttavat tahot 
yhden johtoportaan alaisuuteen. 

Maavoimien huoltojärjestelmä

Maavoimien huoltojärjestelmän rakenne ja 
vastuut ovat selkeät. Pääesikunta sovittaa 
yhteen kolmen puolustushaaran huoltojär-
jestelmät osaksi kansallista logistiikkajär-
jestelmää ja yleiseurooppalaista huoltovar-
muutta.

Maavoimissa huollon operatiivinen johta-
minen ja huollon järjestelyn johtaminen 
jaetaan tehtäviinsä erikoistuneiden johto-
portaiden kesken. Maavoimien komentaja 
johtaa maavoimakokonaisuutta ja määrittää 
vaatimukset huollolle. Maavoimien Materi-
aalilaitoksen johtaja johtaa saamiensa vaa-
timusten mukaisesti maavoimien huollon 
järjestelyjä. Sama rakenne toistuu operatii-
visten sotilasläänien tasalla. Sotilasläänin 
komentaja määrittää vaatimukset huollolle. 
Huoltorykmentin komentaja johtaa huol-
lon järjestelyt sotilasläänin vastuualueella. 
Alueella toimiva joukko, puolustushaarasta 
riippumatta, pääsee kytkeytymään maavoi-
mien huoltojärjestelmään huoltorykmentin 
kautta. Itä-Suomen Huoltorykmentin tais-
telijaparina toimii Itä-Suomen Sotilaslääni. 
Molemmat esikunnat sijaitsevat samassa ra-
kennuksessa (rakennus 102) perinteikkäällä 
Kouvolan Kasarminmäellä. 

Maavoimien huoltojärjestelmä muodostaa 
valtakunnallisen palveluverkoston, joka 
koostuu Maavoimien Materiaalilaitoksen 
johtamista joukoista, joukko-osastojen 
huoltolaitoksista, puolustusvoimien sisäi-
sistä palvelujen tuottajista kuten Puolustus-
voimien Ruokahuollon Palvelukeskus ja Soti-
laslääketieteen Keskus sekä elinkeinoelämän 
toimijoista. Huoltorykmenttien esikuntien 
keskeisenä tehtävänä on palveluverkoston 
hallinta ja ohjaaminen materiaalilaitoksen 
määrittämän työnjaon mukaisesti. 

Huoltorykmentit järjestävät huollon sekä järjestelmävastuunsa mukaisia palveluja palvelu-
mallin mukaisesti. Huoltorykmenttien sekä laitosten verkottumisella luodaan maavoimien 
valtakunnallinen palveluverkko. Elektroniikkalaitos ja Räjähdelaitos toteuttavat oman toi-
mialueensa (materiaaliryhmänsä) järjestelyt. Koeampumalaitoksen tehtävät ja toiminta tu-
kevat huollon järjestelyjen toteuttamista. 
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Itä-Suomen Huoltorykmentti 

Itä-Suomen Huoltorykmentti vastaa maa-
voimien joukkojen, muiden puolustushaaro-
jen joukkojen sekä rajavartiolaitoksen jouk-
kojen huollon järjestelyistä ja tukemisesta 
Itä-Suomen sotilasläänin alueella.

Itä-Suomen Huoltorykmentillä on valtakun-
nallinen järjestelmävastuu asejärjestelmistä, 
optroniikka- ja kevyistä ohjusjärjestelmistä 
sekä suojelu- ja pelastusjärjestelmistä. Jär-
jestelmävastuu tarkoittaa kyseisten järjes-
telmien koko elinjakson aikaista huollon ja 
käytön kokonaisvaltaista ohjausta.

Itä-Suomen Huoltorykmentti on Maavoi-
mien Materiaalilaitoksen johtajan alainen 
hallintoyksikkö. 

Itä-Suomen Huoltorykmenttiin kuuluu esi-
kunta, Kuopion Varikko (KUOPV), Lievestuo-
reen Varikko (LIEVV) sekä Itä-Suomen Huol-
torykmentin Varasto-osasto (ISHRVAROS). 
Yhteensä Itä-Suomen Huoltorykmentissä 
työskentelee 451 henkilöä.

Esikunta koostuu kolmesta osastosta. Hal-

linto-osasto vastaa ISHR:n hallinnollisista, 
valmius- ja oman toiminnan suunnitteluasi-
oista. Järjestelmäosasto vastaa järjestelmä-
vastuun valtakunnallisesta toteuttamisesta. 
Huolto-osasto pitää sisällään kaikki huollon 
toimialat sektoreina. Huolto-osasto vastaa 
ISSL:n alueella huollon järjestelyjen toteu-
tuksesta joukkoja tukien. 

Kuopion Varikko sijaitsee Kuopion Neula-
mäessä. Varikkoon kuuluvat varastot Koi-
vujärvellä, Ylämyllyllä, Hiienvaarassa ja 
Sotinpurossa. Varikko vastaa jalkaväen am-
musasejärjestelmien ja ammusilmatorjunta-
asejärjestelmien huoltamisesta.

Lievestuoreen varikko sijaitsee Laukaan kun-
nassa. Varikko vastaa kevyiden ohjusjärjes-
telmien, optroniikan, kenttätykistöjärjestel-
mien sekä suojelu- ja pelastusjärjestelmien 
huoltamisesta.

Itä-Suomen Varasto-osaston pääosat sijait-
sevat Toivakassa. Varasto-osastoon kuuluvat 
varastot Hartolassa, Savitaipaleella ja Mik-
kelissä. Varasto-osasto vastaa materiaalin 
varastoinnista ja ampumatarvikkeiden erä-
seurannasta.

Perusperiaatteet eivät muutu 

Pohjois-Karjalan Prikaatin vastuulle jää 
edelleen huollon joukkotuotanto varusmies-
koulutuksen muodossa. Lisäksi joukko-osas-
tot vastaavat huollon operatiivisesta johta-
misesta eli käytännössä esittävät saamiensa 
resurssien puitteissa huollon tarpeet huol-
torykmenteille. 

Tilaajalle ja palvelujen tarvitsijalle huol-
torykmentti on yksi palvelujen järjestäjä. 
Huoltorykmentti ylläpitää hankinta ja sopi-
musosaamista, jolloin kilpailutusta voidaan 
keskittää, puitesopimusten kattavuutta 
lisätä ja kaupallinen valmistelu voidaan 
hoitaa huoltorykmentin esikunnasta joukko-
osaston toimiessa materiaalin kotiinkut-
suista. 

Huoltorykmentin kautta Pohjois-Karjalan 
Prikaati saa tarvittaessa koko maavoimien 
huoltojärjestelmän palvelut käyttöönsä. Itä-
Suomen Huoltorykmentti tekee kaikkensa, 
että huoltojärjestelmästä tulee toimiva ja 
asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Itä-Suomen Huoltorykmentin toimipisteet.

Teksti:
Tiedottaja Marika Terä ja 
everstiluutnantti Raimo Raivio
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POHJOIS-KARJALAN ALUETOIMISTO JATKAA 
SOTILASLÄÄNIN ESIKUNNAN TYÖTÄ

Prikaatissa tapahtuu

Pohjois-Karjalan Sotilasläänin Esikunta lak-
kautettiin 31.12.2007. Samassa yhteydessä 
pääosa sotilasläänin tehtävistä siirtyi uu-
sina tehtävinä Pohjois-Karjalan Prikaatille 
ja sinne perustetulle Pohjois-Karjalan Alue-
toimistolle. Aluetoimisto on Itä-Suomen 
Sotilasläänin Esikunnan alainen aluehallin-
toviranomainen, joka suunnittelee ja johtaa 
sotilaallista maanpuolustusta Pohjois-Karja-
lan maakunnassa. Aluetoimistolla on yleinen 
toimi- ja päätösvalta asevelvollisuusasioissa 
toimialueellaan. 

Aluetoimiston rauhan ajan tehtävät ovat 
seuraavat:

- määrää asevelvolliset palvelukseen
- sijoittaa asevelvolliset perustamisvastuul-
laan oleviin joukkoihin
- käsittelee alueensa valvonnanalaisten 
henkilö- ja ajoneuvovaraukset (ns. VAP-esi-
tykset)
- laatii ylennysesityksiä valvonnanalaisis-
taan
- toteuttaa asevelvollisten valvontaa
- suunnittelee ja toteuttaa alueen puolus-
tusvalmistelut sekä paikallispuolustuksen
- tukee vapaaehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta (mm. MPK:n toimintaa)
- toteuttaa yhteistoimintaa alueen muiden 
viranomaisten kanssa
- ylläpitää ja hoitaa yhteiskuntasuhteita 
maakunnan eri toimijoihin (kunnat, kau-
pungit, yritykset, reserviläis-, maanpuolus-
tus- ja veteraanijärjestöt jne.)
- laatii yhteistoimintasopimukset tiettyjen 
maakunnallisten toimijoiden kanssa ylem-
män johtoportaan käskemällä tavalla.

Aluetoimistolle kuuluvia aluehallintoviran-
omaistehtäviä prikaatissa hoitavat eversti-
luutnantti Jouni Mattila (päällikkö), majuri 
Janne Myller (apulaisosastopäällikkö), ma-
juri Antti Tiilikainen (asevelvollisuussektorin 
johtaja), majuri Panu Pelkonen (alueupseeri, 
kansainvälisissä tehtävissä 1.6. saakka), 

kapteeni Timo Tiainen (asevelvollisuuden 
valvonta, palvelukseen määrääminen, mo-
nikansalaisuusasiat), luutnantti Ari Turunen 
(kuten edellä sekä kertausharjoituskäsky-
tys), toimistosihteeri Marju Liimatainen ja 
Susanna Korhonen (asiakaspalvelu). Edellä 
mainittujen henkilöiden lisäksi lähes kak-
sikymmentä muuta henkilöä operatiivisessa 
osastossa ja huolto-osastossa hoitavat alue-
toimistolle käskettyjä lähinnä poikkeusolo-
jen varautumiseen ja valmisteluihin sekä 
kertausharjoituksiin liittyviä tehtäviä. 

Asiakaspalvelu on aluetoimiston ”sydän”. 
Sieltä kansalaiset saavat neuvoja ja palve-
luja muun muassa seuraavissa asioissa:
- kutsunnanalaiset: kevään ennakkotarkas-
tukset, kutsuntojen toteutus, niihin liittyvä 
muu neuvonta
- varusmiespalvelukseen lähtevät: palveluk-
seen astumispäivät ja -paikat, erikoisjouk-
kohakemukset, vapaaehtoinen palvelus, 
joukko- ja eräsiirrot, uusintatarkastukset ja 
muuta yleistä tietoa varusmiespalveluksesta
- siviili- ja täydennyspalvelukseen hakijat: 
hakemusasiat
- reserviläiset: sodan ajan sijoitus, kertaus-
harjoitukset, sotilaspassiin liittyvät asiat, 
omaan asepalvelukseen liittyvä tietous, 
maakuntajoukkoasiat
- naisten vapaaehtoinen asepalvelus: ha-
keminen, valintatilaisuudet, palvelukseen 
astuminen
- veteraaniasiat: neuvonta, opastus, tilai-
suuksien järjestelyjen tukeminen yms.

Edellä mainittuihin asioihin voi käydä tu-
tustumassa www.puolustusvoimat.fi  ole-
villa aluetoimistojen sivuilla. Sieltä löytyy 
paljon asiakaspalvelun toimialaan kuuluvaa 
tietoutta ja myös linkit eri asevelvollisen 
tarvitsemiin lomakkeisiin. Pohjois-Karjalan 
Aluetoimiston asiakaspalvelu on avoinna 
arkipäivisin (maanantai – perjantai) kello 
9.00 – 15.00. Tilojen saneeraustöiden ajan 
2.4.2008 saakka koko aluetoimisto asiakas-

palvelu mukaan lukien toimii niin sanotussa 
yläesikunnassa ja sen jälkeen pysyvästi 
alaesikunnassa. Aluetoimistoon on oma eril-
linen opastus.

Aluetoimiston perustamiseen liittyvä noin 
kahden vuoden valmistelutyö on nyt ohi ja 
olemme päässeet tekemään meille kuuluvia 
tehtäviä täydellä volyymilla. Valmistelut 
onnistuivat erittäin hyvin ja myös aluetoi-
miston työskentely on käynnistynyt suunni-
tellulla tavalla. Tavoitteenamme on tämän 
vuoden aikana vakiinnuttaa aluetoimiston 
asema aluehallintoviranomaisena yhdeksi 
aktiivisimmista toimijoista maakunnassa.

Kiitän vielä projektin vetovastuussa olleena 
kaikkia niitä, jotka ovat omalla työpanoksel-
laan edesauttaneet onnistuneen projektin 
toteutumista. Aluetoimisto on iskussa - se 
vaalii sotilasläänin ja kaikkien sen edeltä-
jien perinteitä sekä jatkaa Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin Esikunnan työtä maakunnan 
parhaaksi, tukena laaja yhteistyökumppa-
neidemme verkosto. 
 

Aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Jouni Mattila

Yhteystiedot:

Pohjois-Karjalan Aluetoimisto
PL 5
80791 KONTIORANTA
Puhelinumerot:
vaihde  (013) 181 0111 /
  asevelvollisuusasiat
asiakaspalvelu (013) 181 3285
  (013) 181 3286 
päällikkö   (013) 181 3280 tai 
  040 515 5713
Sähköposti: pkaraltsto@mil.fi 



14

Prikaatissa tapahtuu

SAAPUMISERÄN 2/07 SOTILASVALA
JUVALLA

Pohjois-Karjalan Prikaati vietti saapu-
miserän 2/07 sotilasvalapäivän juhlalli-
suudet Juvalla 18.8.2007. 

Juhlapäivän tilaisuudet alkoivat ju-
valaisille suunnatulla maanpuolustus-
juhlan hartaushetkellä Juvan kirkossa. 
Hartaushetken jälkeen siirryttiin saka-
rihaudoilla, jossa ortodoksisen litanian 
toimitti Isä Vesa Takala. Sankarihau-

doilla oli myös seppeleidenlaskutilai-
suus. Sotilassoitosta vastasi Savon So-
tilassoittokunta.

Paraatikatselmus ja sotilasvala pidettiin 
Juvan pesäpallostadionilla maanpuo-
lustusjuhlan jälkeen. Valan kaavan luki 
Juvan kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Aira Varis. Ohimarssi marssittiin keskus-
tan läpi Juvantiellä.

Juvan seurakuntatalolla järjestettiin 
kutsuvieraslounas, jonka järjestelyistä 
vastasi Mikkelin Sotilasläänin Esikunta 
yhdessä Juvan kunnan kanssa.

Seppeleen laskijoina toimivat pri-
kaatin komentaja, eversti Ville Hy-
värinen, Mikkelin Sotilasläänin ko-
mentaja, eversti Hannu Toivonen 
sekä juvalainen alokas. Myös Juvan 
kunnan edustajat laskivat oman sep-
peleensä.

Yleisö sai seurata upean Juvan kirkon ympäristössä ortodoksista litaniaa sekä seppeleiden laskua.
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650:n alokaan joukossa vannoi valansa 22 vapaaehtoista asepalvelustaan suorittavaa 
naista.

Paraatikatselmuksen aikana aurinko paistoi  
sinisellä pesäpallostadionilla.

Kuin merkistä Savon Sotilassoittokunnan rumpuryhmän ensimmäisestä kapulan lyönnistä alkoi sade 
ja sitä kesti vain ohimarssin ajan. Nuoret jääkärit saivat ensi kasteensa sanan varsinaisessa merki-
tyksessä.

Ennen kutsuvieraslounasta prikaa-
tin komentaja lahjoitti valakaavan 
lukijalle muistolahjan.

Hetki ennen kaatosadetta: Ohimarssia odottamassa  kunnantalon 
edustalla olivat omaisten lisäksi joukko kutsuvieraita, Mikkelin 
Sotilasläänin Esikunnan henkilöstöä sekä kunnan edustajia.
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VUOSIPÄIVÄ 23.11.2007
Prikaatin vuosipäivää vietettiin varus-
kunnassa perinteisin juhlallisuuksin. 
Samassa yhteydessä Karjalan Sotilas-
soittokunta juhli omaa 85 -vuotis-
päiväänsä. Juhlallisuudet aloitettiin 
kokoontumalla paraatiin Kollaan Vasa-
malle. Ohimarssin vastaanotti prikaatin 
komentaja yhdessä isä Vesa Takalan 
kanssa prikaatin esikunnan edessä.

Paraatijoukot ryhmittyneinä Kollaan Vasamalla.

Seppeleenlaskijoina osastonhoitaja Erja Leinonen, prikaatin ko-
mentaja, eversti Ville Hyvärinen ja luutnantti Seppo Hyttinen.

Ohimarssivuorossa prikaatin lippu ja lippukomppania.

Paraatin jälkeen siirryttiin muonituskes-
kukseen, jossa palkittiin prikaatin pal-
kattua henkilöstöä ja yhteistyökumppa-
neita. Samassa tilaisuudessa muistettiin 
prikaatista poislähteneitä.

Sotilaskodissa prikaatin komentaja ja 
soittokunnan päällikkö puolisoineen 
vastaanottivat tervehdyksiä. Samaan ai-
kaan Kiltaluokassa pidettiin kummikun-
taseminaari.

Iltajuhlaan kokoonnuttiin Joensuun 
Taidemuseolle.  Tilaisuuteen osallistui-
vat prikaatin palkattu henkilöstö ja kut-
suvieraat. Iltajuhlan musiikista vastasi 
Joensuun puhallinorkesteri ja buff et-
ruokailusta Kontiorannan Muonituskes-
kus.
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Tervehdysvuorossa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Pekka Ri-
patti, Mauri Vänttinen ja Satu Kokkonen.

Vieraiden vastaanotto Taidemuseolla. Kättelemässä  Karjalan So-
tilasoittokunnan soittajia uusissa esiintymisasuissaan.

Vuoden siviili toimistosihteeri Heikki Poutanen ja vuoden sotilas yliluutnantti Janne-
Pekka Karttunen

Yksi reserviin siirtyneistä oli yliluutnantti 
Ilkka Lindgren.

Iltajuhlan musiikista vastasi 
Joensuun puhallinorkesteri joh-
tajanaan musiikkimajuri (evp) 
Raimo Maaranen.
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HENKILÖSTÖ

6.12.2007 Pohjois-Karjalan Prikaatin henkilöstöön kohdistuneet ylennykset:

Henkilöstöön hyväksytyt

Yliluutnantiksi:
Luutnantti Marko Ylönen

Luutnantiksi:
Vänrikki Jussi Hammar
Vänrikki Antti Tarssanen
Vänrikki Vesa Voutilainen

Insinööriyliluutnantiksi:
Insinööriluutnantti Pekka Kuokka

Ylivääpeliksi:
Vääpeli Markku Voutilainen

Ylikersantiksi:
Kersantti Jukka Porkka

Siviiliin

Reserviin
Musiikkimajuri Raimo Maaranen 1.8.2007 
Yliluutnantti Ilkka Lindgren 1.9.2007 
Luutnantti Janne Kansanen 1.10.2007 
Yliluutnantti Heikki Rosenius 1.1.2008
Luutnantti Seppo Hyttinen 1.1.2008 

Asentaja Ari Leppänen 1.4.2007
Toimistosihteeri Mari Nyyssönen 1.8.2007 
Puuseppä Aaro Lappalainen 1.9.2007
Välinehuoltaja Eine Mölsä 1.10.2007

Vänrikki
Panu-Matti Paavilainen

31.8.2007

Kersantti
Toni Närväinen

3.9.2007

Everstiluutnantti
Jouni Mattila

1.1.2008

Majuri
Janne Myller

1.1.2008

Majuri
Antti Tiilikainen

1.1.2008

Majuri
Antti Teräväinen

1.1.2008

Siirrot
Kapteeni Ville Haapala 1.12.2007  
Majuri Jouni Nykänen 1.1.2008
Luutnantti Antti Hämäläinen 1.1.2008
Luutnantti Janne Nikkinen 1.1.2008

Itäisen Maanpuolustusalueen Esikuntaan 
Maavoimien Esikuntaan
Maasotakouluun
Panssariprikaatiin

Toimistosihteeri
Marju Liimatainen

1.1.2008

Toimistosihteeri
Paula Koikkalainen

1.1.2008

Majuri
Panu Pelkonen

1.1.2008

Kapteeni
Timo Tiainen

1.1.2008

Yliluutnantti
Jeri Kerkkonen

1.1.2008

Luutnantti
Jukka Mustonen

1.1.2008

Sihteeri
Anneli Mattila

1.1.2008

Toimistosihteeri
Susanna Korhonen

1.1.2008

Ylennykset

Lääkintäyliluutnantti Petteri Harjuvaara
Sairaala-apulainen Mia Hyttinen
Sairaanhoitaja Seija Häkkinen
Kenttäsairaanhoitaja Marco Kainulainen
Sairaala-apulainen Erja Korhonen
Sairaala-apulainen Paula Korhonen
Toimistosihteeri Raili Kuronen

Sotilaslääketieteen Keskuksen Kontiolahden Terveysaseman henkilöstöksi 1.1.2008:

Osastonhoitaja Erja Leinonen
Kenttäsairaanhoitaja Piia Sivonen
Sairaanhoitaja Riikka Varis
Kenttäsairaanhoitaja Annukka Viio
Työterveyshoitaja Sari Vikla
Sairaala-apulainen Marja Öykkönen



19

Prikaatissa tapahtuu

OHI ON 270, 180, 362

270 vrk palvelleet:

Jalkaväen mitali ja killan 
stipendi
Korpraali Koistinen Henri

Hyvän jääkärin palkinto
Korpraali Rossinen Jarkko 

Kummikuntien esinepalkinnot
Korpraali Piik Lauri 
Korpraali Kosonen Henrik

Rehdin sotilaan stipendi
Korpraali Puljula Jukka 

Ylämyllyn Sotilaskotiyhdistys
ry:n rahaston stipendi
Korpraali Ronkainen Joni 

Maanpuolustusnaisten liiton 
palkinto
Jääkäri Tuononen Tiina 

180 ja 362 vrk palvelleet:

Jalkaväen mitali ja killan 
stipendi
Vänrikki Eronen Jyry
Kersantti Karttunen Teemu
Korpraali Kaariaho Antti-Pekka

Hyvän jääkärin palkinto
Korpraali Kettunen Jarmo 

Reserviupseeripiirin palkinto
Vänrikki Nousiainen Jyri 

Reserviläispiirin palkinto
Kersantti Piiroinen Jani

Viestikillan palkinto
Kersantti Tirkkonen Mika
Korpraali Nenonen Joonas 

Ylämyllyn Sotilaskotiyhdistys 
ry:n rahaston stipendit
Alikersantti Kemppainen Eero

Ulla Mustakallio -stipendi
Korpraali Huuskonen Matti

Sotilaskotisisar Kyllikki Tepon 
rahaston stipendi
Jääkäri Pulkkinen Antti

Rehdin sotilaan stipendi
Kersantti Blom Jonne
Kersantti Tiihonen Mikko
Kersantti Pulliainen Ossi

Maanpuolustusnaisten liiton 
palkinto
Kersantti Kuosmanen Jonna

Kummikuntien esinepalkinnot
Alikersantti Tiihonen Jussi
Korpraali Jauhiainen Mika
Korpraali Räty Joni
Korpraali Eskelinen Lassi
Vänrikki Tirkkonen
Vänrikki Laitsaari Matias
Jääkäri Turunen Topi
Jääkäri Lehvonen Mikko
Jääkäri Kapanen Kari

Saapumiserän 1/07 270 vuorokautta palvelleet miehistön erikoiskoulutuksen saaneet varusmiehet kotiutuivat 4.10.2007.
6.1.2008 kotiutettiin saapumiserän 1/07 362 vuorokautta ja 2/07 180 vuorokautta palvelleet taistelijat.
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SOITTOKUNTA 85 VUOTTA

Soittokunnan juuret ulottuvat Karjalan kan-
nakselle Raivolaan, jossa perustettiin Pol-
kupyöräpataljoona 2:n soittokunta vuonna 
1922. Monien vaiheiden ja nimenmuutos-
ten jälkeen soittokunta siirtyi Kontiolah-
teen vuonna 1945 ja sai nykyisen nimensä 
vuonna 1990. 

