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Broman Group Oy on vuonna 1965 perustettu yritys, jonka 
toiminta on keskittynyt auton varaosa- ja tarvikemyyntiin 
sekä kodin ja vapaanajan tuotteisiin. Toimimme AD Varaosa-
Maailma ja Motonet –liikeketjuina laajalla alueella Suomessa.

AU TO VA R AO S AT  J A  - TA R V I K K E E T    
 V E N E   I   K A L A S T U S   I   VA PA A - A I K A    

T YÖ K A LU T   I   KOT I   I   S Ä H KÖTA R V I K K E E T 

BROMAN GROUP OY
Postiosoite: PL 169, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Tulliportinkatu 55, 80130 Joensuu
Puh: 044 700 7800 Fax: (013) 254 4199
www.bromangroup.fi
www.varaosamaailma.fi
www.motonet.fi



3

-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

Päätoimittaja
Everstiluutnantti
Martti Koivula

TILANNEKATSAUS

Hyvä Korpisoturi-lehtemme lukija,

Keväällä ilmestyneessä edellisessä 
numerossamme totesin, että olimme 
juuri kuulleet puolustusvoimauudis-
tuksen ratkaisumallista, jonka mukaan 
Pohjois-Karjalan prikaati lakkautetaan 
31.12.2013 mennessä. Tunnelmat oli-
vat tuolloin ymmärrettävästi apeat ja 
hämmentyneet. Avoimia kysymyksiä oli 
enemmän kuin vastauksia. Kesäkuun 
puoliväliin mennessä oli hallinnolliset 
päätökset tehty. Muutoksia ei tullut, 
joten helmikuussa esitettyjen tavoittei-
den mukaan mennään. Maakuntaan ei 
kuitenkaan jää puolustusvoimallisesti 
ajatellen aukkoa, sillä Pohjois-Karjalan 
aluetoimisto jatkaa uusimuotoisena toi-
mintaansa Joensuussa aluksi Itä-Suo-
men sotilasläänin johdossa ja vuoden 
2015 alusta Kainuun Prikaatin osana. 

Suunnittelun edistyessä olemme saa-
neet perusteita henkilösuunnittelun teke-
miseksi. Näillä näkymin henkilöstöämme 
tullaan kohdentamaan ainakin Karjalan 
prikaatiin Vekaranjärvelle, Porin Prikaa-
tiin/Tykistöprikaatiin Säkylään ja Niini-
saloon, Jääkäriprikaatiin/Lapin Ilmator-

juntarykmenttiin Sodankylään ja Rova-
niemelle ja Kainuun prikaatiin Kajaaniin. 
Halukkuutta on ilmennyt siirtyä myös 
muihin maavoimien joukko-osastoihin 
ja muihin puolustushaaroihin. Tuoreim-
pana päätöksenä on uuden muodostet-
tavan organisaation, Puolustusvoimien 
Palvelukeskuksen, sijoittaminen pääosin 
Joensuuhun. Palvelukeskus aloittaa 
varsinaisen toimintansa vuoden 2015 
alusta. Tieto on otettu ilolla vastaan, sillä 
se tarjoaa työllistymismahdollisuuksia 
prikaatin henkilöstölle ja mahdollisesti 
laajemmaltikin maakunnassa.

Henkilöstösuunnittelun ensimmäinen 
vaihe saadaan toteutettua syyskuun 
loppuun mennessä, jolloin selviää ne 
henkilöt, joille on tehtävä puolustus-
voimissa ja toisaalta ne henkilöt, joille 
ei tässä vaiheessa ole osoittaa tehtä-
vää tulevissa kokoonpanoissa. Jälkim-
mäiseen ryhmään kuuluvat todetaan 
muutoksenalaisiksi ja heidän kanssaan 
käydään muutoskeskustelu. Muutoksen 
kohteena olevat henkilöt ovat etusijalla 
täytettäessä avoimia virkoja ja tehtäviä. 
Muutoskeskustelun jälkeen meillä on pe-
rusteet käynnistää tarvittavat tukitoimet. 
Tavoitteena on löytää mahdollisimman 
monelle henkilölle työpaikka puolustus-
voimissa tai joku muu selviytymisreitti 
työelämään tai opiskeluun. Syksyn ja 
alkuvuoden mittaan henkilöstösuunnit-
telu jatkuu. Tammikuussa tulevat haet-
taviksi ensimmäisen kierroksen jälkeen 
avoinna olevat tehtävät. Tavoitteena on, 
että ensi vuoden huhtikuussa jokaisen 
tilanne olisi tiedossa.

Kuluva vuosi on prikaatissa aivan 
normaali toimintavuosi. Ensi vuonna 
otamme vielä koulutettavaksi tammikuun 
saapumiserän, mutta ei enää kesän saa-
pumiserää heinäkuussa. Tammikuun 
saapumiserälle annamme samanlaisen 
täyden ja tavoitteista tinkimättömän 

koulutuksen kuin edeltäville ikäluokille. 
Valaa vietetään helmikuussa varuskun-
nassa. Juhannuksen jälkeen prikaatiin 
jää muutama kymmenen varusmiestä, 
pääsääntöisesti kuljettajia, sotilaspo-
liiseja ja lääkintämiehiä, jotka saavat 
oman alansa erikoiskoulutuksen ja te-
kevät koulutuksensa mukaisia tehtäviä. 
Viimeiset varusmiehet kotiutuvat prikaa-
tista suunnitelman mukaan ensi vuonna 
joulun alla. Prikaatin lippu lasketaan sa-
losta vuoden viimeisenä päivänä.

Prikaatin esikunnan johdolla lakkaut-
tamisvalmistelut ovat edenneet hyvin. 
Suunnittelua ja käytännön toimenpiteitä 
on tehty ennakoivasti. Siitä lämmin kiitos 
kaikille tekijöille. Mieltäni on kuitenkin 
eniten ilahduttanut se, että kaikesta huo-
limatta päivittäiset tehtävät eri työpis-
teillä ja etenkin varusmiesten koulutus 
on toteutettu niin kuin pitääkin. Yhtenä 
osoituksena tästä oli erittäin hieno soti-
lasvala ja -vakuutustilaisuus elokuussa 
Liperin Pärnävaarassa.

Parhaat kiitokset kaikille yhteistyökump-
paneillemme ja tukijoillemme. Tukenne 
on ollut ja tulee olemaan arvokasta, sillä 
tässä muutoksessa sitä tarvitaan. Toivo-
tan kaikille hyviä lukuhetkiä lehtemme 
parissa. 
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Komentajan kynästä

Prikaatin komentaja
Eversti Jari Kytölä

Kuten tämän lehden ”Prikaatissa tapah-
tuu” -osiosta huomaatte, kevät oli pri-
kaatille ja sen henkilöstölle myrskyisän 
kohtalokasta aikaa. Puolustusvoimauu-
distuksen ratkaisumallille lyötiin sinetti 
kesäkuun puolivälissä, kun puolustus-
ministeri Stefan Wallin teki hallinnolliset 
päätökset Pääesikunnan esittämien uu-
distustoimenpiteiden käynnistämiseksi. 
Mutta samasta kuvakavalkadista voi 
myös nähdä, että prikaatissa ei jääty 
päätöksiä surkuttelemaan. Päätehtävät 
asevelvollisten koulutus, valmiuden yllä-
pito ja maanpuolustustyö ovat edelleen 
kirkkaana mielessä kaikessa, mitä pri-
kaatissa tehdään.

Kulunut kesä oli henkilöstön kannalta 
odotuksen aikaa. Puolustusvoimauudis-
tuksen toimeenpanoon liittyvät käskyt ja 
ohjeistus olivat ylemmissä esikunnissa 
valmistelussa ja väellä oli mahdollisuus 
vielä viettää rauhallinen kesä ja loma-
jakso, vaikka tulevat muutokset varmasti 
olivatkin mielessä kaikissa perheissä. 
Elokuun lopussa Pääesikunta julkaisi 
varsinaisen uudistuksen toimeenpa-
nokäskyn ja Maavoimien esikunta 
omansa syyskuun puolivälissä.

Kuluva syksy ja tuleva talvi painottu-
vat vahvasti uudistuksen edellyttämien 
henkilöstöjärjestelyjen suunnitteluun, 
valmisteluun ja osin myös toimeenpa-
noon. Koko puolustusvoimien henkilös-
tölle suunnatun halukkuuskartoituksen 
jälkeen henkilöstösuunnittelun 1. vaihe 
toteutettiin joukoissa syyskuun alun ai-
kana ja se valmistuu kokonaisuudessaan 
syyskuun lopussa. Pohjois-Karjalan Pri-
kaatin osalta sijoitimme ensi vaiheessa 
lähinnä kouluttajahenkilöstöä Karjalan 
Prikaatin, Kainuun Prikaatin, Porin Pri-
kaatin/Tykistöprikaatin ja Jääkäriprikaa-
tin/Lapin Ilmatorjuntarykmentin tuleviin 
kokoonpanoihin. Henkilöstösuunnitte-
lun 1. vaiheen jälkeen on sitten selvillä, 
ketkä suunnittelun tässä vaiheessa ovat 
sijoittumassa puolustusvoimien tehtäviin 
ja keiden osalta tulee kyseeseen ha-
keutuminen vielä avoimeksi jääneisiin 
tehtäviin ensi tammikuun aikana. Heidän 
osaltaan käynnistyvät myös tarvittavat 
tukitoimet mahdollisen muualle työllisty-
misen varmistamiseksi. Kaikkiaan hen-
kilöstösuunnittelun lopputulos muuttuu 
ja kehittyy matkan varrella koko ajan ja 
prikaatin väen kannalta kaikki muutokset 
ovat muutoksia parempaan.