Juhlavuosi sujui soittokunnalla keikkaillen 
monenlaisissa tilaisuuksissa. Maanpuo-
lustushenkeä kohotettiin soittaen useissa 
maanpuolustusjärjestöjen juhlissa, kou-
luissa, sairaaloissa ja muissa laitoksissa 
sekä konsertoiden yhdessä eri solistien ja 
kuorojen kanssa. Yksi mieleenpainuvista 
tapahtumista oli kesäkuun alussa Joensuun 
torilla järjestetty JÄÄTELÖKESÄ -konsertti, 
jonka solistina lauloi Maarit Hurmerinta. 
Kesällä matkustettiin myös Suvituuli -kier-
tueen merkeissä ympäri Pohjois-Savoa ja 
Pohjois-Karjalaa. 

Karjalan Sotilassoittokunta juhli 85-vuotista taivaltaan konsertoiden. 

Varsinaisen juhlan aika oli marraskuun lo-
pulla Kontiolahden kirkossa. AMAZING 
GRACE -konsertti oli samalla osa Kontiolah-
den seurakunnan 150-vuotisjuhlaviikkoa. 
Konsertin johti yliluutnantti Esa Lehtinen, 
joka toimii tällä hetkellä soittokunnan vs. 
päällikkönä musiikkimajuri Raimo Maara-
sen jäätyä eläkkeelle 1.8.2007. Ohjelmisto 
vaihteli perinteisistä kirkkolauluista uudem-
paan gospelhenkiseen musiikkiin. Konser-
tin erikoisuuksiin lukeutui säkkipillisolisti 
Annukka Matilainen. Hän on niitä harvoja 
kyseisen instrumentin tasokkaita taitajia 
Suomessa. Juhlakonsertin laulusolisteina 
olivat Pertti Rusanen ja Luis Herrero. Kuo-
pion tuomiokirkkoseurakunnan kanttorina 
toimiva Rusanen lauloi mm. Oskar Merikan-
non Oi, muistatko vielä sen virren ja Kari 
Tikan Armolaulu. Herreron ohjelmistossa oli 
kevyempää musiikkia kuten Josh Grobanin 
tunnetuksi tekemä You raise me up ja Stin-

Teksti:
Sotilasammattihenkilö
Heli Leppälä

gin Let your soul be your pilot. Konsertissa 
oli mukana myös Kontiolahden seurakunnan 
nuorisokuoro Nardus, joka oli johtajansa 
kanttori Tiina Korhosen johdolla harjoitellut 
yhdessä esitettäväksi mm. konsertin nimik-
kokappaleen. 

Vuosi 2007 päättyi Karjalan Sotilassoitto-
kunnalla Suomen 90-vuotista itsenäisyyttä 
juhlistaessa ja kauneimpia joululauluja soi-
tellessa. 
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Työhyvinvointitoimikunnan retki Kollaalle 10. - 12.8.2007

Retkelle osallistujat Kollaa kestää -muistomerkillä.

Kollaan joki.

Tyypillisiä karjalaisia pihanäkymiä.

Myyjätär hämmästytti retkeläisiä 
helmitaulun käyttötaidoillaan 
Syvärillä.

Kommunismin puhdistuksissa 
polttamatta jäänyt kirkko 1700-
luvulta.

Sanni hoitaa kotipihansa viereen Suomen valtionpystyttämää kenttä-
hautausmaan muistomerkkiä Tuuloksessa.
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Syysliikuntapäivä Petkeljärvellä 20.8.2007

Prikaatin syysliikuntapäivä pidettiin Ilomatsissa, Petkeljärven kansallispuiston kauniissa maisemissa. Aurinkoisen päivän ohjelmassa oli 
kävelyä Taitajan taipaleen reiteillä, saunomista ja uimista sekä rentoa yhdessäoloa.
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Sotilaslääketieteen Keskuksen infotilaisuus 6.9.2007

Kontiolahden Lääkintähuoltokeskuksen henkilöstö ilmoittatumassa puolustus-
voimien ylilääkärille, lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuroselle.

Lääkintäkenraalimajuri Pentti Kurosen seurassa lääkintä-
eversti Hannu Isotalo.

Itäisen maanpuolustusalueen sotilaspoliisien taitokilpailu

Itsenäisyyspäivän paraati Lappeenrannassa 6.12.2007

Itsenäisyyspäivän paraatissa Lappeenrannassa prikaatia edustivat komentaja sekä lippukomppaniana toiminut jääkärikomppania.

Syyskuussa pidettyjen viimeisien sotilaspoliisien taitokilpailun voitto tuli Pohjois-Karjalaan.
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Joulujuhla Huhmarissa 9.12.2007

Huhmarin auditorio täyttyi henkilöstöstä perheineen lääkintähuol-
tokeskuksen järjestämässä joulujuhlassa.

Ohjelmassa oli perinteinen joulupukin vierailu.

Asuntoseminaari Tervehdyskäynti

Itäisen maanpuolustusalueen komentaja, prikaatikenraali Antti 
Lankinen kävi tervehdyskäynnillä 20.12.2007.

18.12.2007 pidettiin Kontiorannassa  pääesikunnan, Senaatti-
kiinteistöjen  ja Kruunuasuntojen yhteinen asuntoseminaari.

Uusien henkilöiden ilmoittautuminen 4.1.2008
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YHTYMÄHARJOITUS SALPA-07

Pohjois-Karjalan Prikaatin perustaman tais-
teluosasto KOLLAA:n tehtävänä oli torjua vi-
hollisen hyökkäykset Pahkajärven leirialueen 
suunnalla. Taisteluosastoa vastassa oli Kar-
jalan Prikaatin ja Panssariprikaatin joukoista 
muodostettu panssarivaunukomppanialla 
vahvennettu panssarijääkäripataljoona. Lu-
mettomissa ja pimeyden syleilemissä mai-
semissa käydyt viisi vuorokautta kestäneen 
taistelut keskeytyivät ratkaisemattomaan 
tilanteeseen harjoituksen päättyessä 19. 
joulukuuta. Voidaan siis sanoa, että Kollaa 
kesti taas.

Taisteluosasto KOLLAA muodostettiin Poh-
jois-Karjalan Prikaatin henkilökunnasta, 
varusmiehistä sekä harjoitukseen kutsu-

tuista reserviläisistä. Pääosalle varusmie-
hiä harjoitus oli niin sanottu loppusota eli 
kotiutuminen koitti hetimiten harjoituksen 
jälkeen. Reserviläisille SALPA-07 oli monen 
kohdalla paitsi opitun kertausta myös uu-
den oppimista, mahdollisesti uudessa teh-
tävässä tai uusiutuneella välineistöllä. Seu-
raavassa erään taisteluosaston esikunnassa 
palvelleen reserviläisen mietteitä harjoituk-
sen tiimoilta:

Ressu ei oo ripee, mutta sillä on tietoa

Joulukuinen SALPA-07 yhtymäharjoitus 
Vekarajärven maastoissa osoitti jälleen 
kerran toistojen merkityksen oppimisessa, 
puhutaanpa sitten sotataidoista tai sivii-

lityöstä. Joka kerta kertausharjoituksissa 
minua ällistyttää se nopeus, jolla meistä, 
erilaisista elämäntilanteista saapuneista re-
servin yksilöistä, sukeutuu taas sotilaita jo 
vuosia sitten opittujen taitojen avulla: ryn-
näkkökiväärin lukko löytää paikkansa aseen 
luistista takeltelematta, viestimiehet vetä-
vät mustaa lakua ja luovat yhteyksiä kuin 
olisivat tehneet sitä koko ikänsä ja tykistön 
miehet muistavat, ettei peitteestä puhutta-
essa suinkaan tarkoiteta täkkiä tai vilttiä. 

Suomen puolustus perustunee jatkossakin 
suureen koulutettuun reserviin. Hyvä niin, 
ehkä reserviin perustuvassa maanpuolustuk-
sessa joissakin asioissa jonkin verran hävi-
tään suhteessa palkattuun ammattiarmei-

Itäisen maanpuolustusalueen viimeinen yhtymäharjoitus SALPA-07 toimeenpantiin 12. - 19. 12. 2007 Valkealan, Mäntyharjun 
ja Savitaipaleen kuntien alueilla. Harjoituksen johti Karjalan Prikaatin komentaja eversti Jorma Ala-Sankila. Tämänkertaisen 
harjoituksen teemana oli hyökkäyksen torjuntakyvyn harjoittelu kaksipuolisena taisteluharjoituksena.



27

Korven kätköissä

jaan, mutta vastaavasti reserviläisten mu-
kana puolustusvoimat saa kriisitilanteessa 
käyttöönsä paljon sellaista osaamista, josta 
suurvalta-armeija maksaa mansikoita. Ve-
karajärven pusikoissa tapasin muun muassa 
tietoteknologian, logistiikan, että paikka-
tiedon hyödyntämisen huippuammattilai-
sia. Jos ja kun taistelijan perustaidot ovat 
selkärangassa, ne kyllä saadaan sieltä esille 
harjoittelemalla.

Leopard ja CV 90 loivat realismia

Reserviläisen näkökulmasta SALPA-07 oli 
hyvin suunniteltu ja toteutettu harjoitus. 
Ennen kaikkea puitteet olivat mitä parhaim-
mat. Vekarajärven oma joukko-osasto Kar-
jalan Prikaati toi harjoitukseen omaa osaa-
mistaan ja osaajia oli mukana myös muun 
muassa Utista, Immolasta ja Onttolasta. 
Uskon, että oikeiden Leopard-taistelu- ja 
CV 90-rynnäkköpanssarivaunujen mukana-
olo harjoituksessa tarjosi Pohjois-Karjalan 
panssarintorjujille mielekkäät olosuhteet 
harjoitella panssaroituun kalustoon tukeu-
tuvan vihollisen torjumista. Itseeni teki 
vahvan vaikutuksen taisteluosasto KOLLAAN 
organisaatioon kuuluneen tiedustelujoukku-
een toiminta. Joukkue toimi ansiokkaasti 
osaston silminä ja korvina, selvittäen hy-
vissä ajoin mihin suuntaan punaiset nuolet 
KOLLAAN esikunnan kartalla olivat luomassa 
painopistettä.

Vekaralla, harjoituksen päätteeksi pidetyssä 
palautetilaisuudessa mieleen hiipi ajatus, 

että ehkä meistä reserviläisistä olisi otet-
tavissa vieläkin enemmän irti puolustus-
valmiuden kohottamiseksi. Toki voin sa-
noa omasta kokemuksesta, että palautteen 
keräämisessä on menty hurjasti eteenpäin 
jo 90-luvun alkupuoleenkin verrattuna. 
Nyt nenän alle annetaan kysely, johon saa 
laittaa rasteja ruutuun sen mukaan miltä 
harjoitus tuntui, ja näistä itse kunkin vas-
tauksista kerätään keskiarvotietoa vastaista 
käyttöä varten. Tässä piilee kuitenkin vaara, 
keskiarvo on vain keskiarvo. Se ei pura käy-
tettäväksi niitä kehittämisideoita, joita itse 
kunkin mieleen tuli ajatellen juuri minun 
omaa sodan ajan sijoitustani. Olisikohan 
joku päivä mahdollista kerätä vapaamuo-
toinen, henkilökohtainen palaute joka iki-
seltä reserviläiseltä joka sitä haluaisi antaa, 
kohdistuen juuri siihen tehtävään jota hän 
kertausharjoituksessa hoiti?

Tuntemattoman tyypit elävät yhä

Toimivien viestiyhteyksien ja disinformaa-
tion merkitys nykyaikaisessa sodankäyn-
nissä on kasvanut. Merkittävä se on toki 
ollut ennenkin, eikä hevosmiesten tieto-
toimiston toiminta suinkaan ole laantunut 
uuden teknologian myötä. Viestinnän su-
jumista ja myös disinformaation torjuntaa 
on syytä jauhaa ja jauhaa jatkossakin ker-
tausharjoituksissa. Voi vain kuvitella miltä 
tositilanteessa tuntuu taistelijasta, joka ei 
tiedä mitä hänen oikealla ja vasemmalla 
puolellaan tapahtuu hetkellä, jolloin  edestä 
alkaa kuulua telaketjujen kolinaa.

Aina kertausharjoituksissa kasvaa syvä kun-
nioitukseni sukunimikaima Väinöä kohtaan. 
On ihailtava sitä tapaa, jolla hän pystyi tyy-
pittelemään suomalaisen miehen luonteen. 
Siinä vaiheessa kun väsymys alkoi painaa ja 
homma ei kaikin ajoin sujunut löytyi Pahka-
järvenkin maastoista sekä Lahtinen, Lehto, 
Riitaoja, Lammio että Koskela. Väsymys, 
toimiminen oudossa ympäristössä, yllät-
tävissä tilanteissa uusien ihmisten kanssa 
kaivaa itse kustakin esille luonteenpiirteitä, 
joita ei tiennyt olevan olemassakaan. Ei sii-
hen tarvita edes kuolemanpelkoa tai taiste-
lustressiä. 

Ja hyvä niin. Ihmisiähän me kaikki olemme. 
Ja pahan päivän tullen pieni maa tarvitsee 
meistä jokaista.

Martti Linna
Res. yliluutnantti

Kirjoittaja on haminalainen kirjailija ja free-
lancetoimittaja. Hän osallistui Salpa 07 - 
harjoitukseen 12. - 19.12. Vekarajärvellä.



28

Urheilu ja tekniikka

Kolmen presidentin kiertopalkinnot Kontiorantaan

Ampujille suomenmestaruuksia

Vuosi 2007 oli jälleen kerran menestyksekäs 
Pohjois-Karjalan Prikaatin urheilun saralla. 
Prikaati voitti kolme viidestä presidenttien 
lahjoittamista kiertopalkinnoista. Koivis-
ton, Svinhufudin ja Kallion kiertopalkinnot 
saavat arvoisensa paikan sotilaskodin vitrii-
nissä. Ensimmäistä kertaa Kontiorannassa 
on kolme presidentin kiertopalkintoa sa-
mana vuonna. 

Kiertopalkintoihin vaikuttavat sotilaiden 
suomenmestaruustasolla kilpailtavat soti-
laslajit. Prikaatin joukkueet olivat kaikilla 
osa-alueilla tasaisen varmoja. Voitimme 
ainoastaan ampumasuunnistuksen jouk-
kuemestaruuden, lähes kaikissa muissa 
joukkuelajeissa olimme mitaleilla. Kier-
topalkintojen voittamisen arvoa nostavat 
joukko-osastomme pienet resurssit urhei-
lijoiden valinnoissa eri lajeihin verrattuna 
esimerkiksi valmiusprikaateihin. Merkittävä 
seikka menestymiselle on prikaatin johdon 
urheilumyönteinen suhtautuminen ja tuki 
lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumi-

selle.  Varusmiesurheilijamme ovat sitou-
tuneet palvelemaan varusmiespalveluksen 
moitteettomasti sekä edustamaan joukko-
osastoa menestyksekkäästi eri kilpailuissa.

Pohjois-Karjalan Prikaati toimi kilpailui-
säntänä toistamiseen järjestäessään Itäi-
sen maanpuolustusalueen ampumamesta-
ruuskilpailut 28. – 31.8.2007. Järjestävä 
joukko-osasto ei ollut yhtä tyly isäntä kuin 
edellisvuonna. Varusmiesten yleismestaruus 
jäi Kontiorantaan, muut yleismestaruus pal-
kinnot matkasivat Karjalan Prikaatiin Veka-
ranjärvelle. Henkilökohtaisia mestaruuksia 
paukuttelivat luutnantti Antti Hämäläinen 

(rk 6+6+6 ls), alikersantti Tatu Peura (rk 
6+6+6 ls), alikersantti Aki Pirinen (rk 3x5 
ls) ja alikersantti Riina Asikainen (rk 6+6+6 
ls naiset).

Sotilaiden suomenmestaruuskilpailuissa 
Hälvälässä varusmiesampujamme saavutti-
vat kaksi henkilökohtaista mestaruutta. Ali-
kersantti Tatu Peura (rk 6+6+6 ls) ja aliker-
santti Tuomo Toivanen (rk 3x5 ls). Parolan 

kilpi jäi tänä vuonna pitkäaikaisen ampuja 
valmentajamme haaveeksi, joukkueemme 
sijoittuessa yhdeksänneksi. 

Viimeisenä palveluksenaan ammunnan sa-
ralla luutnantti Antti Hämäläinen ja majuri 
Petri Myller voittivat rynnäkkökiväärin jouk-
kuemestaruuden. Antti Hämäläinen siirtyi 
Maasotakouluun vuoden vaihteessa. 

Suunnistuspartio pronssille Hämeenlinnassa
Itäisen maanpuolustusalueen suunnistus-
mestaruuskilpailut kilpailtiin Siilinjärven 
maastoissa. Yleisessä sarjassa majuri Jouni 
Nykänen oli toinen ja paremmin hiihtäjänä 
tunnettu vänrikki Timo Varis kolmas. Voiton 
korjasi PKARSLE:n ”ikinuori” majuri Heikki 
Peltola.

Partiosuunnistuksessa IMPA:n kilpailu oli 
lähinnä harjoittelua sotilas-SM-kilpailua 
varten. A-sarjan partio: majuri Jouni Nykä-

nen, luutnantti Esa Viitanen, alokas Joona 
Koistinen ja alokas Peter Wickström, sijoit-
tui neljänneksi. 

Suunnistuksen sotilaiden suomenmesta-
ruuskilpailut järjestettiin Parolannummella 
Panssariprikaatin johtamana. Parhaasta 
henkilökohtaisesta tuloksesta vastasi vän-
rikki Timo Varis sijoittumalla hienosti seit-
semänneksi sarjassa H-21. 

Jos IMPA:n partio oli harjoittelua tulevaa 
varten, niin se kannatti. Prikaatin A-sarjan 
partio: majuri Jouni Nykänen, vänrikki Timo 
Varis, alikersantti Juho Pulkkinen ja oppilas 
Joona Koistinen, saavutti pronssia tasaisen 
varmalla työllään.  Samalla myös pitkäaikai-
nen suunnistus- ja hiihtopartion johtajamme 
Jouni Nykänen suunnisti jäähyväispartionsa 
prikaatin riveissä ennen siirtymistään Maa-
voimien Esikuntaan Mikkeliin.

Kiertopalkinnot jaettiin pääesikunnan jär-
jestämässä vuoden urheilijan julkistamisti-
laisuudessa 24.1.2008.
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POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN MESTARIT 2007

Sotilas-5-otteluMaastojuoksusta 
joukkuehopea

Viestirykmentissä järjestettiin viimeiset 
yleisurheilun sotilaiden suomenmestaruus-
kilpailut 30. - 31.7.2007. Suurin tavoit-
teemme oli menestyä maastojuoksu kilpai-
luissa. Henkilökohtaisissa sarjoissa ei mi-
talisijoja hätyytelty, mutta maastojuoksun 
joukkuemestaruuskilpailussa sijoituimme 
hienosti toiseksi. Joukkueen muodostivat 
yliluutnantti Mikko Pesonen, vänrikki Timo 
Varis, alokas Reima Laakkonen ja alokas Kari 
Heikura. 

Sotilas-5-ottelun sotilaiden suomenmes-
taruuskilpailut pidettiin Karjalan Prikaatin 
johtamana Vekaranjärvellä 17. – 19.9.2007. 
Useiden vuosien poissaolon jälkeen Poh-
jois-Karjalan Prikaati sai joukkueen jalkeille 
ko. kilpailuihin. Valmentautuminen aloi-
tettiin yliluutnantti Mika Räisäsen johdolla 
viikolla 33. Joukkueen runko muodostettiin 
PKARPR:n sotilas-4-ottelun kilpailujen tu-
losten perusteella.

PKARPR:n joukkue sijoittui kuudentoista 
joukkueen joukossa hienosti kahdeksan-
neksi. Henkilökohtaisessa kilpailussa par-
haasta tuloksesta vastasi oppilas Emppu 
Karhinen ollen seitsemänkymmenen kilpai-
lijan joukossa kahdeksastoista.

Haluamme välittää liikunta-alan kiitokset 
Jouni Nykäselle ja Antti Hämäläiselle pri-
kaatin urheiluvalmennuksen ja menestyksen 
eteen tehdystä erinomaisen hyvästä työstä. 

Muistutuksena, että kaikki lajit missä sotilas 
liikkuu ovat sotilaslajeja. Ja kaikki liikunta 
on hyödyksi myös sotilaskoulutuksessa! Ko-
keile rohkeasti myös itsellesi outoja lajeja, 
ei kilpailumielessä vaan omaksi iloksesi ja 
oman hyvinvointisi vuoksi.

Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille lii-
kunnan ja urheilun parissa puurtaneille. 

Menestyksellistä ja liikunnallista vuotta 
2008.

Tekstit : yliluutnantti Pertti Kettunen
 yliluutnantti Mika Räisänen

Maastojuoksu

Yleinen vänrikki Markus Tuomisto
35 v luutnantti Seppo Väänänen
40 v yliluutnantti Mikko Pesonen 
Vm alokas Kari Haverinen
Yksikkömestaruus SISSIK

Ammunta / Yleismestaruus
 luutnantti Antti Hämäläinen

Partiosuunnistus

A-sarja AUK 2 (yliluutnantti  Jarmo Kolu,  
 alikersantti Pulliainen OC, oppilas  
 Kontiainen JPA, oppilas Iivonen  
 MAA)
B-sarja JK 4 (yliluutnantti Jari Kokkonen,  
 luutnantti Pekka Hirvonen, luut- 
 nantti Harri Hänninen, vänrikki  
 Vesa Voutilainen)
Yksikkömestaruus SISSIK

Yösuunnistus

Yleinen yliluutnantti Jarmo Kolu
35 v yliluutnantti Mika Katainen
40 v kapteeni Pekka Peltoniemi
Vm alikersantti Kontkanen OP 
N oppilas Aihkisalo KS
Yksikkömestaruus SISSIK
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FG42 KIVÄÄRIN 1:2 PIENOISMALLI
– perinteisen asesepän taidonnäyte

Alkuperäinen Fallschirmjägergewehr 42 
(7.92x57mm FG42) on aseteknisesti erittäin 
mielenkiintoinen kivääri sisältäen monta 
ergonomista ja mekaanista ratkaisua, jotka 
olivat merkittävästi aikaansa edellä kun 
asetta valmistettiin Saksassa Ilmavoimien 
toimeksiannosta laskuvarjojääkäreitä varten 
vuosina 1942–45. Valmistettujen kiväärien 
lukumäärä muutamat mallimuunnokset mu-
kaan lukien jäi hyvin pieneksi. Tänä päivänä 
kelpo yksilöistä maksetaan keräilymarkki-

noilla 10 000 – 60 000 euroa kunnosta ja 
varustetasosta riippuen.

Tämä keräilymarkkinoiden hintataso ja 
kysyntä on innostanut joitakin asealan 
yrityksiä suunnittelemaan FG42 ampuma-
kuntoisten kivääreiden pienimuotoista uu-
siotuotantoa (Saksa ja USA) ja näköisasei-
den tuotantoa (Japani). Ensin mainittu on 
edelleen suunnittelu- ja työkaluvaiheessa 
ja FG42 hyvin yksityiskohtaiset näköisaseet 

Tämän tekstiltään lyhyen, mutta kuvapitoisen, esittelyn tarkoituksena on osin pohjustaa mahdollisesti tulevaa artikkelia FG42 
kivääristä ja osin esitellä sveitsiläisen asesepän Léon Crottetin käsittämättömän yksityiskohtaista ja laadukasta tuotantoa. 

Crottet FG42 pienoismallikivääri verrattuna alkuperäiseen 7,92x57mm FG42 kivääriin.

Vas: Alkuperäinen 
pistool ikahvan 
runko ja työkalu, 
jolla puristetaan 
teräslevystä pie-
noismall iaseen 
vastaava osa.

Oik: Pienoismallin 
ja alkuperäisen 
FG42 kiväärin vi-
ritintapit vertail-
tuna. 

Pintakäsittelemättömän kokoonpanon
tarkastelu oikealta puolelta.
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Teksti:
Kapteeni Robie Kulokivi
weretco@nettilinja.fi 

Urheilu ja tekniikka

Kuvassa Léon Crottet. 
Valokuvat ovat asesepän itsensä ja osin 
Hans Mosimannin ottamia.

(valusinkistä tehdyt replikat) ovat olleet 
markkinoilla jo jonkin aikaa (hinta noin 
1500 euroa).

Tässä esiteltävää sveitsiläistä 1:2 pienois-
malliasetta on lähdetty tekemään samoin 
perustein Waff en Crottet GmbH:n toimesta. 
Kokonaistuotanto on ollut vain 7 kpl ja vii-
meinen FG42 on vielä myymättä (kirjoitta-
mishetkellä) hintaan 27 000 euroa.

Hienomekaanikko Léon Crottet perusti asea-
lan yrityksensä vuonna 1975 itäisen Sveitsin 
Thurgaun kantoniin. Yrityksen toimenku-
vaan kuuluu normaalit asesepän työt nyky-

aikaisella konekannalla kuten kunnossapito, 
muutoskorjaukset, asennukset, urheilu- ja 
keräilyaseiden sekä varusteiden myynti. Hän 
oli jo ennen yrityksen perustamista ryhtynyt 
tekemään asesepän töitä ja muutaman pie-
noismalliaseen valmistusta. Vuosien 1974 ja 
2002 välillä hän oli valmistanut ällistyttäviä 
1:2 yksittäiskappaleita tunnetuista pistooli- 
ja konepistoolimalleista ja toiseksi viimei-
simpänä G43 kiväärin ZF4 kiikaritähtäimellä. 
Laskuvarjojääkärikivääri FG42-projekti alkoi 
vuonna 2002 ja kesti syksyyn 2005. Kaikki 
Crottet pienoismalliaseet ovat ampumakun-
toisia niiden 1:2 suhteessa valmistetuilla 
pienoismallipatruunoilla. 

Asesepän työpöytä, jossa FG42 pienoismalliaseen mittaus- ja
sovitusvaihe menossa.

Pähkinäpuusta valmistetut pienoismallikiväärien kädensuojukset, 
alkuperäinen FG42 kädensuojus etualalla.

FG42 pienoisosia ja pienoisnallipatruuna, osia kehystää alkuperäisen aseen osia; 
ylhäällä pistin, oikealla lukko, alhaalla luisti ja vasemmalla sulkukoneiston puskuri. 

Kuvaavaa Crottetin pienoismalliasetuotan-
nolle on, että hän koneistaa kaiken raaka-
aineista, hän valmistaa kaikki tarvittavat 
työkalut (esimerkiksi teräslevyjen muotoon 
puristamiseen), hän tekee puutyöt, varus-
teet ja patruunat. Mittapiirrokset tehdään 
mittaamalla alkuperäisen aseen kaikki osat, 
hyödyntäen myös alkuperäisiä piirustuksia, 
jos niitä on saatavilla. 

Joihinkin valmistamisen aikaisiin prosessei-
hin Crottet tietenkin tukeutuu ostopalvelui-
hin, kuten teräsosien karkaisu, pintakäsit-
tely ja tiettyjen työkalujen valmistus.

Valmistamistapa sisältää paljon mielenkiin-
toisia teknisiä haasteita ja käytetty työtun-
timäärä heijastuu lopputuotteen hintaan.
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Kummikuntapalsta

JUVA – AITOA OSAAMISTA

”Juvan kunta on viihtyisä, vireä ja ver-
kostoitunut eteläsavolainen maaseutu-
keskus valtateiden risteyksessä.” Näin 
olemme visiossamme todenneet.

Tervetuloa Juvalle, elävään maalaismai-
semaan!

Juva on Etelä-Savon monipuolisin maaseu-
tukunta. Kunta sijaitsee keskellä Etelä-Sa-
von maakuntaa, valtateiden 5 ja 14 riste-
yksessä.  Kunnan pinta-ala on 1346 km2. 
Juvalla yhdistyvät kaupunkimainen taajama 
hyvine palveluineen sekä laaja ja monipuo-
linen maaseutu. Juvalaisia on runsaat 7300 
ja kesäaikaan noin 2000 loma-asukasta 
vilkastuttaa moni eri tavoin paikkakun-
nan elämänmenoa. Me juvalaiset olemme 
ylpeitä kotiseudustamme ja juvalaisista 
tuotteista. Luomutuotteet, kirjat ja salaa-
tit lähtevät meiltä jakeluun koko Suomeen 
ja maailmalle. Tunnetuimpia yrityksiämme 
ovat WS Bookwell Oy:n Juvan kirjatehdas, 
vihan-nestuotteistaan tunnettu Salico Oy ja 

ABC liikennemyymälä Vehmaan alueella.

Juva on mitä mainioin asuinpaikka myös 
niille, joiden työpaikat sijaitsevat esim. 
Mikkelissä, Savonlinnassa, Varkaudessa tai 
Pieksämäellä. Täältä Juvalta on lyhyt matka 
ja hyvät tiet joka suuntaan. Ja elämisessä 
on laatua; erinomaiset palvelut, lapsille päi-
vähoitopaikat sekä koulut, luontoa ja vesis-
töjä heti kotiportilta lähtien.

Yrittäminen ja teollisuus

Juvalaiselle yrittämiselle antaa leimansa 
vahva maaseutuyrittämisen perinne ja toi-
saalta erinomainen sijaintimme valtateiden 
5 ja 14 risteyksessä. Joka kolmas juvalainen 
on yrittäjä. Juvalta on lyhyt matka kaikkiin 
Itä-Suomen kaupunkeihin. Lähimmät kau-
pungit ovat: Mikkeli 43 km, Savonlinna 60 
km ja Varkaus 51 km. Helsinki on meistä 
273 kilometrin päässä. 

Juvalla on yli 2 700 työpaikkaa. Teemme 
parhaamme mukaan töitä, jotta yrityksil-
lämme olisi hyvät edellytykset toimia ja 
kasvaa. Maa- ja metsätaloudessa on 23 % 
työpaikoista, jalostuksessa 21 % ja palve-
luissa 53 %.

Teollinen tuotantomme keskittyy elintarvik-
keisiin, mekaaniseen puunjalostukseen sekä 
graafi seen teollisuuteen. Kärkiyrityksiämme 
ovat kirjapaino WS Bookwell graafi sella 
alalla sekä Salico elintarviketeollisuudessa. 
Yhteensä meillä on erilaisissa elintarvike-
ketjuissa noin 200 työpaikkaa. Olemme yl-
peitä monista luomutuottajistamme. Juvan 
Luomu – meijeri jalostaa luomumaitoa 2,5 
miljoonaa litraa vuodessa. Juvan monet 
erikoisliikkeet vetävät asiakkaita kauempaa-
kin. Myös maatalous- ja rautakaupan pal-
veluja käytetään paljon. Juuri hyvä palvelu 
ja vaikkapa pääkaupunkiseutuun verrattuna 
edullinen hintataso ovat saaneet monet 
kesäasukkaamme tulemaan yritystemme 
kanta-asiakkaiksi.
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Kummikuntapalsta

Juva Vehmas

Alle tunnin ajomatkan päässä meistä on 
vajaa 200 000 asukasta ja 40 000 kesä-
mökkiä. Kahden tunnin ajomatkan sisällä 
asuu jo 700 000 ihmistä. Useimmat, jotka 
ovat matkalla jonnekin Itä-Suomessa tule-
vat Juvan kautta. Keskimäärin kauttamme 
kulkee yli 8 000 autoa jokaisena päivänä. 
Tästä tietä pitkin kulkevasta ostovoimasta 
kertoo Vehmaan risteysalueen voimakas ke-
hitys. Vehmaan alueella pysähtyy jo noin 3 
miljoonaa ihmistä vuodessa. Suurin yksikkö 
on vuonna 2003 avattu ABC – myymälä. 
Vehmaan alueella toimii myös autokauppa, 
puutarhamyymälä, suuri lahjatavarakauppa 
Q-Point ja monia pienempiä yrityksiä. Yh-
teensä Vehmaan alueella on noin 200 ihmi-
sen työpaikka. Kunta omistaa alueella useita 
kymmeniä hehtaareja investointivalmista 
tonttimaata. Uskallamme väittää, että vas-
taavalla liikepaikalle ei muualla ole tarjolla 
yhtä isoja kokonaisuuksia. Ensimmäiset in-
vestoijat ovat tämän jo huomanneet. 

Tervetuloa Juvemmalle

Juvan seurakunta on Savon toiseksi vanhin 
Savilahden eli nykyisen Mikkelin jälkeen. Se 
syntyi 19.1.1442, kun Turun piispa Mauno 
Tavast ja 12 Juvan miestä laativat sopimuk-
sen seurakunnan perustamisesta. Varsinai-
nen Juvan kunta syntyi 1868, kun kunta ja 
seurakunta erotettiin toisistaan.

Kunnan peruspalvelut ovat kunnossa. Kun-
talaisten arki Juvalla toimii mutkattomasti. 
Talous on kohtuullisesti tasapainossa. Yh-
teistyö naapurikuntien Joroisten ja Ran-
tasalmen kanssa eli JJR-allianssi kehittää 
palveluvarustuksen kilpailukykyä. 

Juvan tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat 1863 
valmistunut harmaakivikirkko ja sitä ympä-
röivä puisto sekä Partalan kuninkaankarta-
non alueella sijaitsevat Juvan museo, Juvan 
Karjalaisten museo ja Galleria Kuninkaankar-
tano. Rapion mylly ympäristöineen on paitsi 
kulttuurihistoriallinen nähtävyys myös suo-
situn Myllyteatterin näyttämö.

Kesän huippukohtia ovat Myllyteatterin 
ohella rocktapahtuma Puustock, Juva Gos-
pel, Urkupidot, Joroisten musiikkipäivien 
konsertti ja kesätapahtuma Metsäkansan 
Karkelot.

Teksti:
Heikki Laukkanen
kunnanjohtaja
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KARPALO 2007
Naisten Valmiusliiton harjoitus Kontiorannassa 7. – 9.9.2007

Karpalo 2007-harjoitus toi Kontioran-
taan useampia naissukupolvia 

Naisten Valmiusliitto organisoi kahdesti 
vuodessa vain naisille tarkoitetut suurhar-
joitukset – NASTA-harjoitukset – eri puolilla 
maata.  Maanpuolustus-koulutus tukee har-
joituksia käytännön järjestelyin ja taloudel-
lisesti. Kukin 11:sta alueneuvottelukunnasta 
järjestää harjoituksen vuorollaan omalla alu-
eellaan. Karpalo 2007 on järjestyksessä 19. 
harjoitus ja Pohjois-Karjalassa edellinen oli 
kouluttajille suunnattu Kalevala 2001. 

Naisten Valmiusliitto ry:n Pohjois-Karjalan 
alueneuvottelukunta järjesti yhteistyössä 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa kaikille 
15 vuotta täyttäneille naisille suunnatun 
KARPALO 2007-suurharjoituksen Kontioran-
nassa 7. – 9.9.2007.  Harjoituksen johta-
jana toimi Tiina Toivola Liperistä. Tapahtu-
man  valmistelut aloitettiin  vuoden 2006 
keväällä, jolloin Tiina sopi järjestelyistä 
PKARPR:n kanssa. Samoin valittiin harjoi-
tukseen sisältyvien kurssien vetäjät ja har-
joituksen johtohenkilöstö. Valmisteluissa 
ei jätetty  mitään sattuman varaan, kaikki 
yksityiskohdatkin suunniteltiin huolella. 

Karpalo 2007 käynnistyi 7.9. klo 14.30 juh-
lavasti sotilassoittokunnan tahdissa ava-
jaisilla Kontiorannassa kasarmin kentällä. 
Avajaiset viimeistään sytyttivät tapahtuman 
yhteishengen. Kun ensimmäiset yhteiset 
tahdit kaikuivat, yhteinen marssirytmi syn-
tyi helposti. Harjoitukseen osallistuva kar-
palolainen totesikin: ”Ihan kylmät väreet 
menivät, kun musiikin tahdissa saavuimme 
avajaisiin. ”

Kursseja oli seitsemän: johto, katuturval-
lisuus, etsintä ja maastoensiapu, viesti, 
kuljetus, henkinen tuki, maastotaidot ja 
vesiturvallisuus sekä joukkomuonitus. Har-
joituksen kokonaisvahvuus oli 180 henkilöä. 
Suosituimmat kurssit olivat kuljetus ja et-
sintä/maastoensiapu.

Arjen turvallisuudesta ja varautumisesta 
kiinnostuneita naisia saapui Kontiorantaan 
ympäri Suomen. Joukon nuorin oli 15- ja 
vanhin 74-vuotias, mukana oli myös useita 
äitejä tyttärineen – vai olisiko sittenkin tyt-
täriä äiteineen? Tiina Toivola totesi, että 
ilman tutkimusmenetelmiäkin voi sanoa, 
että Karpalo harjoitukseen osallistuu iloi-
nen, utelias, rohkea ja innostunut nainen, 
joka haluaa oppia uutta ja kehittää taito-
jaan, mutta haluaa vastuuta myös siitä, että 
kaikki voisivat tuntea turvallisuutta omassa 
arjessaan, yhteisessä kotimaassamme. 

Naiset mukaan kriisiajan tehtäviin

Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja, maa-
herra Anneli Taina seurasi harjoitusta kah-
den päivän ajan. Hän katsoi, että naisilla 
on oltava mahdollisuus sitoutua tiettyihin 
kriisiajan tehtäviin. Koulutetut naiset voi-
sivat huolehtia esimerkiksi vastuullisesta 
polttonesteiden säännöstelytehtävistä poik-
keusoloissa. Maaherra Taina totesi edelleen, 
että Naisten Valmiusliitto pitää huolen siitä, 
ettei naisten ja siviilien erikoiskoulutus 
jää jatkossakaan sotilaallisen koulutuksen 
jalkoihin. Tästä huolehtii omalta osaltaan 
vuoden alussa voimaan astuva laki vapa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta. Hän sanoi 
tavoitteena olevan olla mukana perustet-
tavassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunnassa ja MPK:n hallituksessa.

Toimintapainotteiseen koulutukseen sisältyi myös asiantuntijaluentoja. 

Karoliina Primetta-Pesonen ja Piritta Pel-
tonen saapuivat ensimmäiseen harjoituk-
seensa Joensuusta.
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Naisten Valmiusliitto – kaiken varalta

Harjoituksen valmisteluissa ja itse harjoi-
tuksessakin oli alusta alkaen mukana myös 
NVL ry.n pääsihteeri Lotta Mertsalmi. Hän 
toi esille, että turvallisuuskasvattajina 
useimmat naiset ovat avainasemassa joka 
päivä. Jo pienikin opittu tai tiedostettu 
tapa kartuttaa turvallisuutta on kullan ar-
voinen pääoma. Yhteiskunnassa kasvava 
turvallisuuden nälkä edellyttää kansalaisilta 
olemassa olevien ja hankittavien taitojen 
arviointia. 

NVL:n tavoitteena on herättää suomalai-
sen naisen tietoisuus arjen turvallisuuteen 
liittyvän tietotaidon tarpeellisuudesta sekä 
yksilön ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta. 
Koulutuksella liitto edistää naisten henki-
lökohtaisia valmiuksia ja yhteiskunnallista 
varautumiskykyä. Arjen turvallisuuteen kan-
nattaa investoida.

Valmiuskoulutuksen kautta naisille on avau-
tunut mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua 
arjen turvaamiseen. Vapaaehtoistyö on 
keskeinen voimavara arjen turvallisuuden 
saavuttamisessa. Kyseessä on myös var-
teenotettava vapaa-ajan harrastus, jolla on 
merkitystä elämässä. Jokainen nainen on 
resurssi turvallisuusuhkien varalle työ- ja 
perhe-elämässään. Siksi naisten valmius- ja 
varautumiskouluttaminen on koko yhteis-
kunnan kannalta tärkeää ja sitä kannattaa 
edistää. 

Lopuksi

Perusteellisten valmistelujen, loistavien 
vetäjien, prikaatin tuen (kouluttajat, tilat, 
huolto, alueet) ja erityisesti yhteysupseeri 
yliluutnantti Jukka Päivisen panoksen ansi-
osta Karpalo 2007-harjoitus onnistui loista-
vasti; koulutukselliset tavoitteet saavutet-
tiin, osallistujilla oli hauskaa, harjoitusten 
historiassa suunniteltu budjetti alitettiin 
ensimmäisen kerran. Saatu kurssilaispalaute 
oli myös hyvin myönteinen.

Kurssin aikana teki toimisto harjoituksen 
tiedottajan Tarja Oinosen johdolla kolme 
laadukasta Karpalosato-lehteä. Lehdet ovat 
NVL:n verkkosivuilla osoitteessa ”www.nais-
tenvalmiusliitto.fi /arkistophp”. Sieltä saa 
yksityiskohtaista tietoa tapahtumasta ja sen 
eri kursseista. 

Teksti:
Piiripäällikkö
Ahti Korhonen

Kurssilaiset hengähtämässä harjoitusten välissä.

Kurssilla harjoiteltiin alkusammutustaitoja.
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TÄHTITIETEELLISTÄ TOIMINTAA

Alussa olivat vety ja helium

Tuhansia vuosia vanha raamatun luomisker-
tomus kertoo Jumalan sanallaan luoneen au-
ringon, kuun ja tähdet asettaen ne taivaan 
kanteen loistamaan maan päälle. Kalevalan 
suomalaisen kansanperinteen luomismyytin 
mukaan aurinko, kuu ja tähdet ovat synty-
neet Ilmattaren polvelle pesineen sotkan 
särkyneiden munien jäänteistä. 

Pääkkönen valottaa tieteellistä kuvaa maail-
man synnystä: alussa on tarvittu vain vetyä 
ja heliumia, sen jälkeen tähdet ovat hoita-
neet loput. Tähdet, kuten aurinko, synty-
vät kaasupilvien tiivistyessä. Painovoima 
puristaa tähteä kasaan johtaen ydinreak-
tioihin ja energian vapautumiseen tähden 
ytimessä. Syntyvä paine puolestaan pyrkii 
laajentamaan tähteä. Tähden ydinreaktioi-
den siirtyessä raskaampiin alkuaineisiin ja 
sisäisen paineen samalla kasvaessa tulee 
tähdestä punainen jättiläinen. Palavien al-
kuaineiden viimein loppuessa punaisesta 
jättiläisestä tai pienistä tähdistä jää jäljelle 
valkoinen kääpiö. Suuret tähdet sen sijaan 
voivat räjähtää (supernovaräjähdys), jolloin 
tähtien sisuksissa olleet raskaat alkuaineet 
voivat vapautua ja johtaa jopa uusien pla-
neettojen syntyyn. Tähden alkuaineiden 
kuluttua palamattomaan rautaan saakka voi 
jäljelle jäädä kokoon luhistunut tähti (neut-
ronitähti) tai syntyä musta aukko, joka on 
niin tiheää ainetta, että valtava voima ve-
tää kaiken lähelleen saapuvan - jopa valon 
- puoleensa. 

Kontiolahden Sotilaskotiyhdistyksen sisaret vierailivat Terttu Suhosen johdolla Jakokosken tähtitornilla 16.3.2007. Illan ai-
kana pysyteltiin lähinnä kotigalaksillamme Linnunradalla, mutta FT Pertti Pääkkönen Joensuun yliopistosta esitteli kuvia myös 
muista tähtijärjestelmistä, tähtijoukoista, auringosta pilkkuineen, kuusta merineen sekä revontulista. Kaukoputki paljasti täh-
tien joukosta Saturnuksen renkaineen ja kuineen.

Vilkuttavat tähdet ja Saharan tähtitai-
vas

Lastenlaulun tuikkiva tähtönenkin sai Pääk-
köseltä yhden mahdollisen tieteellisen se-
lityksen. Kahden toisiaan kiertävän tähden 
yhdessä lähettämän säteilyn määrä vaih-
telee tähtien aseman muuttuessa maasta 
katsottuna. Pienemmän tähden ollessa 
suuremman takana on säteily alhaisinta ja 
vastaavasti voimakkainta pienen ollessa 
suuremman edessä. 

Pääkkönen selitti myös, miksi Egyptissä Sa-
haran aavikolla kameli- tai jeeppisafarilla 
öinen tähtitaivas näyttää niin ihmeellisen 
kirkkaalta. Afrikassa aavikon yö on pi-
meämpi kuin Suomen yöt yleensä. Kesällä 
yömme ovat valoisia ja talvella taas lumi 
heijastaa valoa. Autiomaan yötä vastaa-
vat pimeysolosuhteet Suomessa voivat olla 
elo-syyskuussa, jolloin yöt ovat jo pimeitä, 
mutta lumi ei vielä ole satanut. Tällöin 
omakin tähtitaivaamme voi olla uskomatto-
man kirkas.

Pohjois-Karjalaa tutuksi

Tähtitornin ohella tutustuimme Pohjois-
Karjalaan kiertelemällä Jakokosken alueen 
pikkuteillä. Illan hämyssä ihmettelimme 
lumen vähäisyyttä ja kauniita maisemia. 
Tien yllättäen päättyessä ihastelimme VR:
n rakennuskantaa ja katselimme maaseutu-
maisemaa halkovaa rautatietä. 

Tähtitaivaan peittyessä pilviverhoon löy-
simme maaseudun vaatimattoman tietarjon-
nan houkuttelevista risteysvaihtoehdoista 
huolimatta takaisin Joensuuhun sähkövalo-
jen loisteeseen.  

Teksti:
Päivi Saari
Kontiolahden Sotilaskotiyhdistys ry
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VMTK

Varusmiesten eduksi juhlien ja arkiaska-
reissa uurastaen

Jälleen kuluneen toimikauden VMTK on ot-
tanut edistysaskelia prikaatissamme palve-
levien asevelvollisten sekä naisten vapaa-
ehtoista asepalvelusta suorittavien hyväksi. 
Askelten ei tarvitse olla niinkään mullistut-
tavan suuria ja näkyviä, mutta ne ovat usein 
sitäkin kauaskantoisempia.

Ensikosketuksen uuteen varusmiestoimikun-
taan heinäkuussa palvelukseen astuneet va-
rusmiehet saivat alokkaiden tulojuhlassa so-
tilaskodin takapihalla. Tuolloin lienee moni 
juuri palvelukseen astuneista alokkaista 
huokaissut helpotuksesta ymmärtäessään, 
että intissä on tarjolla myös vapaa-aikaa ja 
viihdykettä. Juhlaa tarjottiin sotilaskodissa 
illanvieton muodossa myös 1/07 saapumi-
serästä kotiutuneille 270 vrk palvelleille 
varusmiehille, mutta työn alla on vielä kek-
kereistä mieleenpainuvin - tammikuun Go-
narieha.

VMTK:lle on tänäkin syksynä viikoittaiseen 
arkeen kuulunut näkyvimmät toimet eli va-
rusmiesten lomakyyditysten järjestäminen 
sekä virvoitusjuoma-automaatit yksiköissä. 
Toisten rehkiessä maastossa ja leireillä 
olemme me tehneet uutterasti myös sitä 
”vähemmän näkyvää” työtä toimistossa. 
Olemme pyrkineet toteuttamaan jokaisen 
yksikön toivomuksia esimerkiksi liikuntavä-
linehankintojen suhteen. 

Mikä sinänsä harmillista, monen varusmie-
hen haaveilema järjestyksenvalvojakurssi 
jouduttiin perumaan viime hetkillä. Onneksi 
meitä sen sijaan lykästi perinteisen met-
sästäjän tutkinnon kanssa, jonne osallistui 
varusmiehiä kaiken kaikkiaan lähes 100. 
Erityiset plussapisteet annettakoon aliup-
seerikoulusta osallistuneille, sillä heitä oli 
metsästäjän tutkintoon osallistuneesta jou-
kosta lähes 30. 

Kuntoisuusloma-nimikkeellä tunnettuja 
plussapisteitä sain luvan jakaa muutamille 

VARUSMIESTOIMIKUNNAN TERVEISET
aktiivisesti vapaa-ajan liikuntaan osallistu-
neille varusmiehille. Erityisesti peruskoulu-
tuskaudella, kun muu palvelus ei vielä pitä-
nyt aktiivisia ryhmänjohtajiamme kiireisenä, 
oli kaikille tarjolla vapaa-aikana erilaisia 
liikuntakerhoja aina itsepuolustuskerhosta 
voimailuun ja salibandyyn.

Suureksi henkilökohtaiseksi ilon ja kunnian 
aiheeksi koen tietynlaisen aseman, jonka 
VMTK- toiminta prikaatissamme on minulle 
tarjonnut. VMTK- toimihenkilöt ensisijai-
sesti edustavat Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
palvelevia varusmiehiä. Paikallisradios-
samme toimitettavan Ruoturadion lisäksi on 
toimikuntamme saanut muutamaan ottee-
seen näkyvyyttä myös lehtien sivuilla. Tänä 
syksynä VTMK:ssa pistettiin jopa vireille 
oman, prikaatin viikoittaisista kuulumisista 
kertovan lehtisen toimittaminen, jota jae-
taan prikaatin sisäisesti.  