Prikaatin väki on myös ollut aktiivista 
omia selviytymispolkuja suunnitelles-
saan. Helmikuun alun tilanteeseen ver-
rattuna, jolloin meitä oli 203 henkilöä, on 
jo nyt noin 20% löytänyt tai löytämässä 
uuden työtehtävän joko puolustusvoi-
mista tai uuden työnantajan palveluk-
sessa. Osalla tästä joukosta on myös 
mahdollisuus eläköityä

Osaa prikaatin siviilihenkilöstön tilan-
teesta helpottaa huomattavasti se, että 
tulevan Puolustusvoimien Palvelukes-
kuksen pääosien sijaintipaikaksi päätet-
tiin Joensuu. Se tuo tullessaan reilut sata 
tehtävää, joista vain muutama on sotilas-
tehtäviä. Oletettavaa on, että näissä teh-

tävissä tällä hetkellä muualla Suomessa 
palvelevat siviilit eivät suuressa määrin 
siirry uuteen organisaatioon, joten isolla 
osalla prikaatissa palvelevista siviileistä 
on mahdollisuus sijoittua sinne. Tätä 
tilannetta voidaan vielä parantaa tarvit-
tavalla tukitoimien mahdollistamalla täs-
mäkoulutuksella, jotta palvelukeskuksen 
tehtävissä tarvittava osaaminen saa-
daan kohdalleen. 

Toinen Joensuuhun jäävä puolustusvoi-
mien organisaatio on Pohjois-Karjalan 
aluetoimisto, joka prikaatin lakkauttami-
seen liittyen siirtyy Kontiorannasta Joen-
suun alueelle vuoden 2013 loppukesällä. 
Palvelukeskuksen ja aluetoimiston si-
joittumisen myötä Joensuusta on taas 
tulossa varuskuntakaupunki, jonka va-
ruskunnan päällikkönä tulee toimimaan 
aluetoimiston päällikkö.

Vaikka pääpaino lähikuukausina on hen-
kilöstön tulevaisuuden suunnittelussa, 
tapahtuu asioita myös taustalla. Varus-
kunnan ja lähiharjoitusalueen maape-
rätutkimukset ovat valmistuneet ja koko 
alueen ennallistamisen suunnittelu on 
käynnissä, osin myös toimeenpano. Jaa-
mankankaalla työ on jo hyvässä vauh-
dissa, niin kuin ehkä ainakin sienestäjät 
ovat huomanneet. Senaatin ja Metsähal-
lituksen kanssa on sovittu kiinteistöjen 
ja alueiden luovutuksiin liittyvistä yksi-
tyiskohdista ja käytännön toimenpiteistä. 
Eikä sovi unohtaa arkipäiväistä aher-
rusta rutiini- ja ydintehtäviemme osalta.

Asiat etenevät, selkiytyvät ja toteutuvat 
vaihe kerrallaan.

Kuulasta ja kirkasta syksyä!!

PÄÄTÖKSISTÄ TOIMEENPANOON



6



7

Aluetoimiston terveiset

Everstiluutnantti Jouni Mattila
Pohjois-Karjalan aluetoimiston
päällikkö

Kutsunnat
Pohjois-Karjalan aluetoimisto toteuttaa 
kutsunnat 4.9.-21.11.2012. Vuorossa 
on vuonna 1994 syntynyt miehet, ja 
heitä on maakunnassa yhteensä 1076.  
Aloitamme kierroksemme tällä ker-
taa kotikunnastamme Kontiolahdelta 
ja päätämme sen Polvijärvelle. Tule-
vasta kuntaliitoksesta johtuen Kesälah-
della kutsunnat ovat nyt viimeiset. Ensi 
vuonna Kesälahden nuoret osallistuvat 
kutsunnoille Kiteellä. Vielä joulukuun 
14. päivä järjestetään kutsuntatilaisuus 
Kontiorannassa niille, jotka ovat olleet 
jostakin syystä poissa varsinaisena kut-
suntapäivänä. Muutosta aikaisempiin 
vuosiin on se, ettemme tällä kertaa enää 
määrää asevelvollisia suorittamaan va-
rusmiespalvelustaan Kontiorantaan. Nyt 
tarkastettavat nuoret suorittavat palve-
luksensa joko Kainuun Prikaatissa (noin 
2/3) ja Karjalan Prikaatissa (noin 1/3), 
pääosin vuosina 2014 tai 2015. Pohjois-
Karjalan rajavartiostoon määräämme 
palvelukseen yhtä paljon kuin edellisinä-
kin vuosina eli noin 60 per saapumiserä. 
Muutamia nuoria tullaan määräämään 
palvelukseen myös Maasotakouluun 
Lappeenrantaan.
 
Reserviläiskoulutus ja yhteistoi-
minta
Kuten hyvin tiedetään, vuodet 2012-
2014 ovat reserviläiskoulutuksen osalta 
normaalia hiljaisempia. Tärkeimpiä esi-
kuntia ja joukkoja koulutetaan kuitenkin 
sinäkin aikana. Järjestämme keväällä 
perustetun uuden maakuntakomppanian 
kertausharjoituksen lähiharjoitusalueella 
17.-22.9. Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys täydentää puolustusvoimien vähäistä 
reserviläiskoulutusta kouluttamalla ti-
lauksiemme perusteella ja muiden tar-
peiden mukaan satoja reserviläisiämme 
useissa erilaisissa harjoituksissa - kiitos 
siitä jälleen kerran heille!