Erityisen kunnianarvoisa tehtävä minulle 
oli nuorten puheenvuoron pitäminen Poh-
jois-Karjalan Prikaatin Killan järjestämässä 
maanpuolustusjuhlassa Kesälahdella. Pyrin 
tuolloin muistuttamaan nuoria koululaisia 
siitä, kuinka isänmaallisuus on veteraanien 
kunnioittamista sekä arkena että juhlana. 
Tätä kiitollisuutta ja kunnian osoitusta so-
tiemme veteraaneja kohtaan halusin tuoda 
esille ennen kaikkea prikaatissamme palve-
levien varusmiesten puolesta.

Mainittakoon myös, että VTMK-työn ansi-
osta minut valittiin Varusmiesliitto Ry:n 
alaisen uuden yhdistyksen, Itäisen Suomen 
Varusmiehet Ry:n perustajaksi ja puheenjoh-
tajaksi. Toivonkin, että prikaatimme tuleva 
kevään 2008 VMTK olisi näissä merkeissä 
minuun yhteydessä. Olisi mukava kuulla, 
mitä prikaatillemme tuolloin kuuluu.

On ollut ilo viettää johtajakauden palvelus 
varusmiestoimikuntatyössä, sillä koin sen 
todella omakseni. Työtämme ovat suuresti 
kannustaneet ja edesauttaneet kaikki perin-
teisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat 
aina henkilökunnasta sotilaskotiyhditykseen 
ja prikaatin kiltaan saakka.VMTK:n puheenjohtaja, kersantti Jonna Kuosmanen 6.12.2007 Joensuun sankarihaudalla.
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KILLAN JUHLAVUOSI

Alkanut vuosi on merkittävä niin oman kil-
tamme , myös  tärkeiden yhteistyökumppa-
neidemme kohdalla.

Kiltamme täyttää tänä vuotena 50 vuotta. 
Maassamme on harvoja kiltaamme vanhem-
pia samoilla periaatteilla toimivia vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tekeviä kiltoja. 
Kiltamme säännöt vahvistettiin Joensuussa 
Karjalan Talon Rajakapteenin pirtissä 
17.4.1958. Niinpä vietämmekin 50 - vuotis-
juhlaa tänä keväänä huhtikuun 18. päivänä 
ja paikka on luonnollisesti Kontioranta. 

Samalla ilmestyy kiltamme historiateos, joka 
käsittelee kiltamme  vaiheita  ja samalla 
siinä on myös JR 9 perinne osaston osuus. 
Olemme saaneet teoksen kirjoittajaksi fi lo-
sofi an tohtori Jukka Partasen, moni tietää 
hänen ansionsa vastaavien teosten kirjoit-
tajana. Hänen apunaan on toimikunta johon 
kuuluvat  muun muassa profesori Veijo Salo-
heimo, fi losofi an tohtori Pasi Tuunainen ja 
JR 9 perinneosaston puheenjohtaja Jorma 
Mikkonen. Tuolla kokoonpanolla on varmasti 
tietoa ja ammattitaitoa.

Juhlamme ohjelma julkaistaan kaikille jä-
senille lähetettävässä helmikuun lopulla 
ilmestyvässä kilta-tiedotteessa. Samana 
päivänä on myös killan kevätkokous.

Tänä vuonna täytää prikaatimme kahdek-
santoista vuotta. Yhteistyö tämän tärkeim-
män yhteistyötahon kanssa on sujunut hy-
vin ja varmasti tulee edelleenkin sujumaan  
ikäerostamme huolimatta. Tässä vaiheessa 
haluan onnitella kaikkien kiltamme jäsenten 
puolesta täysi-ikäistä prikaatiamme, toivot-
taa sille ja kaikille prikaatissamme työsken-
televille onnea ja menestystä.

Onnea ja menestystä toivotamme myöskin 
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin jatkajalle 
Pohjois-Karjalan Aluetoimistolle, joka aloitti 
toimintansa vuoden alussa Kontiorannassa. 
Uskon hyvän yhteistyön jatkuvan aluetoi-
miston päällikön, everstiluutnantti Jouni 
Mattilan ja koko henkilökunnan kanssa. 
Eläkkeelle siiryneelle sotilasläänin komenta-
jalle, kiltaveli eversti Seppo Pesoselle esitän 
parhaat kiitoksemme hyvästä yhteistyöstä.
Vaikka on juhlavuosi ja monia muutoksia 
ympäristössä tapahtuukin, täytyy meidän 

toteuttaa kiltatyössämme meille tärkeät 
päämäärämme, veteraanijäsentemme ja 
Pohjois-Karjalan Prikaatissa palvelevien va-
rusmiesten tukeminen.

Veteraanijäsenistämme huolehtii JR 9 perin-
neosaston hallitus, tästä arvokkaasta työstä 
heille kiitoksemme.
 
Killan hallitus etsii ja kehittelee uusia 
toimintamuotoja, joilla saisimme entistä 
paremmin kohdistettua palkitsemis- ja tu-
kitoimintaa palveluksessa oleville nuorille. 
Unohtamatta kuitenkaan muuta jäsenistö-
ämme.

Hyvää kiltavuotta 2008 kaikille!

     
Hannu Saharinen
Killan puheenjohtaja 
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MPKL LIITTOVALTUUSTON KOKOUS
Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuusto 
kokoontui Lappeenrantaan 17. marraskuuta 
pitämään syyskokoustaan.  Kokouspaikkana 
toimi Maasotakoulun auditorio.  Kokouk-
sessa käsiteltiin ja hyväksyttiin mm. liiton 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoar-
vio vuodelle 2008. Lisäksi kokouksen asia-
listalla oli henkilövalintoja, joista joudut-
tiin jopa äänestämään. 

Liittovaltuuston ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Jaakko Valve Hak-
kapeliittayhdistyksestä.  Liittohallitukseen 
neljän erovuoroisen jäsenen tilalle valittiin 
jatkavina jäseninä Lars Eklund Helsingin 

Laivastokillasta, Heikki Jouppila Ilmavoi-
mien Kiltaliitosta ja Matti Mikkonen Kar-
jalan Prikaatin Killasta. Uutena jäsenenä 
hallitukseen valittiin Marko Patrakka Spol 
Eskadroona Lahden Killasta. 

Liiton teema vuodelle 2008 on Elämme tätä 
päivää – rakennamme tulevaisuutta.

Teeman tarkoituksena on: 
- olla mukana tulevan maanpuolustuskou- 
lutusyhdistyksen kehittämisessä
- vahvistaa kiltalaisten ja kiltojen mukana-
oloa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
- sopeuttaa toimintatapansa puolustusvoi-

mien uuteen organisaatioon.

Kokouksen jälkeen Maasotakoulun johtaja, 
eversti Teppo Lahti piti mielenkiintoisen 
esitelmän Maasotakoulun toiminnasta.  

Päivällisen  jälkeen Lappeenrannan kaupunki 
otti kokousvieraat vastaan kaupungintalolla. 
Mukavaa ja lämminhenkistä tilaisuutta isän-
nöivät kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Heikki Järvenpää, kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Eeva Arvela sekä hallituksen 1. 
varapuheenjohtaja Ari Torniainen. Mukana 
tilaisuudessa oli myös paikallisten maan-
puolustusjärjestöjen edustajia

MAANPUOLUSTUSJUHLA
Sunnuntaina siirryimme Maasotakoulun 
Vöyrin saliin, jossa saimme seurata korkea-
tasoista maanpuolustusjuhlaa. 

Tervehdyssanat lausui Lappeenrannan kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Jär-
venpää. Juhlapuhujaksi oli kutsuttu valtio-
neuvos Riitta Uosukainen.

Musiikista vastasivat Ratsuväen Perinnesoit-

tokunta kapellimestarinaan Olavi Spännäri 
sekä Veteraanikuoro, jota johti dir.cant. 
Harri Hietamies.

Juhlan mieleenpainuvimmista esityksistä 
vastasivat Örebron päiväkodin lapset ku-
vaelmallaan Suomen suurmiehet sekä lau-
suntataiteilija, näyttelijä Timo Närhinsalon 
esittämä monologi ”Marsalkka C.G.E. Man-
nerheimin tervehdys”. 

Juhlassa luovutettiin maanpuolustusmitalit 
kultaisten miekkojen kera liittohallituksen-
jäsen, piiripäällikkö Matti Mikkoselle sekä 
liittohallituksen toiselle varapuheenjohta-
jalle, yrityskehittäjä Heikki M. Nurmelle.

Päätössanat lausui MPKL:n puheenjohtaja, 
teollisuusneuvos Erkko Kajander.  

Maanpuolustusjuhlan yleisöä. Prikaatikenraali Antti Lankisen takana istuu 
lausuntataiteilija, näyttelijä Timo Närhinsalo, joka oli pukeutunut rooli-
asuun Mannerheim-monologiaan varten.

Liittovaltuuston jäseniä kaupungin vastaanotolla. 
Vasemmalta lukien: Rauno Salo, Ritva Korhonen, Juhani 
Hannila, Raili Korpiluoma, Marjo Tuomaranta, Heikki 
Jouppila sekä Liisa Kiianlinna. 

Teksti: Jari Jurvanen
Kuvat: Inga-Katariina Heinonen, 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
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Sodan keskellä syntyy sankaritarinoita. Yksi 
sellainen voisi olla kertomus 10. helmikuuta 
100-vuotta täyttäneestä Onni Määttäsestä. 
Ilomantsilainen  Onni Määttänen on poh-
joiskarjalaisille maanpuolustajille hyvinkin 
tuttu mies. Tässä jutussa piirretään hen-
kilökuvaa tästä korkeaan ikään ehtineestä 
todellisesta korpisoturista, talvi- ja jatko-
sodan veteraanista. Hänen ansioihinsahan 
kuuluu sotiemme korkein ansiomerkki, Man-
nerheim-risti. Kokeeko Onni itsensä sanka-
riksi?

-Minä täytin tehtäväni, en pidä itseäni 
mitenkään sankarillisena. Yhdessä me toi-
mimme, joukkona, milloin pienenä partiona, 
milloin suuremmassa kokonaisuudessa. 

Onni kuului jatkosodan kaukopartiomiehiin, 
osasto Kuismaseen. Kaukopartioreissuja 
kertyi yli kaksikymmentä. Kaukopartiomie-
histä on kirjoitettu sekä faktaa että fi ktiota. 
Yksi tosiasiakirjoista on Jukka L. Mäkelän 
”OsKu“. Kirjan johdannossa määritellään 
hyvä kaukopartiomies: hyvä sotilas, hyvä 
urheilija ja hyvä metsämies. Nämä mitat 
katsottiin Onninkin täyttävän, ja niin häntä 
välirauhan aikana tultiin kysymään koulu-
tettavaksi salaiseen erityisosastoon. Hän ei 

kuitenkaan nosta omia erityisominaisuuksi-
aan esiin, vaan toistaa tehneensä lain mu-
kaisen suomalaisen miehen velvollisuuden 
ja sen parhaan kykynsä mukaan. 

Onnilla on edelleen sadan vuoden merkki-
paalulla fyysisen kunnon jo luonnollisesti 
heikettyä hyvin muisti tallella ja edelleen 
vahva kiinnostus nykyhetken asioihin. On-
nin kanssa on helppo jutella ja esiin nou-
see yksityiskohtia pitkän elämän vaiheista. 
Sodan kokemukset elävät muistoissa, totta-
kai. 

-Meijät vietiin lentokoneella pienelle lam-
melle, ”isompien rannat oli varmistettu ja 
sinne ei ollut asiaa”. Piti hakata metsää 
lammen rannan suolta, että saatiin laskussa 
rantapöheikköön liukuneelle koneelle tilaa. 
Yhdellä moottorilla vedättäen käännettiin 
kone takaisin lammelle päin nousua varten. 
”Muta lens varmaan Viipuriin asti.“

Onnin on vaikea vastata kysymykseen, mikä 
olisi aivan erityisesti jäänyt mieleen. Hänen 
tarinansa olisi kokonaisen kirjan arvoinen. 
Kirjaprojektiin hän ei ole kuitenkaan suos-
tunut, vaikka häntä on siihen monta kertaa 
suostuteltu. Pienenä, mieleen painuneena 
yksityiskohtana hän edelleen hämmenty-
neenä kertoo muistavansa, miten hän use-
asti näki rintamalla unessa etukäteen nais-
hahmon, joka varoitti vaarasta. 

-Suojelus ja varjelus oli mukana kaikessa 
siinä, mitä minä koin sotatantereilla. Eivät 
kaikki sitä sillä tavoin ajatelleet, mutta se 
on minun vakaumukseni, siksikään en halua 
korostaa itseäni.

Kysyttäessä, mitä sota hänelle opetti, vas-
taa Onni epäröimättä: ”Ihmiskunnan suu-
rin erehdys on ruveta sotimaan!“ Hän lisää 
toivovansa, että Mannerheim-ristit, joita 
tällä hetkellä kantaa vielä neljä ritariveljeä, 
olisivat ainutkertaisia, eli ettei niitä enää 
koskaan jaettaisi. Mannerheim-ristin ritarin 
arvo voidaan antaa vain sodassa ansioitu-
neille. ”Ettei enää koskaan Suomen osalle 
tällaista tulisi“ on terävästi ajattelevan ri-

tarin vakaa sana.

Pohjois-Karjalan Prikaatissa on kuva On-
nista kahdessa paikassa. Pohjoiskarjalaisten 
Mannerheim-ristin ritarien taulusta sotilas-
kodissa löytyy sodanaikainen neljännellä 
kymmenellä oleva ylivääpeli. Uudempi on 
prikaatin perinnetiloihin sijoitettu taiteilija 
Igor Muslimovin pari vuotta sitten valmis-
tunut muotokuva nykypäivän ritarista. Poh-
jois-Karjalan Rajavartion Rajajääkärikomp-
paniassa saa puolestaan yksi mies saapu-
miserästään kunnian naulata nimilaattansa 
”Sissin puukon“ ansainneiden ykköstaisteli-
joiden kunniatauluun. Perinne on aloitettu 
1991 juuri Mannerheim-ristin ritari Onni 
Määttäsen kunniaksi ja sen myötä rajajääkä-
rikomppaniassa sisseiksi ja tiedustelijoiksi 
koulutettavat vaalivat esimerkillisen vete-
raanin muistoa.

Sodan jälkeen jatkui Onnin vastuunkanto, 
eli Onnin sanoin “miehen paikan täyttämi-
nen“ rauhan työssä pienviljelijänä Ilomant-
sin Maukkulassa. Sinne ajatus palaa vielä-
kin, maihin, jotka nyt kasvavat komeaa koi-
vikkoa. ”Kyllä sieltä lämmityspuuta irtoaa.“ 
Miehuusvuosinaan Onni osallistui kunnallis-
elämään ja järjestötoimintaan siinä määrin, 
että sai toisenkin huomionosoituksen, ta-
lousneuvoksen arvon. Mistäs se tuli, tiedus-
telen uteliaana. ”Kun ei ollut muitakaan ot-
tajia“, vastaa Onni huumorillaan. Saan sel-
ville, että toiminta tuottajajärjestössä, aina 
MTK:n ylimpiä päättäviä elimiä myöten, toi 
arvonimen. Velvollisuuden tunnosta sekin 
omalta osaltaan kertonee. Talousneuvok-
sen titteliä Onni ei ole juurikaan käyttänyt. 
Vuosia sitten hän kertoi  laittaneensa tit-
telin puhelinluetteloon, ”että tulee ennen 
kuolemaa jossain käytettyä“.

Onni oli vielä pari - kolme vuotta sitten 
tuttu näky kotikirkon jumalanpalveluksessa 
Ilomantsissa. ”Toisinaan on ikävä kirkkoon, 
tulloo näläkä, jotta jottain siellä kuulis…“ 
Onni kertoo saaneensa aikanaan kristilli-
sen tapakasvatuksen kotona, pyhä pidettiin 
pyhänä ja kirkkomatkat olivat juhlallisia 
kokemuksia. Elämä on sitten opettanut 

ONNI MÄÄTTÄNEN 100 VUOTTA
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Teksti: Juha Eklund
Muotokuvan paljastamistilaisuus 24.2.2006. 

Onni Henrik Määttänen
- syntynyt 10.02.1908 Ilomantsissa
- Mannerheim-ristin ritari 119 (1.8.1943) 
- ylivääpeli 24.2.1968
- maanviljelijä
- talousneuvos
- luottamustehtäviä, erityisesti maa- ja 
metsätalouteen liittyen
- puoliso Kerttu os. Hara (k.)
- lapset; Kirsti, Pertti, Erkki ja Jouni.
Onni Määttänen on asunut pari viime 
vuotta Joensuun Kuntohovissa.

Onni Määttänen puolusti talvisodassa syn-
nyin- ja asuinpitäjäänsä Ilomantsia ErP 11:
ssa.

Haettiin kotoaan välirauhan aikana koulu-
tettavaksi erityistehtäviin (Päämajan tie-
dusteluosasto).

Jatkosodassa kaukopartiomiehenä ja -joh-
tajana yhteensä 19 partiomatkaa, yhteensä 
kuukausia vihollisen selustassa.

Päämajan tiedusteluosaston ritariesityksen 
perusteluissa (5.12.42 ja 27.6.1943) sano-
taan muunmuassa:
”Vääpeli Määttänen osallistui talvisodan vii-
vytys- ja torjuntataisteluihin tähystäjänä ja 
sittemmin komppanian vääpelinä Ilomant-
sin lohkolla haavoittuen Oinaansalmella 
13.12.39 lievästi käteen ja rintaan.

Kuluvan sodan alusta lukien vääpeli Määt-
tänen on toiminut kaukopartiomiehenä ja -
johtajana tehden tähän mennessä vihollisen 
selustaan 16 partiomatkaa, jotka kestivät 
yhteensä 112 vuorokautta. Näillä matkoil-
laan hän on osoittanut erikoista rohkeutta, 
mielenmalttia, kestävyyttä ja toverihenkeä. 

Niinpä eräällä partiomatkalla haavoituttu-
aan lievästi polveen, ei partiotovereilleen 
ilmaissut haavoittumistaan, ajatellen näi-
den siitä ”hermostuvan”, vaan hoiti salassa 
haavansa.

Kevättalvella 1942 osallistui vääpeli Määt-
tänen Petrovskij Jamissa vihollisen suuren 
huoltokeskuksen tuhoamiseen joukkueen 
varajohtajana osoittaen henkilökohtaista, 
esimerkillistä rohkeutta ja neuvokkuutta 
hyökäten ensimmäisenä tuhottavanaan 
olevaan vihollisen vahvasti miehittämään 
taloryhmää.

Erinomaisen kestävyytensä, rohkeutensa 
ja monipuolisuutensa ansiosta on hän 
kaikilla matkoillaan esimerkillään kannus-
tanut toisia niin hyvin matkan rasitusten 
voittamisessa kuin myös partiotehtävien 
muussa täyttämisessä. Vaatimattomana ja 
rehtinä erämiehenä on vääpeli Määttänen 
kasvattanut nuorempia oikeaan partiohen-
keen myös partiomatkojen väliaikana, ja 
on suureksi osaksi hänen ansiotaan, että 
nuoremmat ovat oppineet partiomatkoilla 
välttämättömän suunnistus - ja erämies-
taidon. Vääpeli Määttäsen monipuolisuutta 
osoittaa, että hän lähes kuukauden kestä-
neellä partiomatkalla syksyllä 1942 toimi 
radiosähköttäjän vaativassa tehtävässä 
hoitaen erinomaisesti yhteydet.”

(Suomen puolesta, Mannerheim-ristin rita-
rit, s. 247-248)

Muistokuvan paljastustilaisuus 24.2.2006.

uskon merkityksen omalla kohdalla. Hän 
osallistui pitkään yli yhdeksänkymppisenä 
myös Pogostan miestenpiiriin saadakseen 
”keskustella niistä asioista, jotka ovat iäi-
siä“. Hänen ajatuksiaan ja kokemuksiaan 
miesporukka kuunteli mielellään, muut vais-
tosivat ja kunnioittivat elämänkokemuksen 
ja -työn laajuutta, joka Onnin pitkään ikään 
sisältyy.

Onnin sanat pysäyttävät usein kuulijan. 
Lämmin ja oivaltava huumori on tuttua 
Onnin tunteville ja onnistuu joskus yllät-
tämään perin juurin tuntemattoman. Moni 
naisihminen on häkeltynyt viime vuosinakin 
Onnin kyseltyä morsianta itselleen. Alle-

kirjoittanut on puolestaan jo tottunut ”no 
mitä poijan kilihu!“ -tervehdykseen. Tyyni 
vakaus ja peräänantamattomuus auttoivat 
kaukopartiomiestä tehtävässään, huumori ja 
luottava usko ovat puolestaan merkittäviä 
elämän jatkovuosien voimanlähteitä.

Syvältä sydämestä kumpuaa mielenkiinto 
nuorisoa kohtaan. Onnilla on omia lasten-
lapsia, mutta muulloinkin puhe kääntyy 
tulevaisuuteen. Ei syyttäen vaan huolta 
kantaen Onni katselee nykymenoa; mitähän 
tästä tulee? Kasvaako tämän päivän nuorille 
samanlaista vastuuntuntoa, joka johti aika-
naan hänet ja niin monet muut jopa omaa 
elämään uhraavaan velvollisuuksien täyt-

tämiseen? ”Kunpa nuoret löytäisivät hyviä 
harrastuksia, jotka opettaisivat vastuuseen 
ja auttaisivat välttämään pahan.“ Näin Onni 
Määttänen, jonka omana ohjenuorana on 
ollut ajatus miehen roolista; ”Mies pitää 
huolen siitä, mikä hänelle on annettu vas-
tattavaksi.“

Siinä sana meille nuoremmille.

Onnin juttukaverina sotilaspastori Juha Ek-
lund, joka aiemmin toimi Ilomantsin kappa-
laisena.
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Kesän kiltaretki tehtiin jälleen upeaan kult-
tuurikaupunkiin Pietariin. Lähtö Joensuusta 
tapahtui varhain perjantaiaamuna, rajanyli-
tys tapahtui Nuijamaalla. 

Ruokailu Viipurissa jo ennestään tutussa ra-
vintolassa sujui joustavasti ja niinpä hyvillä 
mielin jatkoimme nopeaatahtia kohti Pieta-
ria. Kiltaveli Kari Jylhä selosti matkanvar-
rella olleita taistelupaikkoja.

ONNISTUNUT KILTARETKI PIETARIIN
Majoittumisen jälkeen meillä oli iltaohjel-
mana kansantanssiesitys Nikolain palat-
sissa. 

Lauantaina ohjelma jatkui Nevan risteilyllä. 
Asiantunteva oppaamme Tatjana Pavlova 
selosti Nevan ja muutamien kanavien var-
rella olevia historiallisia nähtävyyksiä.

Kävimme Pietari-Paavalin linnoituksessa ja 
tuomiokirkossa, jossa on tsaariperheiden 

hautapaikat. Uusneitojen luostarin alueella 
kävimme upeasti entisöidyssä kirkossa ja 
saimme kuulla oppaanamme toimineelta 
nunnalta seikkaperäisen selostuksen kirkon 
vaiheista ja entisöinnistä. Kiltasisar Riitta 
Broman sai tilisuuden tavata luostarin joh-
tajan ja esittää hänelle tervehdyksemme.

Sunnuntaina paluumatka tapahtui Terijoen 
ja Kuokkalan kautta. Meillä oli mahdollisuus 
tutustua Ilja Repinin Penaty huvilaan. 

Matkamme ajan sää oli hyvä, niin myös Nevan risteilymme. Iisakin kirkko on mahtava nähtävyys myös Nevalta nähtynä.

Ohitimme myös museona toimivan Auroran. Matkalaiset rantautuneet Pietari-Paavalin linnakkeen rantaan.

Uusneitojen luostarin alueella oleva kirkko on todella hienosti 
entisöity.

Retkeläiset Ihantalassa.

Teksti ja kuvat: Jari Jurvanen
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Arvoisa Korpisoturi-lehden lukija

Onko sinulla toiveita kiltatoiminnan suhteen?
Onko joku paikka, minne voisimme järjestää kiltaretken?
Millaista toimintaa odotat killalta?
Haluaisitko mukaan aktiivitoimintaan?
Ruusuja ja risuja...

Kaikkiin näihin kysymyksiin voitte vastata ja samalla kehittää kiltamme toimintaa. 
Otamme mielellämme vastaan palautetta niin sähköisessä kuin perinteisessäkin muodossa.

Lähetä palautteesi oheisiin osoitteisiin:
pkarprkilta@netti.fi 
 
Pohjois-Karjalan Prikaati
PL 5, 80791 Kontioranta

Korpisoturi -lehden osoitteenmuutoskortti

Voimassa  ____/ ____. ______ alkaen Allekirjoitus

Uusi osoite

Entinen osoite

Nimi  

Leikkaa tämä kortti irti tai ota kopio ja lähetä osoitteella: 
Korpisoturi -lehti, Taloudenhoitaja Jari Nousiainen, PL 5, 80791 Kontioranta.

Kilta järjesti perinteisen maanpuolustusjuh-
lan yhdessä Puruveden- Pyhäjärven koulun 
kanssa. Juhlaan osallistuivat koulun 6 - 9-
luokat ja runsaasti veteraaneja ja kutsuvie-
raita.

Kunnan ja koulun myönteinen suhtautumi-
nen ja tuki mahdollistivat juhlan onnistumi-
sen. Koulun oppilaiden esittämän ohjelman 
lisäksi Karjalan Sotilassoittokunta johta-
janaan yliluutnantti Esa Lehtinen viihdytti 
juhlavieraita.

MAANPUOLUSTUSJUHLA KESÄLAHDELLA

Juhlasta lähetettiin seppelpartio sankari Haudoille. Seppelpartiota johti veteraani 
Kauko Eronen ja koulun edustajina olivat Elina Paakkunainen ja Jere Kärkkäinen.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TAMMIKUU

14.1.08 JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla  
 esitelmä: eversti Ville Hyvärinen  
 ”Ajankohtaista Puolustusvomissa”

 Hallituksen kokous
 Kotiuttamisjuhla
 Saapumisinfo I/08

HELMIKUU

11.2.08 JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 tutustuminen Pohjois- 
 Karjalan Maakunta-arkiston   
 Raappana-näyttelyyn sekä mah- 
 dollinen esitelmä fi l.tri Pasi Tuu- 
 nainen

 Hallituksen kokous
23.2.08  I/08 saapumiserän vala Juuka
 Karjalan Jääkäripataljoonan   
 perinnepäivä
 Korpisoturi ilmestyy

 
MAALISKUU

10.3.08  JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla  
 esitelmä: kapteeni evp Jorma  
 Kankainen ”Pohjois-Karjalan sota- 
 muistomerkit” sekä JR 9 perinne- 
 osaston vuosikokous

 Hallituksen kokous
 Killantoiminnan esittely prikaatin  
 henkilökunnalle
 Kotiuttamisinfo II/07

HUHTIKUU

14.4.08  JR 9 perinneosaston aamu-
 kahvit klo 10.00 kiltahuone   
 Poterolla esitelmä: lehtori Hilkka  

 Ryhänen ”Joensuun pommituk- 
 sista ja pikku-Lottana olemi-  
 sesta”
 Kotiuttamisjuhla
 Hallituksen kokous
18.4.08  Kevätkokous ja killan 50-  
 vuotisjuhla
27.4.08  Osallistuminen Kansallisen vete- 
 raanipäivän viettoon

TOUKOKUU

12.5.08 JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla,  
 rovasti Jouko Pesonen saattelee  
 kesään

 Hallituksen kokous
18.5.08  Osallistutaan Kaatuneitten muis- 
 topäivän viettoon

KESÄKUU

 Kotiuttamisinfo II/07 ja I/08
4.6.08 Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
6.-8.08 Osallistutaan Karjalan messuille
14.-15.6.08 Hallituksen vierailu   
 Lappeenrantaan
 Salpalinja muistomerkin valmis- 
 tus

HEINÄKUU

 Kotiuttamisjuhla
 Saapumisinfo II/08

ELOKUU

 Varusmiesten valokuvaus
22.8.08  Kiltapyöräily Varkauteen
23.8.08 II/08 saapumiserän vala   
 Varkaus
 Korpisoturi ilmestyy
29.-30.8  KPK:n jotos

SYYSKUU

8.9.08 JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla
7.9.08  ”Syvärin ylittämisen muisto-  
 päivä” Pohjois-Karjalan
 Prikaatissa
 Hallituksen kokous
20.-21.9.08 Jäsenretki Ruunaalle
 Allokointitilaisuus / KPK

LOKAKUU

6.10.08  JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla
3.10.08  Maanpuolustusjuhla yhdessä
 JR 9 perinneosaston kanssa   
 Valtimolla
 Kotiuttamisinfo I/08
 Kotiuttamisjuhla I/08
 Hallituksen kokous

MARRASKUU

10.11.08 JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla
 Hallituksen kokous
21.11.08 Osallistutaan prikaatin vuosipäi- 
 vän viettoon
 Syyskokous

JOULUKUU

8.12.08 JR 9 perinneosaston aamukahvit  
 klo 10.00 kiltahuone Poterolla
6.12.08 Osallistutaan itsenäisyypäivän  
 viettoon
24.12.08 Osallistutaan jouluaaton kunnia- 
 vartioon Joensuun sankarihau- 
 doilla
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KIITÄVI AIKA, VIERÄHTÄVÄT VUODET

Tätä palstaani kirjoittaessani lähestymme 
joulua, vuoden suurta juhlaa. Välillä näytti, 
että talvi tulee tuossa paikassa. Nyt sataa 
vettä, lumet sulavat ja samoin näyttää 
käyvän myös jäille. Kun on tottunut talven 
tuloon, moni varmasti toivoo kelien muut-
tuvan ja valkean tulevan. No, harvoinpa 
esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa on 
tarvinnut lumetonta joulua nähdä, tuskinpa 
tänäkään vuotena.

Rakas isänmaamme on juhlinut 90-vuotista 
itsenäisyyttään varsin näyttävästi. On pi-
detty konsertteja, maanpuolustusjuhlia ja 
luentotilaisuuksia. Suurin osa näistä juh-
lista on alkanut sanoilla: ”Kunnioitettavat 
sotiemme veteraanit”. Tämä sykähdyttää, 
onhan näihin kolmeen sanaan sisällytetty 
kiitollisuus, jota tunnemme kunniakansa-
laisiamme – itsenäisyytemme varmistaneita 
miehiä ja naisia kohtaan.

Kallis hinta on aikanaan saatu vapaudes-
tamme maksaa, mutta se on kyllä kannat-
tanut.

Monien koulujen itsenäisyysjuhliin on kut-
suttu puhujiksi sotiemme veteraaneja. He 
ovat kertoneet nuorille kuulijoilleen isän-
maamme kohtalon vuosista ja taisteluista, 
joihin he nuorina miehinä ja naisina joutui-
vat. Veteraanit ovat kertoneet siitä, miten 
hyvin heidän puheensa on nuorison tavoit-
tanut, samoin kuin niistä keskusteluista ja 
kysymyksistä, jotka ovat puheita seuran-
neet. Puhujat ovat saaneet nuorilta selkeää 
kunnioitusta ja tämä tietysti on aiheuttanut 
mielihyvää tuntiessaan olleensa oikealla 
asialla.

Jalkaväkirykmentti 9 perinneosaston tämän 
hetkinen jäsenmäärä on hieman alle 500. 
Toki tässä eivät ole kaikki JR 9:n veteraanit, 
kaikkihan eivät syystä tai toisesta ole perin-
neosaston jäsenluettelossa mukana. Vaikka 
vuosittainen poistuma on puolen sadan 
luokkaa, on ilo lukea Korpisoturista korkeita 
ikiä täyttäneiden veteraaniemme nimiä. 
Vanhin jäsenemme, kunnioitettava Man-
nerheim-ristin ritari Onni Määttänen täyt-
tää kohta sata vuotta. Hänestä on kirjoitus 
toisaalla lehdessämme. Ritari Määttänen jos 
kuka ansaitsee meidän kaikkien kunnioituk-
sen ja lämpimät onnittelumme.

Maamme hyvinvoinnista johtuen meidän 
suomalaisten keski-ikä on jatkuvassa nou-

sussa. Kun aikoinaan joku täytti 80 vuotta, 
se oli jo kova saavutus. Nyt entistä useam-
mat ylittävät se ja jopa seuraavankin vuo-
sikymmenen. Sotiemme veteraanien keski-
ikä lähestyy hyvää vauhtia isänmaamme 
nykyistä ikää, yhdeksääkymmentä vuotta. 
Varmasti on myös niin, että sotavuosien 
kovat kokemukset ovat antaneet veteraa-
neillemme sitkeyttä ja elinvoimaa elämän 
ehtoovuosille.

Meillä on jälleen edessämme uusi vuosi. 
Mitä kaikkea se tuo tullessaan, jää nähtä-
väksi. Suomi on monellakin mittarilla mitat-
tuna yksi maailman kärkimaita.

Toivotaan, että näin olisi myös jatkossa. 
Kuitenkaan ei ole kyse mistään itsestään-
selvyydestä. Hyvinvoinnin eteen on tehtävä 
lujasti työtä. Siihen meillä suomalaisilla on 
hyvät valmiudet. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Toivotan kaikille Korpisoturin lukijoille, 
mutta ennen muuta kunnioitettaville JR 9:n 
veteraaneille ja teidän läheisillenne Hyvää 
ja Armorikasta Vuotta 2008.

Jorma Mikkonen
JR 9 perinneosaston puheenjohtaja
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Mikkonen Jorma  puheenjohtaja Sumikontie 3  80910 Kulho  041 449 2881
Saloheimo Veijo  varapuheenjohtaja Särkäntie 11  80100 Joensuu  (013) 224 629 
Lehtinen Erkki  sihteeri  Alapihantie 30  81100 Kontiolahti  040 742 8623
Hintikka Eero  jäsen  Kirkkokatu 32 b 23  80100 Joensuu  (013) 821 496
Laakkonen Reino  jäsen  Mäkitie 1   80710 Lehmo  (013) 893 827
Eronen Teuvo  jäsen  Vepsäntie 241  82685 Littilä  (013) 623 548  
Pesonen Erkki  jäsen  Sepänkatu 36 b A 1  80100 Joensuu  (013) 123 327
Kukkonen Viljo  varajäsen  Teppolankuja 3 A 1  80100 Joensuu  (013) 821 051  
Makkonen Eero  varajäsen  Kierreniementie 67  82220 Niittylahti  (013) 872 130
Myller Aimo  varajäsen  Niskakatu 27 A 9  80100 Joensuu  (013) 229 940

PERINNEOSASTON HALLITUS 2008

AAMUKAHVITILAISUUDET

Sihteerin terveiset

Osoitteen muutokset ja yhteysmiestiedot  sekä il-
moitukset viimeiseen iltahuutoon kutsutuista pyy-
detään ilmoittamaan perinneosaston sihteerille 
puh 040 742 8623 tai (013) 731 880.

14.1.2008 Eversti Ville Hyvärinen esitelmöi ”Ajankohtaista Puolustusvoimissa”, kiltahuone Poterolla.
11.2.2008 Tutustuminen ”Raappana – näyttelyyn” ja fi l.tri Pasi Tuunanen esitelmöi. 
  Paikka Joensuun maakunta – arkisto (Yliopistonkatu 6).
10.3.2008 Kapteeni Jorma Kankaisen esitelmöi ”Pohjois – Karjalan sotamuistomerkeistä”, kiltahuone Poterolla. 
  Esitelmän jälkeen pidetään vuosikokous.  
14.4.2008 Lehtori Hilkka Ryhäsen esitelmöi ”Joensuun pommituksista ja pikku – Lottana olemisesta”, kiltahuone Poterolla.
12.5.2008 Vieraana on rovasti Jouko Pesonen, joka saattelee kesään kiltahuone Poterolla.

Kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole aamukahvitilaisuuksia. Ne jatkuvat taas syyskuusta lähtien kunkin kuukauden toisena maanantaina kello 
10.00. Tilaisuuksista ilmoitetaan tarkemmin sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstalla. Aamukahvitilaisuuksiin ovat perinneosaston veteraa-
nit ja kiltalaiset läheisineen tervetulleita.

Vuosikokouskutsu 

JR 9 perinneosaston vuosikokous pidetään kiltahuone Poterolla aamukahvitilai-
suuden jälkeen maanantaina 10.3.2008 klo 11.30. Tervetuloa!

Perinneosaston hallitus

Kutsu
JR 9 Syvärin ylitysjuhlaan 7.10.2008 Kontiorantaan

Perinneosasto järjestää Syvärin ylitysjuhlan 7.10.2008 Kontiorannassa (tulo kello 
10.00 mennessä). Järjestämme autokyydit Joensuusta ja Kuopiosta sekä tarvit-
taessa sotilasmajoituksen. Tarkka päivän ohjelma ja muut ohjeet ovat elokuussa 
ilmestyvässä Korpisoturissa 2/08. Ennakkoilmoittautuminen pyydetään tekemään 
sihteerille tai puheenjohtajalle 15.9.2008 mennessä. Em. tapahtuma tulee ole-
maan vuoden 2008 päätapahtuma. toivotaan runsasta osanottoa. 

TERVETULOA!
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KUVIA SYYSKAUDELTA 2007

Syyskussa retkeilimme Tohmajärvellä, jossa laskimme seppeleen 
sankarihaudalle ja tutustuimme kirkkoon. Lisäksi tutustuimme 
linnoituslaitteisiin ja vierailimme Niiralassa rajavartioalueen 
johtopaikalla.

Lokakuussa vierailimme Joensuun Mieslaulajien Laulutalossa ja kuu-
limme kiltaveli Reino Laakkosen esitelmän Syvärin ylityksestä.

Marraskuussa  vierailimme Pohjois-Karjalan kirjapainossa, jossa 
isäntänämme oli toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

Lokakuun kuntoutuksen osanottajia puheenjohtajan info - tilaisuu-
dessa Joensuun Kuntohovilla 18.10.2007.
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HELSINGIN PAIKALLISOSASTON 
TOIMINTAA

Syvärin ylityksen vuosipäivän tapaami-
nen 6.10.2007 Santahaminassa

Paikallisosastomme päätapahtuma kulu-
neella kaudella oli tietysti Syvärin ylityksen 
vuosipäivän tapaaminen 6.10.2007 Santa-
haminassa, Kaartin Jääkärirykmentin vie-
raana. 

Jääkäritalolla meidät ottivat vastaan ryk-
mentin komentaja, eversti Hannu Liimatta, 
entinen paikallisosastomme pitkäaikainen 
sihteeri sekä Kaartin Jääkärirykmentin Kil-
lan puolesta eversti Aimo Arjavalta. Kahvin 
ja pikkupurtavan lomassa kiltaveli Aimo 
kertoili meille Santahaminan sotilassaaren 
historiasta sekä erityisen mielenkiintoisesti 
joukkojen sotilaslipuista. Itse perinnehuo-
neeseen tutustuminen olisikin sitten vaati-
nut pari tuntia lisää aikaa.

Ennen siirtymistä lounaalle Maanpuolus-
tuskerholle kiltaveli-Hannu loi katsauksen 
tämän päivän varusmiehiin sekä mielenkiin-
toisiin tilastoihin, joita asiasta oli laadittu.

Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti 
Hannu Liimatta kertoo kuulijoille tämän 
päivän jääkäreistä.

Kiitokseksi pitkäaikaisesta työstä kiltamme 
riveissä sekä luotettavasta tuesta paikallis-
osastollemme ja JR 9 veteraanien toimin-
nalle pääkaupunkiseudulla eversti Hannu 
Liimatalle luovutettiin JR 9 Killan stan-
daari.

Vuosikokous 7.11.2007

Paikallisosaston vuosikokous pidettiin 
tavanomaisesti Kampin palvelutalossa 
7.11.2007. Kokoukseen osallistui kolme ve-
teraania sekä kolme nuorempaa kiltamme 
jäsentä. Vaikka osallistujien määrä jatku-
vasti vähenee, ei sentään tarvinnut tehdä 
päätöksiä yksimielisesti – vielä!

Tulevalle toimintakaudelle valittiin johto-
ryhmään puheenjohtajaksi Osmo Eskola, 
JR 9 edustajaksi Bruno Ryynänen sekä jäse-
neksi Lauri Jokinen. 

Vuosikokous päätti vuonna 2008 järjestet-
täväksi ainoastaan Syvärin ylityksen vuo-
sipäivän tilaisuuden sekä vuosikokouksen. 

Vuosikokouksen osallistujat Kampin palvelutalossa. Vasemmalta Kauko Sihvonen, Lauri 
Jokinen, Aarne Laitinen, Pauli Nevalainen sekä Paavo Korhonen. 
Kuvasta puuttuu Osmo Eskola.

Koska osallistuminen tapaamisiin on viime 
vuosina jatkuvasti heikentynyt, päätettiin 
seuraava vuosipäivän tilaisuus järjestää 
lounastapaamisena puheenjohtajan valit-
semassa tasokkaassa ravintolassa ilman 
suurempia ”järjestelyjä”. Tästä tullaan tie-
dottamaan jäsenkirjeellä sekä kesän jälkeen 
ilmestyvässä Korpisoturi - lehdessä. 

Vaikka kyseessä onkin veteraanien oma 
Syvärin ylityksen vuosipäivä, olemme aina 
rohkaisseet nuorempia kiltamme jäseniä 
osallistumaan ja olemaan mukana. 

Hyvää alkanutta vuotta 2008.

Teksti ja kuvat:
Osmo Eskola
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100 vuotta

Määttänen Onni, 10.2.2008, Joensuu 

yli 90 vuotta

Asikainen Eero (91), 23.7.2008, Rääkkylä
Hallman Niilo (92), 15.7.2008, Kuopio
Hassinen Oiva (92) , 15.2.2008, Ilomantsi
Hiltunen Eino (91), 20.7.2008, Eno
Holopainen Olavi (93), 4.6.2008, Eno
Huhtanen Reino (91), 8.6.2008, Imatra
Hyttinen Juho (94), 10.12.2008, Hollola
Hyvärinen Kalle (93), 4.3.2008, Kuopio
Hämäläinen Ensio (91), 15.1.2008, 
Ilomantsi
Ikonen Lauri (95 ), 15.8.2008, Ilomantsi
Immonen Viljo (91), 26.8.2008, Tohmajärvi
Kannasto Arvi (94), 2.5.2008, Lehmäjoki
Kinnula Pauli (92), 27.11.2008, Pudasjärvi
Kukkonen Toivo (93), 1.12.2008, Joensuu
(Kovero)
Kärki Matti (91), 2.3.2008, Joensuu
(Kovero)
Laine Auvo (91), 21.6.2008, Joensuu
Lappalainen Viljo (93), 21.5.2008, Imatra
Latvala Uuno (91), 13.4.2008,  
Uusikaarlepyy
Leinonen Väinö (92), 24.5.2008, Ilomantsi
Martiskainen Vasili (96), 25.6.2008, 
Ilomantsi
Mykkänen Veikko (92), 5.9.2008, Maaninka
Mäkelä Sulo (95), 11.7.2008, Laukaa
Netsäinen Nasti (92), 21.4.2008, Kemi
Nevalainen Veikko (91), 25.5.2008, 
Polvijärvi
Nousiainen Toivo (94), 3.6.2008, Salo
Olli Kauko (91), 4.1.2008, Eno
Palviainen Vasili (94), 1.11.2008, Ilomantsi
Pesonen Veikko (91), 7.7.2008, Heinävesi
Pylkkänen Otto (93), 15.1.2008, 
Lappeenranta
Pylkkönen Reino (92), 8.12.2008, Tervo
Savolainen Veikko (94), 14.5.2008, Nilsiä

Talvitie Sakari (91), 25.12.2008, Vantaa
Tiainen Leo (99), 29.12.2008, Helsinki
Turunen Eino (95), 4.8.2008, Leppävirta
Timonen Olavi (91), 21.7.2008, Nurmes
Turunen Heikki (93), 5.9.2008, Ilomantsi
Turunen Väinö (91), 7.3.2008, Ilomantsi
Vanharanta Paul (93), 6.1.2008, Turku
Vesalainen Väinö (92), 6.4.2008, Mikkeli
Värri Eelis (94), 8.4.2008, Vaalimaa

90 vuotta

Ilves Martti, 29.12.2008, Kouvola
Jaakola Urho, 23.7.2008, Nivala
Kakkinen Edvard, 5.3.2008, Rääkkylä
Karppinen Tauno, 7.7.2008, Nilsiä
Kettunen Toimi, 14.1.2008, Ilomantsi
Laitinen Veikko, 10.10.2008, Rauma
Leppänen Raino, 26.5.2008, Joensuu
Leskinen Veikko, 30.3.2008, Keitele
Mattila Eeli, 18.7.2008, Jurva
Melto Toivo, 7.10.2008, Helsinki
Mustonen Otto, 1.1.2008, Turku
Määttänen Veikko,  25.10.2008, Ilomantsi
Netsäinen Tari, 10.10.2008, Helsinki
Nokka Ensio, 7.2.2008, Somero
Pekuri Esko, 16.3.2008, Kuortane
Penttinen Onni, 19.4.2008, Ilomantsi
Rajalahti Heikki, 11.3.2008, Kuortane
Ratilainen Helge, 6.9.2008, Joensuu
Rintaharri Uuno, 25.7.2008, Jalasjärvi
Ryhänen Martti, 19.6.2008, Sonkajärvi
Ryynänen Bruno, 25.11.2008, Helsinki
Suominen Martti, 30.3.2008,  Hämeenlinna
Tuomala Veikko, 3.12.2008, Kouvola
Väänänen Ilmari, 9.3.2008, Tohmajärvi 
(Värtsilä)

85 vuotta

Eilola Onni, 31.3.2008, Tampere
Eronen Teuvo, 13.8.2008, Tohmajärvi
Eronen Topi, 17.9.2008, Joensuu, 
(Kiihtelysvaara)

Fomin Eugen, 11.9.2008, Hämeenlinna
Hoff ren Matti, Sorsakoski
Hokkanen Leo, 16.7.2008, Kuopio
Hokkanen Yrjö, 21.9.2008, Vaajakoski
Holopainen Erkki, 3.7.2008, Kuopio
Hämäläinen Pentti, 1.4.2008, Kuopio
Hänninen Veikko, 3.1.2008, Kuopio
Ihanus Matti, 20.5.2008, Ilomantsi
Ilvonen Pentti, 6.7.2008, Rääkkylä
Jauhiainen Eino, 7.7.2008, Rovaniemi 
Kakkinen Eero, 23.8.2008, Rääkkylä
Karvinen Eino, 10.11.2008, Heinävesi
Karvinen Pentti, 5.5.2008, Joensuu
Kasurinen Eino, 28.7.2008, Siilinjärvi
Kettunen Antti, 6.11.2008, Rääkkylä
Kettunen Veikko, 9.1.2008, Ilomantsi
Koponen Kustaa, 19.11.2008, Kauniainen
Kudjoi Aleksanteri, 26.10.2008, Lapua
Kuikka Toivo, 30.6.2008, Kuusankoski
(Voikkaa)
Kukkonen Veikko, 12.6.2008, Liperi
Kukkonen Väinö, 17.4.2008, Ilomantsi
Kärkkäinen Yrjö, 26.5.2008, Ilomantsi
Könönen Erkki, 11.8.2008, Tohmajärvi
Laakso Pentti, 19.5.2008, Kouvola
Laatikainen Antti, 8.12.2008, Ilomantsi
Laitinen Aarne, 23.11.2008, Helsinki
Laitinen Olavi, 10.10.2008, Leppävirta
Laukkanen Pekka, 20.5.2008, Joensuu 
(Kovero)
Lind Erkki, 25.5.2008, Heinävesi
Lintunen Väinö, 28.3.2008, Kontiolahti
Lipponen Väinö, 6.9.2008, Joensuu
Lyytinen Esko, 5.2.2008, Kuopio
Martikainen Tatu, 18.3.2008, Heinävesi
Martiskainen Johannes, 2.4.2008, 
Pyhäselkä
Martiskainen Pekka, 9.2.2008, Ilomantsi
Miettinen Paavo, 24.8.2008, Juankoski
Mikkanen Kauko, 12.9.2008, Kaavi
Muhonen Niilo, 10.4.2008, Savonranta
Mustonen Auvo, 20.3.2008, Liperi
Määttä Olavi, 17.11.2008, Helsinki
Nykänen Sulo, 27.1.2008, Pyhäselkä