Vastuullamme on johtaa Pohjois-Karja-
lan viranomaisyhteistoimintaharjoitus 
Joensuu-Kontiolahti alueella 5.-
7.10.2012. Tällöin harjoitellaan kes-
keisten viranomaisten ja varautumisen 
toimijoiden välistä yhteistoimintaa sätei-
lyonnettomuudesta johtuvassa laajamit-
taisen maahantulon tilanteessa ja va-
ruskunnassa tapahtuvassa erityistilan-
teessa. Harjoitukseen osallistuvat maa-
kuntamme kaikki keskeiset viranomaiset 
ja muut varautumisen ammattilaiset, 
yhteensä noin 300 henkilöä, joukossa 
meidän, Pohjois- ja Etelä-Savon maa-
kuntakomppanioiden virka-apuosastot.

Marraskuussa tuemme Itä-Suomen 
aluehallintovirastoa alueellisen maan-
puolustuksen jatkokurssin järjestämi-
sessä Onttolassa 6.-7.11.2012. Kurssille 
osallistuvat viisi vuotta sitten yleiskurssin 
suorittaneet. Ohessa valmistelemme 
erikoiskurssia, joka järjestetään Kontio-
rannassa 13.-14.2.2013. Se on suun-
nattu erityisesti koulujen rehtoreille ja 
kansalaisjärjestöjen avainhenkilöille. 
Kutsut kyseiselle kurssille lähetetään 
joulukuussa.

Käynnistämme syksyn aikana järjestel-
mällisen yhteistoiminnan maakunnan 
eri koulujen (yläkoulut ja lukiot) kanssa 
toteuttamalla ”Armeija tutuksi” -teema-
tilaisuuksia. Toiminnan vakiinnuttami-
sesta sovittiin Pohjois-Karjalan reh-
toreiden kevätkokouksen yhteydessä 
Kontiorannassa huhtikuussa. Tilaisuuk-
sien tavoitteena on tuoda sotilaallista 
maanpuolustustyötä entistä tutummaksi 
maakuntamme nuorille ja siten samalla 
”laskea kynnystä” varusmiespalveluksen 
suorittamiseksi. Pilottitapahtumat järjes-
tetään tämän syksyn aikana Rääkkylän 
ja Kummun koulujen kanssa. Sovittu yh-
teistyö muissa kouluissa aloitetaan vuo-
sina 2013-2014.

Katse tulevaan vuoteen ja vuosiin
Perustyön ohessa olemme jo koko ke-
vään ja kesän ajan valmistelleet uuden, 
tehtäviltään ja henkilöstömäärältään 
suuremman aluetoimiston perustamista 
Joensuuhun. Tuo työ jatkuu ensi kesään 
saakka. Tätä artikkelia kirjoitettaessa 
ei ole tehty vielä päätöstä aluetoimis-
ton uudesta sijaintipaikasta. Tavoittee-
namme on edelleen, että toimintamme 
käynnistyy Joensuussa ennen syksyn 
2013 kutsuntojen alkamista. 

Helmikuussa tehdyt päätökset puolus-
tusvoimauudistuksen toimeenpanosta 
alkavat nyt konkretisoitua. Toisaalta 
ajamme alas nykyisiä toimintojamme ja 
toisaalta luomme uutta suorituskykyä, 
joka tekee kaikkien meidän lähikuukau-
sista erittäin työntäyteisiä ja henkisesti 
haastavia. Toivotan kaikille varuskunta-
laisille onnea sen oman ”selviytymispo-
lun” löytämiseksi puolustusvoimien toi-
minnan päätyttyä täällä Kontiorannassa. 
Teidän kaikkien yhteistoimintakumppa-
neiden tuki ja kannustus on meille nyt 
ensiarvoisen tärkeää. 

Hyvää loppusyksyä teille kaikille!

POHJOIS-KARJALAN ALUETOIMISTON 
AJANKOHTAISKATSAUS
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Prikaatissa tapahtuu

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS
8.2. alkoi prikaatissa uusi vaihe. Puolustusvoimien ratkaisumalli esiteltiin ja varuskunnan lakkauttaminen 2013 lopussa 
oli osa mallia. Tämän jälkeen on varuskunnassa tapahtunut jo paljon ja esitykset ovat muuttuneet päätöksiksi.

Varuskunnan väki koottiin kokoon 8.2. varuskuntaravintola Simunaan kuulemaan puolustusvoimien ratkaisumallin sisältöä.

Ratkaisumallin sisältö esiteltiin myös medialle ja tärkeimmille sidosryhmille.

Myös Karjalan Sotilassoittokunta lakkautetaan vuoden 2013 lopussa. Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Jyrki Heinonen 
ja puolustusvoimien ylikapellimestari, musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälä pitivät soittokunnalle infotilaisuuden 10.2.
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Prikaatissa tapahtuu

Puolustusministeri Stefan Wallin seurueineen vieraili varuskunnassa 2.3. Keskustelutilaisuuteen oli kutsuttu jälleen koko va-
ruskunnan väki. Mukana ministerin matkassa oli myös muun muassa Pääesikunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön edustajia.

Maavoimien komentaja, kenraali-
luutnantti Raimo Jyväsjärvi piti 
infon henkilöstölle 12.3.