VUONNA 2008 MERKIPÄIVIÄÄN
VIETTÄVÄT ASEVELJET JA SISARET
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Kiltapalsta

Ojala Mauno, 7.11.2008, Tohmajärvi
Ojomaa Viktor, 13.1.2008, Vaajakoski
Paakkinen Olavi, 12.10.2008, Hollola
Parviainen Erkki, 21.1.2008, Joensuu
Paukku Paavo, 29.3.2008, Loimaa
Petterson Vilho, 5.7.2008, Leppävirta
Pitkonen Reino, 26.3.2008, Rääkkylä
Raittila Esko, 8.1.2008, Hämeenlinna
Raninen Väinö, 5.6.2008, Kuopio
Rautiainen Kalle, 16.2.2008, Nilsiä
Reijonen Eino, 8.11.2008, Imatra

VIIMEISEEN ILTAHUUTOON VUODEN 2007 
AIKANA ON KUTSUTTU / SAATU TIETO 

SEURAAVISTA JR 9 -ASEVELJISTÄ

Aaltonen Yrjö Helsinki
Hakulinen Olavi Hämeenlinna (k. 2004) 
Heikkinen Toivo Hämeenlinna (k. 2003) 
Hirvonen Niilo Viitasaari  
Huhtiala Veikko Tampere  
Hyttinen Einar Leppävirta (k. 2003) 
Hyvärinen Väinö Kuopio  
Häyrinen Kauko Pyhäselkä 
Jokilaakso Erkki Riihimäki
Joutsen Viljo Evijärvi (k. 2006)  
Kaasinen Vilho Rääkkylä  
Kahelin Veikko Ilomantsi   
Keronen Eino Eno  
Kolehmainen Jyrki Turku (k.2004) 
Kolehmainen Paavo Kannonjärvi 
Kontkanen Viljo Polvijärvi  
Kontturi Lauri Ilomantsi  
Kuosmanen Mauri Tohmajärvi (k. 2006) 
Kurki Arvo Rääkkylä  

Laakkonen Vilho Joensuu  
Laatikainen Veikko Ilomantsi  
Laitinen Pentti Kuopio  
Lappalainen Väinö Polvijärvi  
Larmo Jouko Helsinki  
Lautanen Emil Ilomantsi  
Leikkainen Tauno Viitasaari (k. 1992)  
Lepistö Aimo Pyhäselkä
Lintunen Väinö Kontiolahti 
Luukkonen Yrjö Polvijärvi
Makkonen Eino Ilomantsi  
Mattila Eero Lapua (k. 2006) 
Mertanen Kauko E Helsinki  
Miettinen Osmo Muuruvesi (k. 2006) 
Niskanen Martti Keitele  
Nyyssönen Eino Kuopio  
Palviainen Toivo Ilomantsi  
Partanen Väinö Kuopio  
Pihlajamäki Veikko Kauhava  

Piilovaara Kauko Saarijärvi  
Piispanen Kaarlo Kannonjärvi (k. 2005) 
Puhakka Aimo Eno  
Pussinen Juho Ilomantsi (k. 2006)  
Romppanen Eetu Eno  
Ruuska Viljo Tohmajärvi (k. 2006) 
Rytkönen Antti  Ilomantsi  
Räsänen Reino Joensuu  
Räsänen Toivo Kuopio  
Sallinen Reino Tohmajärvi 
Savolainen Vilho Lievestuore 
Sutinen Kauko Kuopio  
Timonen Erkki Nurmes (k. 2001)  
Turpeinen Eino Hämeenlinna (k. 2005) 
Tuttavainen Eino Viitasaari (k. 2004) 
Uosukainen Tauno Jämsä (k. 2002)  
Vartiainen Matti Ilomantsi  
Vornanen Lauri Sonkajärvi 
Vuorinen Pekka Vehkalahti (k. 2005)

JR 9 Perinneosasto

Reijonen Väinö, 5.4.2008, Outokumpu
Räsänen Ilmari, 13.9.2008, Heinävesi
Räty Kaino, 11.4.2008, Ilomantsi
Salonen Aarne, 10.1.2008, Pori
Salorinne Johannes, 24.6.2008, Joensuu
Savolainen Vilho, 17.3.2008,  Siilinjärvi
Savolainen Viljo, 9.3.2008, Nilsiä
Tahvanainen Onni, 4.7.2008,  Kontiolahti
Tapanila Heikki, 16.2.2008, Sysmä
Timonen Seppo, 6.12.2008, Kuopio
Tolonen Alpo, 21.12.2008, Kuopio

Tolvanen Erkki, 26.10.2008, Jyväskylä
Turunen Tauno, 17.12.2008, Joensuu
Tykkyläinen Reino, 14.8.2008, Ilomantsi
Varis Erkki, 9.7.2008, Liperi
Viitamäki Kauko, 14.1.2008, Hämeenlinna
Volotinen Martti, 16.8.2008, Ilomantsi
Voutilainen Aulis, 26.9.2008, Joensuu
Voutilainen Martti, 11.1.2008, Kuopio
Voutilainen Veikko, 23.2.2008, Heinävesi



AUK:N KURSSI 37
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ALIUPSEERIKOULUN  HENKILÖSTÖ

Luutnantti
Ville Nieminen

Vänrikki
Jyrki Pönkkä

Luutnantti
Mikko Kettunen

Luutnantti
Jarno Asikainen

Luutnantti
Mikko Vartiainen

Luutnantti
Janne Jalovaara

Yliluutnantti
Markku Kanko

Luutnantti
Antti Hämäläinen

Yliluutnantti
Janne Suhonen

Luutnantti
Santeri Hasunen

Yliluutnantti
Jarmo Kolu

Luutnantti
Jarno Räihä

Yliluutnantti
Ville Vaittinen

Yliluutnantti
Harri Kankainen

Toimistosihteeri
Eeva Heiskanen

Majuri
Markku Väätänen
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Tämä lehti julkaistaan aliupseerikurssi 37:
n päätyttyä ja kurssin ollessa jo täydessä 
työntouhussa. En ajatellut palaavani kurs-
simuisteloihin enää tässä vaiheessa. Kas-
kujahan on sinällään kiva kuunnella, mutta 
huomasimme varmaan yhteisesti, että niissä 
eläminen on aika kovaa.

Kurssille valittiin johtajakoulutukseen ha-
lukkaat ja vapaaehtoiset. Palvelusmotivaa-
tionne oli korkea ja vaatimustasoa pystyt-
tiin nostamaan tasonne mukaisesti. Kiitän 
hyvin suoritetusta kurssista koulun koko 
henkilöstöä.

Johtajakoulutuksessa on nostetta ja siitä 
ollaan yhä enemmän kiinnostuneita yhteis-
kunnassa. 

Puolustusvoimien johtajakoulutus on oi-
kealla tiellä ja osuu yksilön kehittymisen 
kannalta ajallisesti erinomaisen hedelmäl-
liseen ajankohtaan. Suomessa vielä synty-
mättömästä lapsesta ja vauvasta pidetään 
neuvolajärjestelmän avulla erinomaista 
huolta perheen muita jäseniä unohtamatta. 
Suomalainen koulujärjestelmä tuottaa myös 
kansainvälisesti mitattuna erinomaisia tu-
loksia. Ajoittain kriittinen keskustelu esi-
merkiksi luokattomasta lukiosta tai lahjak-
kaiden oppilaiden kannustamisesta on aino-
astaan hyvä asia. Avoin keskusteluilmapiiri 
pitää yllä tarkoituksenmukaista kehitystä ja 
tarkastaa oikealla tavalla vallitsevaa koulu-
tusjärjestelmää.

Mutta millainen on tämän päivän varus-

mies? Törmään tähän kysymykseen jokaisen 
aliupseerikurssin alussa, opiskellessamme 
eri johtamiskäsityksiä ja pyrkiessämme hah-
mottamaan johtajuuden perusteita ja ihmis-
kuvaamme.

Minun on sanottava, että tulen vuosien 
saatossa yhä epävarmemmaksi aiheen kä-
sittelijäksi. Varusmiesaines, jonka saan ali-
upseerikursseille on laadukasta ja varmasti 
ikäluokkansa parhaimmistoa niin henkisiltä 
kuin fyysisiltäkin ominaisuuksiltaan. Hyvät 
pärjäävät aina.

Olen huolissani ikäluokkien palveluksen kes-
keyttäjistä ja syrjäytymisvaarassa olijoista.

Mikä saa noin 20-vuotiaan nuoren olemaan 
mistään kiinnostumaton, välinpitämätön 
omasta tulevaisuudesta, sulkeutuneen, mi-
tään harrastamattoman, usein päihteitä 
sekakäyttävän ja omin sanoin ”pää hajoaa” 
ihmisen? Kaikilla ongelmavarusmiehillä ei 
ole jokaista ongelmaa, mutta valitettavan 
monet ovat moniongelmaisia. Miksi tämän 
kaltaisia ihmisiä on ikäluokastaan suurin 
piirtein saman verran kuin mitä puolustus-
voimat kutsuvat LAMAUTTAMISEKSI puhut-
taessa epäsuoran tulen vaikutuksesta vai-
nolaiseen? 

Johtajakoulutuksemme perustuu konstruk-
tivistiseen ihmiskäsitykseen. Vapaasti 
suomennettuna tämä tarkoittaa sitä, että 
hyväksymme ihmiset yksilöinä ja jokaisella 
ihmisellä on oma tapahtumahistoriansa, 
joka vaikuttaa ja joka on otettava huomioon 

yksilön kanssa toimittaessa.

Johtajaoppilaillemme opetetaan yleisen 
käyttäytymisen pelisäännöt, syy ja seuraus-
suhteet vuorovaikutuksesta ja olen erittäin 
vakuuttunut siitä että ne herrat ja rouvat 
alikersantit sekä upseerikokelaat, jotka nyt 
kouluttavat 1/08-saapumiserää, ovat ikä-
luokkansa ammattilaisia.

Puolustusvoimien johtajakoulutus on 760 
tunnin mittainen rautaisannos tulevaa elä-
mää varten. Huomionarvoista tässä on se, 
että todellista johtamista alaisten edessä 
valvotuissa ja ohjatuissa olosuhteissa on 
valtaosa koulutukseen varatusta ajasta. 
Nuoret, jotka saavat varusmiehenä johta-
jakoulutuksen ovat valmiuksiltaan yksilöta-
solla varmasti valmiimpia kohtaamaan tule-
van elämänsä todelliset haasteet. Mikähän 
se on sitten se todellinen ja kovin haaste, 
mihin armeija opettaa nykypäivän johta-
jansa? Mikä on tänne asti jaksaneen lukijan 
oma kovin johtamishaaste, johon olet tör-
männyt?

Olen opettanut tähän mennessä yli 1000 
varusmiesjohtajalle, että ylivoimaisesti tär-
kein haaste hänelle elämässä (ja johtami-
sessa) on ja tulee olemaan valmistautumi-
sessa omaan vanhemmuuteen.

Aliupseerikoulun johtaja
Majuri Markku Väätänen

Sotatyön johtajan, taistelun johtajan, kouluttamamme johtajan tärkein tavoite on lopulta…

KOULUN JOHTAJAN TERVEHDYS
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Pohjois-Karjalan Prikaatin aliupseerikou-
lun (”aamujen koulutusta jo 37 kurssin 
verran”) kurssi 37 jatkoi koulun perinteitä 
sinnikkäästi. Koettiin kovaa koulutusta, uu-
sittiin, taakse poistuttiin, ”kehitimme luon-
nettamme”, lenkkeiltiin ja särmäiltiin. Mitä 
muuta jäi käteen kuin aurat, kulmaraudat ja 
hikiristi?

Olihan meillä noita. Aina Jamiksen ensim-
mäisestä hajotusleiristä tupatuoppiin ja 
yhtymään saakka, hienoja hetkiä nimittäin. 
No, ollaan nyt täysin rehellisiä. Eivät ne sil-
loin mitään hienoja hetkiä olleet. Ketutti, 
palelti ja oli nälkä ja tahtoi vain pois omaan 
kotiin lämpimän peiton alle. Onneksi siinä 
viereisessä poterossa oli kuitenkin se kurs-
sitoveri, linjakaveri, jota hajotti ja joka oli 
aivan yhtä märkä kuin sinäkin. Mutta aika 
kultaa muistot ja ilman noita kokemuk-
sia meillä ei olisi todellista oikeutta antaa 
omille alokkaillemme kovaa, mutta reilua 
koulutusta. Juuri niitä jäi käteen - hienoja 
muistoja, kokemuksia ja ystäviä.

Me kävimme siis aliupseerikoulun, AUK:in 
(Emme siis RAUK:ia, niin kuin vanhemmat 
sukupolvet. Miksi lie menivät muuttamaan 
nimen..?). Avaruusvänrikeistä tuli alikeisa-
reita.  Jaa, että sitä ollaan johtajia, vai? 
Joo, kyllähän meille opetettiin mitä on joh-
taminen ja miten sitä tehdään - noin peri-
aatteessa. On koulutettu ihmisen yksilöllistä 
kohtaamista, luottamuksen rakentamista, 
älyllistä stimulointia sekä ennen kaikkea 
niitä inspiroivia tapoja motivoida. Hehhei, 
kyllä luonnistuu. Ehkä nuo fraasit avautuvat 
paremmin kokemuksen kertyessä. 

Vaan rattiin jouduttiin melko kylmiltään. 
Ensimmäiset viikot ryntäiltiin ilman unta 
ja lepoa, opettaen uudet pojat ja tytöt so-
tilaiden tavoille. Siinä sitten vaihtelevalla 
menestyksellä onnistuttiin, mutta onnistut-
tiin kuitenkin. Edessä toinen puolivuotinen, 
jonka aikana tullaan oppimaan enemmän 
johtamisesta kuin viidelläkään aliupseeri-
kurssilla. Meistä saattaa viimein tulla niitä 
johtajia.

OPPILASKUNNAN MIETTEITÄ

Olit sitten nurmipora, sinkosimo, metsän 
sika(sissi), kelaperse, tj-tötterö, sodan 
koira murkulamies, motohuuhaa tai meillä-
on-prikaatin-kovin-koulutus-naama, olet 
kuulunut hienoon joukkoon, jolla oli sitäkin 
hienompi yhteishenki (karaokena Maamme-
laulu kurssijuhlassa täpötäydessä baarissa 
= yhteishengen tuntua). Muistakaa Majuri 
”Make” Väätäsen sanat: ”Kun ei jaksa enää 
kävellä, aletaan juosta.” Älkääkä sikailko 
johtajina. Omista miehistä (ja naisista yhtä-
lailla) pidetään huolta, sillä meihin he juuri 
luottavat.

Selvisimme hajotusleiristä, johtajakoulutuk-
sesta ja tupatuopista. Rokan Antin sanoin: 
”Usot si, jot myö uitiin?”

Teksti:
Alikersantit Tahvanainen & Lasarov

AAMUJA, koulu!
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MOOTTORILINJA
”No menikö se taas nyt niin kovin vahvasti? No, mitäpä lottoot arpakuutio?”

Jo AUKSI 1:n aikana 12 särmintä ja nohe-
vinta taistelijaa erottuivat edukseen: 11 
taistelijaa kiväärilinjalta ja yksi taistelija 
sissilinjalta. Ja mitäpä moottorilinja olisi-
kaan ollut ilman vahvistuksia Rissalan len-
nostosta. AUKSI 2:n alkaessa nämä gonah-
tamattomat ja edelleen todella sotilaalliset 
taistelijat aloittivat moottorilinjan ja ne 
hommat mistä olivat koko ajan unelmoineet 
ja mitä varten olivat tj:tä ikuisuuden las-
keneet.

AUKSI 2:n aikana muu aliupseerikoulu tun-
tui unohtaneen lähes kokonaan moottori-
linjan olemassaolon. ”Lähdetään syömään 
järjestyksessä: Sissit, Krh, Sirad, Pst… 
Jäikö joku sanomatta? Ai niin: Moto, no, 
Motot syö viimeisenä.” Myös linjamme 
miespuolisilla henkilöillä oli välillä hiukan 
vaikeuksia muistaa linjamme naispuolisten 
taistelijoiden olemassaolo. Informaatio ei 
aivan kulkenut kahden tuvan välillä, eikä 
ihme olihan niiden välimatka jopa huimat 
25 metriä.

”Motomies” 
Sävel: Matti Esko, Rekkamies
Sanat: Paajanen JE, Rahikainen JVA

”Mä oon motomies, ajossa taas. Jääkäreitä 
takana, masi alla. Jo alokkaana päätin, mä 
oon motomies, oon hitto soikoon. Ei tullut 
spollea, ei kiväärimiestä. Kulkeva crewcabbi 
on motomiehen kasarmi ja sentit revittävä 
irti tiestä.” 

Kertosäe: ”Tuhansia lähtöjä, valvottuja öitä. 
Viikkoja tiellä saan starttipilottia niellä. 
Silmiä painaa ei vastuu anna lainaa. Hei,  
motomies mikä pitää miehen tiellä? Miehen 
tiellä.”

”Mä oon motomies, aina 05:set päällä. Jos-
kus kineksiä, en kiellä. Kiusana aikamää-
reet ja alikessut ja skapparien oikut pakko 
niellä.”

Kertosäe. 
”Mä oon motomies, lomille kiire. Viikko 
leirillä, kotona sauna. Silmiä painaa, oispa 
rento esimies. Sitä kotona ehkä ois jo per-
jantaina. Mä oon motomies, eessä velvi. 
Puhdas paita, kotona kaksi yötä. Kaveri il-
lalla soittaa, taas lähti motomies. On kas-
sulla tää tosimiesten työtä.”

Kertosäe x 2 
”Hajoon taas. Mikä pitää miehen tiellä. Ha-
joon taas…” 

Nohevat taistelijamme:

Jukka ”Bukkake”  Hentilä
Unikeko, nukkuu vaikka yliluutnantin nenän 
edessä.

Ari ”kohta lomille” Karhunen
Vaikka lomaTJ olisi 19, on ensimmäinen 
asia, mitä kuulet sunnuntaina: ”Hei pojat, 
arvatkaa mitä?! Kohta lomille!” Kännykkä-
peliriippuvainen.

Teemu ”ei vaikuta kotiutumispäivään” Kar-
hunen 
Millään ei ole mitään väliä, ellei se vaikuta 
kotiutumispäivään. Pervo ja härski äijä. 
”Sormus on vaan hidaste.”

Jaakko ”Hermopeliä” Korhonen
Linjan paras hajoaja: ”No niin.” Ajaa millä 
vaan ja minne vaan, kunhan poliisit eivät 
ole tiellä, varsinkin Dexillä. Puhuutosino-
peasti. Asiaa tulee suusta enemmän kuin 
aivot ehtivät käsitellä. 

Laura ”Hobitti” Puntila
”En minä pieni ole, kaikki muut on vaan 
liian isoja”. Antivegetaristi. Jos saat tämän 
naisen jotenkin hereille, olet itse nähnyt 
unta (nukkuu vaikka päällään seisten). Va-
rusvaihdon kiistaton suosikki: ”Oisko tätä 
pienenpää? Ja pohjalliset 35, kiitän”. Linjan 
motoin. AJONEUVOON NOSTAKAA! ” Työnnä 
takapuolesta NYT!”
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Ylärivi vasemmalta: Alik. (myöh.Kers) Pirinen APJ, Korhonen JM, Juutilainen JS, Hämäläinen MI, Toivonen HM, Karhunen TA, Akklla LJ, 
Rahikainen JVA, Paajanen JE, Saarinen VA, Lasarov AT, Uimonen JPM, Ovaskainen EI, Hentilä JO, SAH Pitkänen M, SAH Jokinen V, Upskok. 
Miettinen AA.
Alarivi vasemmalta: Sopanen JPA, Visuri EJI, Aihkisalo KS, Nykänen TK, Puntila LH, Parviainen JA, Cedeberg HRS, Villman IE, Kinnunen TA, 
Vilen JET, Vatanen JJ, Välimaa J-MK, Karhunen AP, SAH Pitkänen, SAH Miettinen.
Kuvasta puuttuvat henkilöt: Alik. Pehkonen MO.

Jussi ”jäämies” Rahikainen
Tämä mies on syväjäässä. Nurkasta kuuluu 
repivää ääntä ”suojeluhälytys!” ”Eikä, Tor-
nari!” Peliriippuvainen, ”pohjamiina räjäh-
tää polykarbonaatilla”. Jos annat Rahikai-
selle 25 min valmistautumisen ja muille 5 
min valmistautumisen. Tämä mies on silti 
myöhässä.

Juha-Pekka ”Mynthon” Sopanen
Tällä miehellä on enemmän Mynthoneita 
taskussa kuin sotkussa on hyllyssä. Levytti 
taistelujakkaralla niin, että jaloista lähti 
tunto. ”Minkä H******N takia meidän pi-
tää kävellä, kun meillä on pihat täynnä 
autoja?!?! Sanoi JP, kun Höytiäisen rantaa 
talsi. (Osaa siis hajota tarpeen tullen).

Joona ”ei se mitään haittaa” Vilen

Tulehdusarvojen kuningas (261). Tälle san-
karille ei ole ropissut nallekarkkeja, kun on 
jaettu käytännönkokeen ja kirjallisen taidon 
lahjoja. Häviää uskomattoman nopeasti kun 
pitäisi ruveta siivoamaan. 

Iiro ”coolman” Villman
Jos näet tämän miehen suuttuvan, olet 
nähnyt harhoja. Itse rauhallisuus. Kovin 
kuorsaaja. Golff ari. Vie tupakavereitten la-
kanat yöllä unissaan.

Juhamatti ”ladaforever” Paajanen
Lopullisesti menettänyt sydämensä siperian 
mersulle. Puujalkojen puujalka. Tunnetaan 
myös nimillä: Lankomies ja porno-Paaja-
nen. Aina myöhässä (tai viimeisenä ennen 
Rahikaista). Linjan kovin väittelijä (”Tuliko 
tämä teille yllätyksenä?”). Nippelitiedon ku-

ningas.

Jenni  Parviainen 
Hän pitää niin mortit kuin muutkin kurissa. 
Jokaisella leirillä vähintään kaksi puhe-
linta ja kolme akkua mukana, sillä jos jokin 
kastuu, niin ainakin muut ovat toiminta-
kunnossa. Olisi mennyt sissik:hon kurinsa 
puolesta, mutta siellä on kuulemma liikaa 
sykkimistä. Osaa hajoamisen jalon taidon. 

Olli  Piispanen:
Linjamme gonahtanut sissi, joka nauraa pal-
jon Kulmahinkkaaja. Varasti käsittelyharjoi-
tuksissa kaikki autot muilta. HV hirmu jolle 
nopeusrajoitukset eivät ole voimassa kun 
mennään lomille.
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KRANAATINHEITINLINJA

Ylärivi vasemmalta: Alik. (myöh. Kers.) Uotinen, Pokka JVP, Kukkonen TS, Huovinen IJ, Savolainen JMS, Koponen JP, Upskok. Laakkonen 
EH.
Alarivi vasemmalta: Pajarinen TJ, Hänninen JO, Pasanen AVS, kirjuri Timonen J-P, Kyröläinen JV, Mutikainen SJ.

Heitinkoulutuksen maineikkaita perinteitä prikaatissamme jatkava kurssin 37:n heitinlinja 
vastaa edellisten kurssien jättämiin haasteisiin ainoastaan seitsemän miehen voimin. Mutta 
kuten tiedämme laatu korvaa määrän tässäkin tapauksessa. Linjan keskeyttämisprosentti oli 
verrattain korkea, 20. Kovan koulutuksen läpikäyneet heitinmiehet ovat kuoriutuneet johta-
jiksi uuvuttavien Saharan heitinrallien ja öljynkatkuisten heitinhuoltojen jälkeen. Kaikesta 
ikävästäkin huolimatta AUK on tarjonnut kovia haasteita sekä unohtumattomia kokemuk-
sia.

Heitinlinja kiittää aliupseerikoulua kulu-
neesta ajasta. Kiitokset erityisesti kou-
luttajillemme luutnantti Ville Niemiselle, 
upseerikokelas Laakkoselle sekä kersantti 
Uotiselle. 

Ilkka ”priorisaattori” Huovinen: 
Kova mies priorisoimaan. 