Prikaatin komentaja piti 3.5 tiedo-
tustilaisuuden prikaatin väelle puolus-
tusvoimien esityksistä puolustusminis-
teriölle.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puhe-
loinen sekä puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, 
nykyinen kenraalimajuri Sakari Honkamaa pitivät 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuden varuskunnan 
henkilöstölle 4.5.

Työ- ja elinkeinoministeri Lauri Ihalainen seurueineen kuuntele-
massa sekä varuskunnan että paikallisten sidosryhmien mietteitä 
tulevista toimenpiteistä 19.3. Henkilöstön selvitymispolkujen 
mahdollisuuksia kartoitettiin ja kuultiin muun muassa Kontiolah-
den kunnan mielipiteitä.

Sotamuseon edustajat tekivät katselmuksen 15.5. prikaatin 
perinne-esineistön jatkosijoitusta ja -käyttöä ajatellen. Esi-
neistöä esittelemässä prikaatin komentaja ja kapteeni Taneli 
Mäkinen.
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Prikaatissa tapahtuu

KOTIVÄKIPÄIVÄ JA SOTILASVALA 25.2.

Tammikuussa palveluksensa aloittaneet varusmiehet vannoivat sotilasvalansa ja antoivat sotilasvakuutuksensa 
varuskunnassa helmikuun lopulla. Yhteensä 550 alokasta ylennettiin jääkäreiksi. Samana päivänä järjestettiin alok-
kaiden läheisille mahdollisuus tutustua varusmiesten oloihin, koulutukseen ja elämään kasarmeilla.  

Päivän alussa vieraat saivat oppaakseen omat varusmiehensä, 
kun alokkaat laskettiin tuvista läheistensä luokse.

Kasarmeilla oli esillä monenlaista koulutuksessa käytettävää 
kalustoa. Tässä esillä ovat muun muassa viestivälineet, 
kevyt kertasinko sekä trangia.

Tuvissa tehtiin tupatarkastuksia sekä näytettiin kotijoukoille, 
miten oikeaoppinen pinkka tehdään.

Varuskunnan alueella liikkui paljon väkeä tutustumassa 
kasarmeihin ja sotilaskodin myyntipisteiden tarjontaan.



11

Prikaatissa tapahtuu

Isä Vesa luki ortodoksisen litanian yhdessä varus-
miespapin kanssa.

Prikaatin komentaja ja sotakamreeri Jorma Mikkonen laskivat seppe-
leen Kollaan Vasamalle.

Sotilasvakuutuksen antajat varuskunnan auditoriossa kuuntele-
massa ja toistamassa vakuutuskaavaa.

Vala vannottiin urheilukentällä suotuisassa talvisäässä. 

Ohimarssireitti kulki Kasarmin kentän läpi. Ohimarssin ottivat vastaan prikaatin komentajan lisäksi prikaatin entinen komentaja, 
eversti evp Pekka Ripatti. Perusyksiköiden marssirivistöt soljuivat tahdikkaasti vastaanottokorokkeen ohi. Ohimarssi päätti juh-
lapäivän ja tuoreet jääkärit pääsivät ansaitulle valalomalle.
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www.blc.fi • www.lukkorengas.fi

Täyden palvelun  
turvallisuusalan asiantuntija.

- Tuotteet ja tarvikkeet
- Asennus ja huolto

- Suunnittelu ja konsultointi

Voimatie 12 Joensuu, Puh. 042 44681
• Helsinki • Imatra • Lappeenranta • Kuopio • Savonlinna •

Maavoimien koulutuspäällikön tarkastus 1.2.

Eversti Pertti Laatikainen tarkasti prikaatin varusmieskoulutuksen helmikuun alussa. Tarkastuskohteina olivat muun muassa 
ensiapukoulutus ja kirpeässä pakkassäässä pidetty hiihtokoulutus. Koulutuspäällikkö kyseli rasteilla varusmiesten tuntoja koulu-
tuksen tasosta.

Karjalan Jääkäripataljoonan vuosipäivä 25.2.

Pataljoonan vuosipäivää vietettiin helmikuussa varuskuntaravintola Simunassa. Juhlassa muistettiin muuan muassa pataljoonan 
kirjoilta lähteneitä. Iloista yhdessäoloa ja seurustelua ryyditti erinomainen ruokatarjoilu.
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Aluetoimiston vuosipäivä 27.2.

Pohjois-Karjalan aluetoimiston vuosipäivää juhlittiin maanpuolustusjuhlan merkeissä Rääkkylän koulukeskuksessa. Juhlavieraat 
saivat nauttia muun muassa Karjalan Sotilassoittokunnan ja koulun kuoron musiikista. Juhlassa palkittiin myös aluetoimiston 
yhteistyökumppaneiden edustajia.

Talvisodan päättymisen muistokonsertti 13.3.

Muistokonsertti pidettiin Joensuun evankelis-luterilaisessa kirkossa yhteistyössä aluetoimiston ja Joensuun evankelis-luterilai-
sen seurakunnan kanssa. Soittokunnan ja Joensuun mieslaulajien yhteisesitys oli hienoa kuultavaa. Juhlapuheen piti eversti 
evp Jouko Hälvä.

Parhaissa merkeissä.PPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaa  mmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssäääääääääääääääää..........
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X-Partner Joensuu Oy
Teollisuuskatu 11, 80100 Joensuu
Puh. 0207 410 650, fax 013-120 365

www.xpjoensuu.

Sotilasasiamiesten talvimatka 27.-28.3.

Suomeen akkreditoidut sotilasasiamiehet vierailivat prikaatissa maaliskuun lopulla. Sotilasasimiehet saivat reilusti tietoa maan-
puolustuksesta ja prikaatin toiminnasta. Asiamiehet tutustuivat myös koulutukseen käytännössä ja varusmiehet saivat vastailla 
englanniksi asiamiesten kiperiin kysymyksiin.

Myös viihteellistä ohjelmaa oli tarjolla niin asiamiehille kuin heidän puolisoilleen. Ampumahiihtostadionilla järjestetyt leikkimieliset 
kilpailut saivat aikaan monet naurut, joiden perusteella voidaan todeta vieraiden nauttineen matkastaan.
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Karjalan Jääkäripataljoonan komentajan vaihto 30.3.

Jääkäripataljoona sai uuden komentajan, kun everstiluutnantti Rainer Kuosmanen otti joukkoyksikön komentoonsa. Kuosma-
selle prikaati on tuttu paikka edellisistä tehtävistä Kontiorannassa. Pataljoonan komentajana parisen vuotta toiminut everstiluut-
nantti Petteri Tervonen siirtyi uusiin tehtäviin Pääesikunnan henkilöstöosastolle.

Metsäinfo 18.4.

Kujettajakurssilla olevat varusmiehet saivat tuntumaa ja perehdytystä metsäalaan ja alan erilaisiin koulutus- ja työllistymismah-
dollisuuksiin. Kurssilaiset saivat mahdollisuuden tutustua hakkuukohteeseen ja siellä käytössä olevaan kalustoon ja henki-
löstöön. Eikä myöskään unohdettu nuotiokahveja ja makkaranpaistoa. Tauolla oli mahdollisuus kysellä toimijoilta, mitä metsäala 
vaatii.

DACIA DUSTER 4 x 4  
ALK. 18 586 € 

Dacia Duster 1.6 16 V 4 x 4  hinta alk. 13 310 € +  4 675,75 € + 600 € =18 585,75 € . 
CO2 185 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. avainvaunu.fi.

VIHDOINKIN MYÖS NOPEAAN TOIMITUKSEEN!

JOENSUU Pankakoskentie 6
puh. 010 5228 625 ark. 9-17, la 10-14

.a ain aunu.
Puhelut 010-yritysnumeroihin: 8,28 senttiä/puhelu ja lisäksi lankapuh. 5,95 
senttiä/min. ja matkapuh.17,04 senttiä/min. 
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Suvikahvi 1.6.

Perinteisillä suvikahveilla nautittiin soittokunnan musiikista ja kakkukahveista. Tilaisuudessa onniteltiin myös lippujuhlapäivänä 
ylennyksiä ja huomionosoituksia saaneita varuskuntalaisia.

Prikaatissa tapahtuu



17

LEVINTIE 1590
99130 SIRKKA
PUH. (016) 646 301

LEVILLE
KYLPYLÄ-

LOMALLE,

LIIKUNTA-

LOMALLE
TAI KOKOUKSEEN!

Kesä12 -konsertti 2.6.

Soittokunnan kesäkonsertti jouduttiin huonon sään takia siirtämään torilta jäähalliin. Tunnelma oli silti hieno, kun parisen tuhatta 
katsojaa pääsi nauttimaan Jenna Bågebergin ja soittokunnan esityksistä.

Illan toisena päätähtenä tunnelmoi Pave Maijanen. Hänen 
osuudessaan kuultiin kaikki vanhat ja tuoreemmat hitit Paven 
mittavan uran varrelta.

Prikaatissa tapahtuu
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Sotainvalidien kesätapahtuma 12.6.

Prikaati, aluetoimisto ja Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirit järjestivät perinteisen kesätapahtu-
man sotainvalideille ja heidän läheisilleen. Sotilaskodin tulokahveilla kävi mukava puheensorina, kun ystävät ja tutut tarinoivat 
keskenään. Pääjuhla pidettiin varuskuntaravintola Simunassa, jossa esiintyi muun muassa Joensuun Mieslaulajien seniorit soit-
tokunnan säestyksellä.

Kenraalimajuri Jukka Pennanen 
aselajiharjoituksessa 13.6.

Itä-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen kävi tarkastamassa aselajiharjoituksen joukot Uimahar-
jussa. Nimensä mukaisesti eri aselajit harjoittelivat maavoimien uudistettua taistelutapaa. Varusmiehiä aktiivisesti jututtanut 
kenraali sai hyvän kuvan siitä, miten pilottijoukko-osastona toimiva prikaati kouluttaa uusia taistelumuotoja.
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OHI ON 270, 180, 362

6.7.2012 kotiutettiin saapumiserän 2/11 362 vuorokautta ja saapumiserän 
1/12 180 vuorokautta palvelleet varusmiehet. 