Jarkko ”Hände” Hänninen: 
Kuuluvalla äänellä, tarkka mies; herää puoli 

viideltä punkantekoon.

Jani ”goofy” Kyröläinen: 
Linjan ainut ei-vapaaehtoinen, mikä näkyy 
myös bareetista. 

Samu ”frederik” Mutikainen: 
Hauska kuin hanuristi…

Tomi ”gonapappa” Pajarinen: 
”Heitinhenkeä”. Mies, joka on aina ää-

nessä. 

Arttu ” basso” Pasanen: 
Elää sokerista, linjan oma Räikkönen.

Janne ”janne” Savolainen: 
Mies, joka ei ollut siellä. Juankosken lahja 
Suomen armeijalle.
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On märkä syysaamu Jaamankankaalla. Jouk-
kue taistelijoita juoksee tuhoisan varmasti 
kohti vihollisen murtokohtaa. Tulenjohtaja 
karjaisee tulivalmistelujen päättyneen ja 
kärkiryhmä syöksyy joukkueen edelle. Kun 
tilanne vielä hetki sitten vaikutti rauhalli-
selta, alkaa etumaastosta kuulua konekivää-
rin tasaista nakutusta ja toinen tunnusteli-
joista puree nurmea surkeasti pärskähtäen. 
Samaan aikaan kärkiryhmän varajohtaja 
onnistuu löytämään lankamiinoitteen astu-
malla siihen. Myös konekiväärimiehen tais-
telijapari liittyy sankarivainajien pelättyyn 
seuraan. Siniset olivat päässeet sivustaan 
ja tikkasivat kärkiryhmää. Kaiken tämän 
keskellä ryhmänjohtaja pysyi kuitenkin rau-
hallisena. Hän olikin kiväärilinjan käynyt 
taistelija.

Salassa pysynyt koukku iski kuin käärme. 
Ryhmänjohtaja huomasi kuinka Siniset al-
koivat kaatua kuin keilat ja käski ryhmänsä 
syöksyen eteenpäin. Konekivääri löysi hy-
vän tuliaseman ja alkoi kaataa sivusta ir-
tautuvaa vihollista. Kärkiryhmä olikin alle 
minuutissa vihollisen poteroiden tasalla ja 
lähetti sinisiä taivaalliseen laulukuoroon. 
Ryhmänjohtaja tunsi hetken sääliä teilates-
saan karttalaukkua hamuavan viestimiehen 
poteroonsa. ”Toisessa tilanteessa me oli-
simme voineet olla ystäviä”, hän ajatteli.

Savun hälvetessä ja kiljunnan hiljentyessä 
kiväärijoukkue oli jo ryhmittynyt voitta-
mattomaan puolustukseensa. ”Lapiot hei-
lumaan pojat, tämä yö nukutaan korsussa”, 
oli komppanian päällikön tuttu käsky.

 – Tavoite kirkkaana mielessä

Linjan väki kiittää, kumartaa ja niiaa apu-
kouluttajille ja skappareille. Aiheutitte 
meille paljon harmaita hiuksia ja hampaiden 
kiristystä, mutta teidän ansiostanne myös 
selvisimme niistä.

Kiväärilinja ei hajonnut aamuihin, vaan aa-
mut hajosivat kiväärilinjaan.

Karvaiset taistelijamme:

Toni ”Matti” Nykänen: 
Mies, joka vielä joskus kadottaa itsensä.

Juho ”J-Cock” Kokkonen: 
Kyllä minun mielestä näin voi tehdä… Aina 
MAP:lla, harvoin kartalla.

Antti ”Pappa” Mujunen:
Vanhuus ei tule yksin. Aikaisemmin nuori ja 
kaunis, nyt vain kaunis. ”Vielä pari kilsaa.”

Teemu ”Kotsu” Kotilainen: 
Mieleltään likainen. Seisoo tilanteessa kuin 
tilanteessa.

Henry ”ADHD” Nenonen: 
Ei hullu vaan mieleltään epävakaa. Linjan 
kovin tappaja.

Esa ”Ovechkin” Ovaskainen: 
Luonteeltaan rauhallinen, mutta katseeltaan 
sitäkin vihaisempi.

Petri ”Ninja” Kohtavaara:
Kiväärilinjan oma Turtles.

Ossi ”Apina” Niiranen: 
Ääntelee kuin eläin. Tällä miehellä hermot 
on kuin ”rautaa”.

Tuomas ”Myrtsi” Myyry:
Osaa hoitaa kipinät mallikkaasti. Nukahti 
hajoitusleirillä kaatuen naama edellä kami-
naan.

Henri ”MacGyver” Alastalo:
Kova käytännön mies. Sykki Sotinpurolla 
niin kovasti, että melkein katkaisi jalkansa. 
Patenttien isäntä.

Lauri ”Killeri” Asikainen: 
Kaikkien morttien alistaja. Aikamme le-
genda. Teräksenkova sotilas.

Jukka ”Punkka” Eskelinen: 
Elävä esimerkki siitä, kuinka kiväärilinja 
särmää miehistä timantteja. Tuvan PES-
mestari.

Jiri ”Ryijy” Honkanen: 
Tänään keittoa! Ei häpeile vältellä vastuuta. 
Laulaa kuin kurki. ”Puskee.”

Lauri ”Eko” Hänninen:
Säästää maapalloa hajoamalla luontoon.

Hannu ”Rambo” Härkönen: 
Jaajaa. Hajoitusleirin paras kipinämikko. 
”Kipinä mikää? Se tuli vaan sammu.” Linjan 
Diesel-kone.

Teemu  Häyrinen: 
KVKK:n käyttö hieman aneemista. Mies pai-
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kallaan aina kun tarvitaan miestä paikal-
laan.

Marko ”Mutila” Heikkinen:
Tahtimarssiin käy! ”En ole yleensä näin nol-
lat taulussa..” ”Korpraalina olo tuntuu ihan 
korpraalilta.”

Joni ”Jonttu” Vatanen: 
”En oo ikänä käyny veksissä, enkä käy!” Ei 
fyysisiä poissaoloja, mutta minne tahansa 
olimme menossa, tämä prikaatin kovin ko-
nekivääriampuja tiesi aina, miten asiat voisi 
tehdä paremmin.

Lauri Akkila: 
”Kuka p*****e on pöllinyt sukkani!?” 
Aamu-Akkila taas vauhdissa.. Vietti myös 
enemmän aikaa päivystäjän pöydän takana 
kuin edessä.

Henri ”Sede” Cederberg: 
Mies, joka pohti mielessään; tekisikö pinkan 
vai söisikö rusinoita. Päätti tehdä molem-
mat onnistumatta kummassakaan.

Arttu ”Lasse” Lasarov:
VMTK:n luottomies. Aina ehdolla jonnekin. 
Todellinen leirikone, joka ei stressaa lii-
koja.

Mirka ”Hämis” Hämäläinen: 
”Ai mitä? Häh!? Kuuleeks kukaan?” Taistelija 
joka hyökkäsi oman joukkueen asemaan.

Heidi ”Räde” Räty: 
”Mitä miun pitikään sanoo? Voi hyvä 
ihme..”

Jooa-Maria Välimaa: 
Monitoiminainen; sekä lastentarhan opet-

taja että aerobicohjaaja. ”Emmä kuule! 
Mulla on tuplakuulonsuojaus!”

Heini ”KK” Romppanen: 
Ainut nainen joka tarvitsee kaksi asetta tu-
hotakseen vihollisen.

Sonja ”Pekkis” Pekkarinen: 
Fiksu kiharapilvi, yllättää yllättävissä tilan-
teissa.

Henna ”hyvät polvet” Toivonen: 
Joukkueen särmin ryhmänjohtaja; juok-
see jokaiseen vastahyökkäykseen tarmolla 
vaikka jalat tulisivatkin 5 m perässä irti 
muusta kehosta.

Takarivi vasemmalta: Upskok. Eronen JP, Alik. Lääperi VMA, Honkanen JJ, Kotro JPI, Niiranen OJ, Häyrinen TJP, Kokkonen JA, Myyry TMJ, 
Alastalo HJM, Hirvikangas AK, Järvinen TVJ, Eskelinen JT, Kotilainen TVJ, Hänninen LJ, Romppanen HJ, Upskok. Miettinen AA, Alik. (myöh.
Kers.) Holappa NVM.
Alarivi vasemmalta: Nenonen HTH, Korhonen KIK, Kohtavaara PJ, Pekkarinen SH, Räty HM, Härkönen HP, Mujunen AT, Ilmakari AO, Heikki-
nen MMA, Siltanen JM, Asikainen HA, Reinikainen MKM, Asikainen LT.
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PANSSARINTORJUNTALINJA
”Yksinkertaisia asioita yksinkertaisille miehille.”

Näinhän sitä äkkiseltään voisi ulkopuolinen 
asian luulla olevan, joskin koulutuksen ede-
tessä opittavien asioiden ja tekniikoiden 
määrä yllättää.

Raskaiden aseiden painosta johtuen koulu-
tus ja leirit ovat suhteellisen hapokkaita. 
Ensimmäinen koulutushaarakoepäivä oli 
luotu rankaksi, sillä käytännön rastien li-
säksi juostiin ja marssittiin legendaarinen 
pst-maili sekä linjamarssi.  Linjamerkki oli 
ansaittava ja on pakko myöntää, ettei lin-
jamarssin jälkeen ole mikään enää sattunut 
yhtä paljon.

Yleisesti linjan koulutus on ollut vaativaa, 
mutta myös laadukasta sekä inhimillisissä 
rajoissa. Kertaakaan ei juostu eikä marssittu 
ilman hyvää syytä, vaan oikealla tavalla 
linjan taistelu-, liikunta- ja muu koulutus 
pidettiin erillään. Monien joukkuelajien ja 
raskon vetämisen lisäksi yhteiset iltahetket 
olivat omiaan parantamaan jo hyväksi muo-
toutunutta linjahenkeä. Keskinäisen kilvoit-
telun ja yhteistyön ohella linjalla on saanut 
nauraa uskomattoman paljon. Päivääkään 
en olisi vaihtanut pois – enkä tosin ottaisi 
uusiksikaan.

Mutta millainen on loppujen lopuksi paljon 
puhuttu panssarintorjuntasika?  Lyhyesti: 
kaveri, joka juoksee paljon ja samalla kis-
koo ja kantaa sitäkin enemmän.  Ei aina ta-
voiltaan niin korrekti, mutta osaa tilanteen 
niin vaatiessa olla herrasmies.  Taistelussa 
pst-sika kaivaa ja valmistelee loputtomiin 
saakka, räiskii hitosti – ja kaatuu keskimää-
rin kolmessa sekunnissa.

-oppilas Kosonen

T.K ”Hapsi” Haapasalo
Mies, joka särmyyden lisäksi harrastaa 
kamppailulajeja ja metsästystä, sekä ar-
vostaa hyvää hyvän ruoan ja juoman lisäksi 
myös heviä ei voi olla läpeensä paha

J.J ”HooVee” Hakkarainen
Livistää usein nakkisuojaan. Ajan, jonka 
viettää harjoitusvapaiden ja komennusten 
lomassa kasarmilla mies tykkää nukkua. Lin-
jan unikeko.

N.K Herranen
Tykkää nukkua tämäkin herra. Skarpannut 
koulun edetessä reilusti.  Satunnainen jää-
tyily ei suinkaan ole syntiä. ”Miten tää TKP 
menee tähän laukkuun?”

T.H ”Huttu” Huttunen
Herra Huttunen on taikuri.  Löytää hävin-
neet ja korjaa hajonneet esineet silmänrä-
päyksessä.  Magic hands.  Aamuherätykset 
ovat vaikeita tälle taistelu amfi biolle.

G ”Iggy” Ignatov
Pieni, mutta sitäkin pippurisempi Komin ta-
savallan kasvatti. Taistelija-ainesta, ampuu 
sarjalla lippaat tyhjiksi. Oikea legioonalai-
nen

J.O ”Iso” Immonen
Mies, jolla ei ainakaan kaapin avonaisuu-
desta päätellen ole salattavaa. Aamut vai-
keita. Käyskentelee HV:llä, sytyttää kamii-
nan sekunneissa. ”EI se nyt niin nöpönuu-
kaa ole.”

M.P ”Pikku” Immonen
Linjan kovaäänisin kuorsaaja. Onko siis 
ihmekään, jos tupa nukkuu pommiin käyt-

täessään yöllä korvatulppia? Leirikarkit lop-
puneet vain kerran – silloinkin Sotinpuron 
hiirien toimesta.

H.R.O ”Taistelupanda” Koivistoinen
Iso mies, jolla on iso sydän.  Linjan huumo-
rin tason ilmaisija. Sanavalmis kaveri, yli-
vertaiset iltasadut. ”Tuokaa minulle uhri.”

J.M Koivula
KRHK:n lahja linjalle. Kipparikalle, joka 
tonnikalan voimalla kantaa koko linjan tu-
liasemakaluston vaikka yksinään. Prikaatin 
”särmin” taistelija.

R.A.S Kosonen
Asennetta, tekemisen meininkiä, Marlboroa 
ja laadukasta musiikkia. Now that’s our Ko-
sonen. ”EI paha, ei paljoa, ei laisinkaan.”

J.A.E ”Kugi” Kukkonen
Myhäilevä mies. Veistelee lumesta, puusta ja 
hiekasta kaikenlaisia ”taideteoksia”. Muo-
dostaa Koivistoisen ja Mäkihongon kanssa 
Tres Pistoleros –osaston.

O.P ”Grinch” Laitinen
Temperamentistaan tunnettu. Jos Laitisella 
on huono päivä niin on linjallakin.

M.J ”Rääkkylän rusakko” Lamminsalo
Rakkaalla lapsella on monta nimeä.  Tun-
nettu myös nimellä ”Lämminsyli” ja ”Lem-
mensulo”, käytöstavoiltaan lähes korrekti 
pst-gentlemanni. Lipastaa kaiken minkä irti 
saa, syö oman painonsa verran. 

M.V ”Mäkkäri” Mäkihonko
Mies, joka Sotinpurolla ampui kertasingon 
harjoitusraketin poteron reunan kautta 
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taivaaseen. Omalaatuinen viilettäjä, jolla 
monet linjan parhaimmista improvisoiduista 
repliikeistä. ”Paras oliivi on kuollut oliivi.”

A.J.P ”Nikkis” Nikkinen
Linjan särmimpiä taistelijoita. Upseerimies 
kiireestä kantapäähän. Hifi stelijä.

J.P ”Pöhis” Pöyhönen
Sympaattinen hevimies. Linjan hyvä- kaveri. 

Ylärivi vasemmalta: Upskok. Kuukkanen TJ, Alik. Remonen MS, Lipsanen AI, Mäkihonko MV, Koivula JM, Koivistoinen HRO, Pöyhönen JP, 
Kosonen RAS, Turpeinen TJ, Haapasalo TK, Hakkarainen JJ, Immonen JO, Olkkonen HO, Sistonen LAO, Alik. Repo RI.
Alarivi vasemmalta: Nevalainen MTK, Nikkinen AJP, Herranen NK, Lamminsalo MJ, Salo PP, Tuononen JH, Tirkkonen JJS, Immonen MP, Sil-
märi SS, Ignatov G, Huttunen TH, Kukkonen JAE, Laitinen OP.

Pöhis on pöhis.

P.P Salo
Linjan huomattavin kaljaparta leirin jäl-
keen. Vangiksi jäätyään mies pysyy kylmän 
viileänä, vaikka luutnantti edessä puhkuu 
tulta ja tappuraa.

J.J.S ”Tiki” Tirkkonen
Linjan piilokamera. Muodostaa Laitisen 

ohella ”kk-parin”.

J.H ”Pannukakkumies” Tuononen
Anna Lieksan erämiehelle 15 minuuttia ja 
kirves – saat hirsimökin. Anna 10 minuut-
tia lisää ja puukko, seuraa hirvipaisti. ”Voi 
veljet.”
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SISSILINJA
”Sissi – Metsän nopein eläin”

On kylmä joulukuun yö. Kuu loistaa pilvet-
tömältä taivaalta luoden päivällä kevyeen 
lumivaippaan peittyneeseen kuusimetsään 
aavemaisen tunnelman. Pieni orava etsii 
suojaa pakkaselta, samalta kun haamut hii-
pivät hiljaa asemiinsa.

On yön pimein hetki, jota valaisee ainoas-
taan neljän eturintamaa kohti matkaavan 
maastokuorma-auton vahvat valonheitti-
met. On pelottavan hiljaista. Ainoat äänet 
kilometrien säteellä ovat vain moottorien 
matala valitus yöpakkasessa ja suurten pyö-
rien alla tuskaisesti narskuva lumi. 

Kolonnan ensimmäinen maastokuorma-auto 
hidastaa mutkaan ja samalla aavemaisen 
hiljaisuuden rikkoo miinan valtaisa räjäh-
dys. Samalla sekunnilla kupariporkkana sur-
voutuu brutaalisti läpi maastokuorma-auton 
moottorin repien mukaansa rautaa kuin sitä 
ei olisikaan. Auto pysähtyy kuin seinään 
ja hetkeä myöhemmin auton lavalta alkaa 
hyppiä kauhustaan lamaantuneita sotilaita, 
jotka eivät tiedä mihin mennä tai mitä 
tehdä. Ensimmäinen sotilas on ulkona. Heti 
perään on myös seuraavat viisi. Kun seitse-
männen jalka hennosti jo koskettaa maata, 
toinen miina räjähtää ja sen sekunnin ilma 
on täynnä sirpaleita, kuoleman siemeniä, 
jotka kylvetään valtavalla voimalla ihmis-
ruumiisiin. Kasa sotilaita kaatuu sijoilleen. 
Kukaan ei tiedä mitä tapahtui, kuka iski. 
Ympärillä ei näy liikettä, on aivan hiljaista. 
Sissit ovat iskeneet.

Sissit ovat ”köyhän valtion täsmäase”, joi-
den pääasiallisena tehtävä on aiheuttaa 
mahdollisimman suuria tappioita vihollisar-
meijan elintärkeille osille, kuten huollolle ja 
johdolle, tarkoituksena hidastaa ja kuluttaa 

hyökkääjää, jolloin armeijalla on aikaa jär-
jestää puolustusta ja koordinoida paremmin 
vastahyökkäyksiä vihollista vastaan. Sissien 
toimintaan kuuluu myös paljon laajamit-
taista tiedustelutoimintaa. Sissien vahvin 
ase on heidän paikallistuntemuksensa, 
joka tekee heistä vahvan ylivoimaisenkin 
vihollisarmeijan edessä, sillä tällöin heillä 
on valta pitkälti päättää missä, milloin ja 
miten taistellaan. Sissien taistelusuorituk-
set ovat joko yksilöiden tai pienen ryhmän 
toimintaa. 

Oskari ”Erämies” Kosonen
Vain E-kauden taisteluleiri onnistui mur-
tamaan edes hetkeksi tämän kaverin lähes 
pelottavan kylmän viileän rauhallisuuden. 
Kukaan ei osaa hiljaista pään aukomista 
yhtä hyvin kuin tämä mies. Ja aina naama 
virneessä.

Miska ”Peluri” Lahti
Miehen vedonlyönti teholle vetää vertoja 
vain tämän punkan ja pinkan epäsärmiys. 
Kaverilla oli aina kiire silloin kun muilla ei 
ollut ja toisinpäin… Ehdottomasti linjan 
kovimpia narisijoita ja linjan ehdoton ykkö-
nen oppitunneilla nukkumisessa.

Teppo ”Härmän ninja” ”Apina” Laurio
Esteet yli aina siitä missä on korkein kohta. 
Löysi mahdollisuudet erilaisille tempuille 
jopa naapurituvan punkista. Tälle kaverille 
voisi löytyä töitä intin jälkeen vaikka sir-
kuksesta, mutta jätkä pääsee Haltille hom-
miin. :D

Vasili ”Commando” Novak
”Ei ne panokset riitä, tarvitaan ainaki 
3000”, sanoi tämä sissien venäjän vahvis-

tus ryhmänjohtajana toimiessaan. Asenne 
armeijaan kohdallaan, eikä valita juuri mis-
tään. Selvää johtaja ainesta. Mies jonka kai-
nalossa ei tosiaankaan tule hätä. 

Jere ”Nuppu” ”Baby” ”Nukkis” Nukarinen
Pakkasellakin T-paita takin alla, silti nenä 
hohtaa punaisena. Linjan kovin saivartelija 
ja kiusantekijä ja aina inisemässä ja kitise-
mässä joka asiasta. Kaveri ei turhaan edes 
peseytynyt saatikka sitten muuta tehnyt. 
Linjan vauva ja pokerin tuuripelaaja.

Riku ”8-ball” ”taistelutappi” Parkkinen
Sähäkkä teletappi, jolta ei mene sormi suu-
hun missään tilanteessa. Nopea ja ketterä 
kuin leopardi. Mies viettää illat sotkussa 
keppi kädessä. Tietää enemmän hyviä vit-
sejä kuin koko muu linja yhteensä.

Pasi ”Bodari” Puustinen
Linjan kehonrakentaja kaveri jolta ”möm-
möt” ei tosiaankaan ole vieneet järjen 
juoksua. Shakkimestari ja roolipelaaja. Piti 
särmästi yksin erään viikonlopun linjavartit. 
Ruokaillessa aloittaa itse varmaankin syö-
mään vasta kun muut ovat syöneet.

Toni ”Eräjorma” Reinikainen
Supersuunnistaja, joka onnistui käyttämään 
yli tunnin 150 metrin matkaan eikä siltikään 
löytänyt perille… Linjan energiapakkaus, 
joka on aina menossa mukana. Ei lusmuile, 
vaikka siihen löytyisi mahdollisuuksia.

Ville ”Travolta” ”Ritge” Ritvanen
Itse Herra Rauhallisuus. Jäätyi vain narah-
taessaan putkimiinan asennushommista 
taisteluleirillä. Ei jauha turhaa potaskaa.
Tyyppi, josta näkee jo päällepäin, ettei kan-
nata ärsyttää.



63

AUK:n kurssijulkaisu

Ylärivi vasemmalta: Upskok. Hiltunen MH, Immonen JT, Novak V, Koistinen JE, Ihanus TLJ, Tikander NJM, Tiensuu HMJ, Meriläinen, Strom 
AT, Reinikainen THA, Torvelainen RT, Salonen S, Kontiainen JPA, Kasanen TT, Jokela TE, Pesonen, Laurio TJ, Phung PL, Lahti MT, Alik. 
Tiihonen JMT.
Alarivi vasemmalta: Hallikainen OP, Kolehmainen TS, Kosonen APO, Holopainen MM, Karhapää AE, Gråsten MM, Piispanen OP, Heiskanen 
AE, Ritvanen VT, Päivänurmi RHA, Siivola JV, Puustinen PK, Partanen JVS, Heikura KJ, Nukarinen JJ, Parkkinen RJ, Heikura HP, Hartikainen 
JA.
Kuvasta puuttuvat henkilöt: Kers. Pulliainen

Simo ”On se tervasta” ”The kulmamies” 
”Voiko tupakoida?”  Salonen
”Salonen voi tupakoida” on vastaus kun 
muodosta nousee yksi käsi ylös. Käytti E-
kauden ampumaleirin tervaskantojen etsi-
miseen. Kaveri käyttää korvatulppia nukku-
essaan, ilmeisesti peittääkseen oman kiroi-
lunsa. Lähes poikkeuksetta ensimmäisenä 
muodossa. Kova mies painimaan.

Jarno ”Hartsa” ”Härski” Hartikainen
Loi alaluokan hiihtopipo -tyylin taistelu-
leirillä, ja sai siitä jopa ”erityismaininnan” 
vänrikiltä. Linjan lyhimpiä jätkiä, mutta 
omien tarinoiden perusteella linjan kovim-
pia naisten miehiä. Osasi suhtautua hirven 
ulosteisiin asian mukaisesti… :D

Mikko ”Holokki” Holopainen
The Suunnistaja I. Linjan kirjastonhoitaja, 
jolta löytyi Aku Ankan taskukirja poikineen.
 
Juho ”Mieti” ”Mondeot” Partanen 

The Suunnistaja II. Innostuu tytöistä var-
maan enemmän kuin kukaan muu ikinä. 
Taito luoda lentäviä lauseita. 