Saapumiserän 2/11 270 vuorokautta 
palvelleet miehistön erikoiskoulutuk-
sen saaneet varusmiehet kotiutuivat 

5.4.2012. 180 ja 362 vrk palvelleiden palkitut:

270 vrk palvelleiden palkitut:

Jalkaväen mitali ja killan stipendi
Korpraali Jussi Matti Eskelinen, 
Joensuu

Hyvän jääkärin palkinto
Jääkäri Jere Topias Hyttinen, Maaninka

Kummikuntien esinepalkinnot
Korpraali Jani Petteri Huhta, Pieksämäki
Korpraali Ville Samuli Parjanen, 
Kontiolahti
 
Rehdin sotilaan stipendi
Korpraali Teemu Petteri Suomalainen, 
Kerimäki

Ylämyllyn sotilaskotiyhdistys ry:n 
rahaston stipendi
Jääkäri Reetta-Kaisa Karoliina 
Kukkonen, Joensuu

Jalkaväen mitali ja killan stipendi
Vänrikki Toivanen Jari Petteri, Tampere
Kersantti Kettunen Simo Sakari, 
Savonlinna
Korpraali Haaranen Jani Eemeli, 
Joensuu
 
Reserviupseeripiirin palkinto
Vänrikki Sorsa Lari Janne Herman, 
Joensuu
 
Reserviläispiirin palkinto
Kersantti Juuti Toni Kristian, Pieksämäki
 
Hyvän jääkärin palkinto
Jääkäri Sveholm Simo, Nurmes
 
Kummikuntien esinepalkinnot
Alikersantti Sarkkinen Joni Petteri, 
Kontiolahti 
Korpraali Korhonen Ville Juhani, Lieksa
Korpraali Siljander Timo Tapio, 
Pyhäjärvi 
Vänrikki Purho Sami Johannes,
Joensuu 
Alikersantti Pirttinen Milo Jaakko 
Jonatan, Helsinki 
Jääkäri Manninen Toni Kristian, 
Tohmajärvi 
Alikersantti Kantelinen Juuso, Kuopio 
Korpraali Lehikoinen Joonas, 
Hankakoski 
Jääkäri Kantanen Ville, Haukivuori 
Vänrikki Taskinen Joonas Santeri, 
Lieksa 
Alikersantti Tapio Vesa-Valtteri Olavi, 
Savonlinna 
Jääkäri Pitkänen Olli Petteri, Parikkala 

Alikersantti Rissanen Jaana Elisa, 
Leppävirta 
Kersantti Marttila Hanna Mari, Oulu 
Jääkäri Laitinen Erkka Tapio, 
Pieksämäki 
Jääkäri Huupponen Niko Toni Tapio, 
Savonlinna 
Jääkäri Hokkanen Lasse Atte Ilmari, 
Kangasniemi
 
Sotilaskotisisar Kyllikki Tepon 
rahaston stipendi
Vänrikki Otronen Heini Hannele, Lieksa

Rehdin sotilaan stipendi
Alikersantti Eronen Timo Kalle Nikita, 
Varkaus 
Vänrikki Pulkkinen Jere Johannes, 
Kuopio 
Jääkäri Karhu Miska Kristian, 
Rantasalmi
 
Ylämyllyn sotilaskotiyhdistys ry:n 
stipendi
Alikersantti Ikonen Niina, Lieksa

Mannerheim-ristin ritari Onni 
Määttäsen stipendi 
Kersantti Hirvonen Lauri , Eno
 
Ulla Mustakallio rahaston stipendi
Jääkäri Rousu Juha-Pekka, Kuopio

Viestikillan palkinto 
Kersantti Halinen Ville, Lauteala 
Korpraali Simonen Petri Olli Ilmari, 
Joensuu
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2/12 KOTIVÄKIPÄIVÄ 21.7.
Heinäkuun saapumiserän kotiväkipäivää vietettiin heinäkuun lopussa auringonpaisteen siivittämänä. Valan ollessa 
Liperissä elokuussa, järjestettiin kotiväkipäivä erikseen varuskunnassa. Paikalla oli noin parituhatta vierasta. Kotijou-
kot pääsivät tutustumaan prikaatin toimintaan ja tiloihin sekä nauttimaan sotilaskodin tuotteista. Päivän päätteeksi 
kotijoukot saivat varusmiehensä mukaansa, kun alokkaiden ensimmäiset lomat alkoivat.
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2/12 SOTILASVALA 18.8.
Heinäkuun saapumiserän sotilasvala 
ja -vakuutus pidettiin pitkästä aikaa 
varuskunnan ulkopuolella Liperissä. 
Sotilasvalan vannojia ja sotilasva-
kuutuksen antajia oli tällä kertaa 
595 alokasta. Päivän tilaisuudet 
aloitti seppeleenlaskutilaisuus Lipe-
rin Sankarihaudoille, josta siirryttiin 
Pärnävaaran urheilukeskukseen 
varsinaisiin valatilaisuuksiin. Urheilu-
keskuksen alue täyttyi elokuun aurin-
koisena päivänä useasta tuhannesta 
juhlavieraasta. Ohimarssin jälkeen 
alkanut sadekuurokaan ei tuntunut 
haittaavan juhlatunnelmaa ja jääkä-
reiden lomillelähtöä.

Sankarihaudoille laskettiin sekä Liperin kunnan ja sidosryhmien että 
prikaatin seppele. 