Henri ”Koe-ekspertti” Tiensuu
The Suunnistaja III. Huhujen mukaan pär-
jäsi hyvin intin kokeissa. Keksii aina itses-
tään selviä asioita monta tuntia muita myö-
hemmin. Jätkä on välillä hieman kateissa 
itseltänsäkin.

Olli ”Kamiina” Hallikainen
Mitä enemmän kaveri sai valtaa, sitä ikä-
vämpi jätkästä tuli :) Otti pulttiin välillä 
liiankin helposti. Linjan kiiltävin kalju. Val-
votti yskällään tupaansa monta yötä. Tarina 
kertoo, että kaveri on myös piilonatsi. :)

Harri ”IV” ”Snaipperi” ”Refl eksi Sissi” Hei-
kura
Prikaatin paras ampuja. Taisteluleirillä he-
räsi yöllä, otti RK:n ja tetsasi teltan seinän 
ali alle seitsemän sekunnin. Sissi myös si-

viilissä, sillä irtaantuu jopa tyttöystävänsä 
vierestä kesken unien. 

Kari ”HV” Heikura
”On tämä leirielämä rankkaa” sanoi Kari So-
tinpuron makkaranpaistoleirillä. Kova poika 
hiihtämään ja juoksemaan. Ei voinut osal-
listua harjoituksiin hiihtoleirin takia, vaikka 
ei ollut luntakaan. Linjan pisin letti, koska 
tyttöystävä ei anna leikata hiuksia :) 

Aleksi ”Matkapoju” ”No niin justiinsa” Heis-
kanen
Hieno sikarimies, jolla suuren johtajan 
tapaan aikaa lukea sähköpostia ja tehdä 
huonekaluostoksia jopa väijyssä. Otti iltava-
paalla yhden sotilaallisen liikaa ja oksensi 
sängylleen. Kova poika kadottamaan puuk-
konsa.

Timo ”Töppö” Ihanus
Mies joka tiesi kuinka alkoholia nautitaan: 
kun otetaan, niin otetaankin sitten kun-
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nolla. Perussäätäjä ja pötköttäjä. On hu-
kassa niin itseltään kuin muilta 24/7.

Jarkko ”Pimp my ride” Immonen
Autohurjastelija, joka on varsin viihdyttävä 
bling bling -mies, ja jonka pikkusisko piirsi 
virallisen sissilinjan tunnuksen, jota ei sit-
ten loppujen lopuksi saatu käyttääkään. :( 
Tällä kaverilla sekä kumi että hermot palaa 
helposti.

Topi ”Torpedos” Jokela
Tyypin uni ei paljon katsellut aikaa eikä 
paikkaa, vaan kuorsaus kuului lähes tau-
otta. 

Antti ”Kultakurkku” Karhapää
Kun Karhapää laulaa, vauvat kuolevat keh-
toihin, aurinko pimenee ja koko prikaati 
vaipuu masennukseen. Poju yrittää väntää 
vitsiä asiasta kuin asiasta. Varsinainen erä-
mies, sillä ei malttanut olla poissa metsästä 
lomillakaan.

Tuomo ”Siperian Nallekarhu” ”Paukku” Ka-
sanen
Kaveri ei turhaan stressaa pinkasta tai pun-
kasta. Linjan ehdottomasti kovaäänisimmät 
pierut, eikä häpeillyt esitellä niitä. Mutta 
hommat toimivat silloin kun sitä vaaditaan. 
Lyhyesti sanottuna tosi elämän Pulkkinen.

Teemu ”Säbämies” Kolehmainen
Motivaatio armeijaa ja oikeastaan myös 
kaikkea tekemistä kohtaan hukassa lähes 

aina. Yllätti monet äärimmäisen ”särmällä” 
toimistokäyttäytymisellään…

Jussi ”Tuhopolttaja” Huttunen
Tämä jätkä ei millään kynsitulilla itseään 
lämmittele vaan kaataa kylmän viileästi 
vaikka puoli metsää polttopuuksi. Tuli sis-
silinjan vahvistukseksi marraskuun alusta ja 
oli porukassa heti mukana. Kova poika ole-
maan äänessä.
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SISSIRADISTILINJA

Elämä on täynnä valintoja. Jotkut vaan 
yksinkertaisesti osaavat valita oikein, 
valitettavasti me emme. Me olemme ne 
sissiradistit, jotka ovat valikoituneet puo-
lustusvoimien tiukimpien seulojen läpi ja 
tunkeutuneet asustamaan aliupseerikou-
lun synkimpiin sopukoihin. Toiset voisivat 
luulla meitä hieman yksinkertaisiksi, sillä 
kuuntelemme innoissamme epämääräistä 
piipitystä ja maattuamme useita tunteja 
maakuopassa jaksamme edelleen innostua 
masin ajaessa ohi. Ulkonäkö kuitenkin pet-
tää: oikeasti olemme vieläkin toivottomam-
pia tapauksia, joiden sankaritekojen edessä 
apukouluttajatkin hiljenevät.

Hommamme on jokaisen pikkupojan ja 
amiksen unelma, koska saamme rakentaa 
majoja, leikkiä radioilla ja lukemattomilla 
muilla teknisillä härpäkkeillä sekä opetella 
ulkoa erilaisia kulkuneuvoja. Salainen fe-
tissimme on vaakadipoliantennin pystytys 
pilkkopimeässä kuusimetsässä. Paras vihje 
kuusikossa majailevista sissiradisteista on-
kin armoton kiroilu ja kopsahdukset heitto-
painojen kolahdellessa kalloihimme. Vaan 
uudet kolhut eivät menoa haittaa, emme-
hän me tällä linjalla olisikaan ellei jokin 
joskus olisi päähämme osunut.

Koulutuksemme alussa perehdyimme äärim-
mäisellä antaumuksella poistumisen jaloon 
taitoon vesitornin maastossa apukoulut-
tajiemme johdolla. Kun muut suuntasivat 
kohti sotkun herkkuja, me harvat ja valitut 
tahtijuoksimme sissiradistiluokkaan harjoit-
telemaan sähkötystä. Korvat verta vuotaen 
seitsemän taistelijaamme on jo suorittanut 
40mki/min tasokokeen ja ansainnut muuta-
man KL:n, joiden käytöstä emme voi vielä 
kuin haaveilla.

Tiukka kuri ja yhteiset koettelemukset ovat 
kuitenkin liittäneet meidät yhteen lujemmin 
kuin paraskaan hitsipilli. Yhteenkuuluvuus 
näkyy usein tavoin, jotka voivat saada ulko-
puolisen huolestumaan vakavasti mielenter-
veytemme, seksuaalisen suuntautumisemme 
sekä koulutuksemme sisällön puolesta. Myös 
värikäs ja kuuluva kielenkäyttö on muodos-
tunut tavaramerkiksemme ja muutamaan 
otteeseen tupiemme alla olevan tupakka-
paikan käyttäjät ovatkin saaneet näytteitä 
verbaalisesta akrobatiastamme.  

Topi ”Aziz” Asikainen
”Heeeei…” Linjan Bruno ja pelimies. Rak-
kauden ammattilainen.

Paavo Hurskainen
Biologisten aseiden mestari ja tupa Kannak-
sen ilmatilan herra. 

Eero ”Eki” Hämäläinen
”Älä sano mua Hämikseks!” Kitarasankari, 
joka tahdittaa askeliaan pimeässä kiroile-
malla. Puhutteli majuria vääpeliksi. Kah-
desti. Peräkkäin. 

Matti ”Iltsi” Ilvonen
Ilivosen Matti Riäkkylästä. ”Mitä, miekö?!” 
Kykenee nukkumaan tilanteesta riippu-
matta. Ainoa sirad, jolla on aikaa käydä ku-
sella kesken irtautumisen. 

Henrikki ”Hobgoblin” Juvonen
Maailman luonnottomimmat sormet. Virnis-
tys kertoo kaiken tarvittavan. Avautuu aina 
ja kaikkialla kaikesta mahdollisesta. Linjan 
sähkötysmestari. 

Emppu ”Emis” Karhinen
Vesipeto, joka voitti uinnin SM-kultaa hu-

malassa. Linjan leff avastaava. Piiskaa pyyh-
keellään pahempaa jälkeä kuin Chuck Norris 
konsanaan. 

Joni ”Coleman” Kolehmainen
Mies Pieksämäeltä. Linjan ainoa amis. Buk-
kake budo thai-hutsun suurmestari. Siirtyi 
vahvistamaan linjaamme Onttolan Rajajää-
kärikomppaniasta kahden muun taistelijan 
mukana. 

Markus ”Pokeri” Laitinen
Äärimmäinen homofoobikko, joka ei ole 
astunut vielä ulos kaapistaan. Tienannut 
pienen omaisuuden pokerilla. Teloi itsensä 
heittopainolla. Syö enemmän suklaata kuin 
muu linja yhteensä. 

Jussi ”Kenraali”, ”Pastori” Loimusalo
Prikaatin kruunaamaton golf-kuningas ja tu-
lisin streetfi ghter. ”Moni on koittanu, harva 
on voittanu.” Linjan runoseppä ja luon-
nonlapsi, joka huudattaa tuvassa huomiota 
harva se päivä loihtimalla Kenraalin esiin. 

Esa-Heikki ”Lipastaja II” Meriläinen
Käveli isoveljensä jalanjäljissä omaan mii-
naan. Ruokkii lipastamallaan ruoalla koko 
muun linjan ja vielä jää kotiinkin viemisiä. 

Jaakko ”Mahoney” Mähönen
”Voi elämän kevät!” Löytyy palveluksen ul-
kopuolella poikkeuksetta punkaltaan levyt-
tämästä iPod korvillaan. 

Teemu ”Partsi” Partanen
Linjan akrobaatti, jonka liikkeiden sähäk-
kyys jättää iskevän kobrankin varjoonsa. 
Nuuskaa isommalla tykillä kuin kukaan muu 
sekä tervehtii esimiehiään jopa piiloutues-
saan. ”Terve!”

”Bene qui latuit bene vixit”
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Ylärivi vasemmalta: Hämäläinen EAT, Kärhinen EHE, Toivakainen JME, Seppänen IM, Rönkkö TJ, Meriläinen E-HE, Pölönen PJA, Viskari NJ, 
Kolehmainen JVR, Mähönen JH, Alik. Hiltunen.
Alarivi vasemmalta: Laitinen JM, Vokkolainen JH, Pieviläinen AE, Rinne JT, Asikainen TJ, Hurskainen PJ, Juvonen PH, Loimusalo JP, Ilvonen 
MAA, Pehkonen JM, Partanen TE.
Kuvasta puuttuvat henkilöt: Upskok. Räsänen TP.

Juha ”Ennakko” Pehkonen
Mies, joka ei nuku eikä kiroile vaan ennakoi. 
Muiden herätessä makuupusseista on tämä 
taistelija jo ehtinyt pakata rinkan ja purkaa 
teltan. 58 kiloa silkkaa terästä. Kantaa poik-
keuksetta painavampaa rinkkaa kuin mies 
itse on. 

Aukusti ”Beavis” Pieviläinen
Hymystä näkee, että tämä mies tietää jo-
tain mitä muut eivät. Linjan nestori ja vii-
lipytty. 

Pekka ”Pölöpölö” Pölönen
Mr. Ujokusi ja linjan hymypoika. Karkasi 
Haminan sateeseen heikomman koulutuksen 
perässä. 

Juuso ”Rinne tässä hei! ” Rinne
Likaisten vitsien pohjaton aarreaitta. Ainoa 
taistelija, joka on saanut asetarkastuksessa 
merkinnän J (=jäätävä). 

Teemu ”Rönksteri” Rönkkö
RJK:n mies eikä anna muiden unohtaa asiaa. 
Viljelee mukanokkelia sutkauksia enemmän 
kuin vähemmän kehnolla menestyksellä. 
Linjan varapappa. ”Meillä RJK:ssa…” 

Matias ”Sepi” Seppänen
Mies, jonka selkäkarvoista jakkikin olisi ka-
teellinen. Tietää natsikullan salaisuuden ja 
”osaa” venäjää. Tuleva sipulifarmari. Kolmas 
vahvistuksemme rajalta. ”Mie oon muuten 
miettiny…” 

Juho Toivakainen
Mr. Linnunkoipi. Toinen RUK:uun menetetty 
taistelutoverimme. 

Niko ”Fiskars” Viskari
Naantalin aurinko Mikkelistä ja linjan viral-
linen nero. 

Jarno  Vokkolainen
Mies, jonka jutut eivät koskaan nouse lan-
tion yläpuolelle. Linjan apteekki. On viet-
tänyt kenties enemmän vemppapäiviä kuin 
muu linja yhteensä. Pitkälle kehittyneet pa-
karat, tuleva joulupäivällisemme?
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VIESTILINJA
Aliupseerikoulun särmin, motivoitunein ja 
ahkerin linja. Jopa niin noheva, ettei lin-
jaesittelystä saatu tämän pidempää, sillä 
jos viestimiestä jokin häiritsee, niin se on 
linjan pituus. Silti, tupatuoppiharjoittelun 
sekä itse mahtavan tupatuopin nopein (pa-
ras) linja – In your face sirad! …ja viesti 
uusii ihan normaalisti.
(Kahvinkeittimen porinaa.)

Kimmo ”Hiltsu” Hilden
”Puumala on ihan ok”. AUK:n sileimmät 
sääret

Anssi ”ei se minnuu haittaa” Kupiainen
Viestilinjan oma Kimi Räikkönen. ”Hyvä 
mies heitinkomppaniaan”. ”Onko teillä 

vaikeuksia kuullunymmärtämisessä?” Pyörii 
kuin puolukka… siellä.

Tomi Köngäs
Porokeisari Kittilästä. On sinut omien haju-
jensa kanssa.

Niko ”Zorro” Laihosola
Kumpuhuuli. Aamulla heitinrallia – ”Joo, 
meitsi lähti uimaan.” Leirin komeimmat lei-
riviikset.

Mikko ”Tasavalta” Myller
Perjantaina Giggliniin. ”Tupa- ja aluepalvelu 
toiminut, ilmoitti OPPILAS Myller.” Tulee 
horjuen iv:ltä:” Henkilökohtaisesstithan 
olin kusskina.”

”Uskomatonta”

Kalle ”Suklaasilmä” Palviainen
Vähemmistöjen ikuinen ystävä. Luolamies. 
Linjan pakollinen moottoriturpa.

Joni ”Rane” Raatikainen
”Tuo on hyvä tuo taistelija jolla on nuo sil-
mäpussit”. Tuvan tyylipoliisi. Lahjakas muu-
sikko.

Vesa-Matti ”Rax” Rask
Asuu sotkussa. Linjan särmin taistelija. Pis-
tehai kokeissa.

Roope ”Tahvis” Tahvanainen
Hallitsee poliittisen naurun. Könkään jäl-
keen linjan hitain. ”No, ok.”

Ylärivi vasemmalta:  Alik. Leskinen TE, Raatikainen JMP, Ahonen MT, Myller MVA, Hilden KP, Palviainen KMT.
Alarivi vasemmalta: Köngäs TJA, Rask V-M, Tahvanainen RAV, Kupiainen AHO, Peltonen VT, Laihosola NMH.
Kuvasta puuttuvat henkilöt: Alik. Luukkainen J-HS.
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SOTILASPOLIISILINJA

Kurssi 37 alkoi kaikkien osalta kiireisellä 
aikataululla. Piti saada spol-koulutusta ja 
siihen päälle vielä järjestellä kaappi tar-
kastuskuntoon ja miten siinä kävikään, 
no, myöhästyttiin ja rajusti. Sinä päivänä 
saimme tietää miten tarkkoja aikarajat ovat 
meillä AUK:ssa.

Joukkoon oli eksynyt yksi vanhempi taiste-
lija, korpraali arvoltaan, joka välttämättä 
halusi etsiä lisää aamuja. Muuten joukko 
koostui tuoreemmasta saapumiserästä va-
lituista spol-miehistön jäsenistä. Tällä jou-
kolla koimme, teimme ja tunsimme kaiken 
sen, mitä aliupseerikoulu meille toi tulles-
saan.

Linjan erikoisosaamiseen kuuluvat aketus, 
henkilön, kohteen ja kuljetuksensuojauk-
set sekä johtamiskaudella lomailu. Kaikesta 
koulutukset mitä olemme saaneet AUK:ssa 
voimme kiittää kouluttajaamme luutnantti 
Jalovaaraa ja apukouluttajiamme upseeri-
kokelas Hakkaraista sekä alikersantti Lät-
tiä. Heidän vaativat koulutusmenetelmät 
tekivät tästäkin joukosta joukon osaavia ja 
ehkä menestyviä johtajia. Ryhmähenki, joka 
oli kokoajan parasta mahdollista luokkaa 
loi niin hyvän yhteenkuuluvuuden tunteen 
linjan sisällä, että ei mitään taivaallista 
järkeä. Mottona kaikelle toiminnalle ”Get 
Some!”

Niko ”BoBo” Happonen
Linjan priimus. Tätä särmempää punkan te-
kijää saa hakea.

Henri ”Mappi” Ikonen
Mistä Ikonen on tehty? No tonnikalasta, 
raejuustosta ja maitorahkasta.

Simo ”George” Kurki
Tälle miehelle ei voi olla nauramatta. Show-
painijoiden ehdotonta kermaa. Oppi käsi-
varren kautta, että kamina on kuuma heh-
kuessaan mansikkana.

Juho ”Pallojalka” Laamanen
Linjan ainut oikea ukkomies. Hiukset mallia 
sissi. Alle 2 kilon reppu.

Simo ”Musti” Mustaniemi
J’lon kurvi!

Arttu ”What China?” Piitulainen
Dj, joka luulee tietävänsä kaiken kaikesta. 
Luo keskusteluihin syvyyttä persoonallisilla 
mielipiteillään.

Henri ”egyptin prinssi” Pitkänen
Linjan espanjalainen vahvistus, ainakin 
osittain.

Marko ”Nukkumatti” Tuhkalainen
Hereillä pysyminen ei kuulu vahvuuksiin.

Juhana ”Varamies” Venemies
”Kessihän läpäisee 300 mm eli puolimetriä 
terästä.”

Jarkko ”Bärssi” Ylihärsilä
Linjan nyrkkiryhmänjohtaja. Erikoisalaa: 
suunnistus, ampuminen ja viestilaitteet.
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Ylärivi vasemmalta: Upskok. Hakkarainen OMT, Happonen NPJ, Tuhkalainen MJ, Pitkänen HJ, Kurki ST, Mustaniemi SPS, Ikonen HT, Alik. 
Lätti EP.
Alarivi vasemmalta: Pulkkinen V-P, Ylihärsilä JMT, Kotiranta AIA, Laamanen JK, Väyrynen JJK, Piitulainen AT, Venemies JE.
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TULENJOHTOLINJA

Jälleen alkoi aliupseerikurssi, mukanaan 
kurssin 37 tulenjohto-oppilaat. Tulevat tu-
lenjumalat eivät tienneet mitä tuleman piti, 
mutta aina yhtä särminä he jatkoivat vael-
lustaan.

AUKSI 1 käynnistyi tulenjohdon perusteista 
ja tulenjohtoryhmän toimenkuvasta. Pian 
pääsimme treenaamaan tulenjohtoryhmän 
eri tehtäviä Jaamankankaan raikkaaseen 
ympäristöön. Kovaäänisin porukka sekä 
metsässä että kasarmilla tutustui nopeasti 
radioon ja sanomalaitteeseen, joita jokai-
nen niin lämpimällä mielellä aina muiste-
lee. Kaikkien rakastamat ”sanla” ja ”vent-
tiseiska” tulivatkin pian tutuiksi - reippaan 
leireilyn tuloksena. Viestimies 1 oli yksi 
halutuimmista tehtävistä leireillä, siinä 
kun pääsee kantamaan sitä hifi -radiota ja 
niskanhiertäjää. Joukko oppi pian eri teh-
tävät, tulenjohtaminen alkoi onnistua ja 
tanner tärähdellä kranaattien iskeytyessä 
kenttään. 

Tappioilta ei sodassa vältytty tälläkään ker-
taa ja kaksi poistui joukostamme jo AUKSI 
1:sen aikana. Kärsimme myös tappioita RUK:
un lähtijöiden vuoksi. AUKSI 2:seen selvisi 
elossa 13 etevintä. Homma tärähti käyntiin 
AUKSI 2:sen aikana sitten ihan tosissaan 
ja vietimme leirielämää viikon jos toisen-
kin. Kolusimme Jamiksella ja ohjasimme 
tulta Sotinpurolla. Tulenjohtoaliupseerin 
homma on varmasti kaikilla hanskassa niin 
kuin myös muut tulenjohtoryhmän tehtä-
vät. Pikku hiljaa porukka kehittyi ja meistä 
muodostui enemmän tai vähemmän särmä 
kokonaisuus.

Tulikomentoja!

Suuri kiitos aina pirteälle luutnantti Hämä-
läiselle ja loistaville apukouluttajillemme, 
joiden innokkuus ja neuvokkuus joskus ylit-
tivät suurimmatkin odotuksemme. 

Iiro Sakari ”Ipe” Päivinen
 ”Kyllähän mie tiesin!” Kaveri, joka tietää 
kaiken etukäteen. Ego lähenee jo Mustosta 
suuruudessaan.

Timo Tuomas Sakari ”Nöpö” Nuutinen
Johtaja Nuudel valvoo tiukasti, ettei kukaan 
huolla itseään ennen kalustonhuoltoa. Tu-
hansien lempinimien mies. Führer!

Tomi Roope Petteri Paakkari
Suomella ei olisi sodassa mitään hätää, sillä 
”kemiallinen ase” on läsnä. Paakkarin löytää 
aina, kun seuraa vain nenäänsä.

Ville Martti Sakari Honkanen
Mikkelin poeka, joka ei aja mutkan mutkaa 
ilman ”käkkäriä”. Eikä muuten jutut ihan 
heti lopu! IV-sankari. Mie tuun maalta beibi, 
ota vaatteet veke!

Kari Petteri ”Kovalevy” Kovaljeff 
Kaveri löysi uuden lajin, hirvisaurus (=sarvi-
kuono) Linjan kovin/nopein käsi.

Pekka Tapani ”Skede” Kettunen
Maailman paras pokerin pelaaja. Kaikkien 
kamu. Juankosken oma poeka. Kettu jo syn-
tyessään.

Pietu Viljami ”Väiski” Väisänen
Väiski on linjan oma palomies. ”Ai niinku 

mitää sie oikee meinaat?!” ”Ei vaineskaa” 
”Et sie tienny?!”

Teemu Tapani ”Patros” Patronen
Patros Butros Kamel Boots. Pieksämäen äijä 
on varmaan sukua kameleille. Keli kuin keli, 
aina jäässä. Ulkona pakkasta, mutta sisällä 
vielä kylmempi.

Hanna-Anniina ”HC” Harvistola
Linjan prinsessa, joka osaa pitää puolensa 
pienuudestaan huolimatta. Jonkin sortin 
tulinen pippuri?

Oki Severi Turtiainen
Punkaharjun äijjä. Aina hymy päällä. 
NHL2008 aatelia.

Mika Juhani ”Disco” Timonen
Disco-Timonen jammailee aina musiikin tah-
tiin ja huutaa hiljaisuuden jälkeen ”SIELLÄ 
LEPÄÄ” Turtiaisen kanssa NHL2008 aatelia.

Simo Samuli ”Lepi” Leppänen
Taitaa lepiä vähän jännittää. Linjan ainut 
HV-sankari ja hampurilaiskuski. Maailma 
näyttää erilaiselta kahden kristallipallon 
läpi.

Jani Jussi Petteri Heinonen
Kaveri, joka on tullut tutuksi ”Mitä ih-
mettä?” – sanonnastaan. Tulee viimeisenä, 
joka paikkaan, mutta on silti ajoissa! Joen-
suu, beibe!
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Ylärivi vasemmalta: Upskok. Järvinen SP, Tuunainen PJ, Savolainen A, Patronen TT, Koivu JJ, Kovaljeff  KP, Latja EK, Honkanen SP, Hagfors 
OD, Heinonen JJP, Päivinen IS, Sivonen MM, Mustonen JTS, Leppänen SS, Alik. Raatikainen MJ.
Alarivi vasemmalta: Timonen TP, Timonen MJ, Romppanen JM, Kettunen PT, Väisänen PV, Tirri KM, Honkanen VMS, Mölsä HS, Sorsa KE, 
Harvistola H-A, Paakkari TRP, Nuutinen TTS, Turtiainen OS.