Sotilasvakuutuksen antajat Pärnävaaralla.

Vala annettiin ja ohimarssi marssittiin yleisön edessä Suomen 
lippujen liehuessa urheilukeskuksessa. Yleisöllä oli hyvät paikat 
katsomotasanteilla seurata valatilaisuuksien kulkua. Yleisöstä 
etsittiin ahkerasti, että missä kohdassa paraatimuodostelmaa 
se oma läheinen varusmies onkaan.

Kutsuvieraslounaalla prikaati luovutti varuskunnan perinneti-
lassa olleen presidentti Kyösti Kallion reliefi n takaisin Liperiin, 
josta se oli tullut prikaatin haltuun Ylämyllyn varuskunnan ja 
sotilaskodin lakkauduttua. 
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Kapteeniksi
Yliluutnantti Eero Lempinen

Yliluutnantiksi
Luutnantti Jani Hiltunen
Luutnantti Jani Toivanen

Ylennetään reservissä: 
sotilasmestariksi
Sotilasmestari Pasi Mikkonen

Ylennetään reservissä ja annetaan 
vastaava palvelusarvo:
Vääpeliksi
Ylikersantti Tuure Välimaa

Ylikersantiksi
Kersantti Jesse Mäkinen

Ylennykset 4.6.2012

Reserviin
Kersantti Jani Piiroinen 27.11.11
Sotilaspastori Juha Eklund 1.1.2012
Sotilaspastori (vs) Petri Rask 1.1.2012
Kersantti Juho Rautiainen 1.2.2012 
Ylivääpeli Jari Hiltunen 1.3.2012
Sotilaspappi Vesa Takala 1.6.2012 

HENKILÖSTÖ
Henkilöstöön hyväksytyt

Siirrot
Yliluutnantti Jari Parviainen 1.3.2012 Karjalan Prikaatiin
Everstiluutnantti Petteri Tervonen 1.4.2012 Pääesikuntaan
Toimistosihteeri Terhi Pelkonen 1.7.2012 Sotilaslääketieteen Keskukseen
Yliluutnantti Petri Pesonen 6.8.2012  Maasotakouluun
Asentaja Timo Ratilainen 16.8.2012  Itä-Suomen Huoltorykmenttiin Ylämyllylle
Luutnantti Pekka Kämäräinen 1.9.2012 Kainuun Prikaatiin

Kersantti
Mika Kela
1.4.2012

Sotilaspastori
Anssi Törmälä

9.1.2012

Everstiluutnantti
Rainer Kuosmanen

1.4.2012

Kersantti
Sami Länsimaa

5.9.2012

Sotilaspappi
Mikko Sidoroff

15.6.2012

Kersantti
Ahti Toivanen

1.1.2012

Kersantti
Otto Vottonen

1.4.2012

Siviiliin
Sihteeri Raija Riissanen 1.6.2012

Sosiaalikuraattori
Katri Kinnari

1.7.2012

Sihteeri
Outi Luomi
16.7.2012

Toimistosihteeri
Sanna Pölönen

1.8.2012

Ylennetään reservissä:
Vääpeliksi
Vääpeli Jarkko Mustonen

Ylikersantiksi
Vääpeli Timo Halonen

Kersantiksi
Kersantti Santtu Bräyschy

Annetaan palvelusarvo:
Vääpeliksi 
Ylikersantti Timo Varis

Ylikersantiksi
Kersantti Mikko Lampen
Kersantti Timo Nykänen
Kersantti Janne Turunen

Asentaja
Kari Halonen

1.8.2012

Asentaja
Touko Haapalainen

1.8.2012

Asentaja
Miko Laasonen

1.8.2012

Ylennetään reservissä 21.6.2012:
Alikersantiksi
Sotilaspastori Anssi Törmälä
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Kranaatinheitinkomppania kouluttaa 
kuusi- ja yhdeksänputkisia kranaatinhei-
tinkomppanioita taisteluosastoihin sekä 
jääkäri- ja jalkaväkipataljooniin. Kra-
naatinheitinkomppania on pataljoonan 
tulivoimaisin välittömästi käytössä oleva 
epäsuorantulen yksikkö. Kranaatinheitin-
komppaniassa on nimestään huolimatta 
koulutettu viime vuosina myös esikunta-
komppanioiden komento- ja huoltojouk-
kueita, tiedustelujoukkueita ja sinkojouk-
kue. Tulenjohto- ja viestipattereihin on 
koulutettu viestijaoksia ja tulenjohtueita. 
Lisäksi jalkaväkikomppanioille ja sissi-
komppanioille on koulutettu väliajoin ke-
vyitä kranaatinheitinjoukkueita. Syksyllä 
koulutettava kranaatinheitinkomppania 
on prikaatin viimeinen.

Yksikön vahvuus on joukkotuotannosta 
riippuen 120-170 varusmiestä ja tällä 
hetkellä 13 henkilökuntaan kuuluvaa. 
Koulutus kranaatinheitinkomppaniassa 
on monipuolista. Tehtävien fyysisyyden 
ja henkisen vaativuuden välillä on laaja 
skaala. Ampuma-arvoja määrittävät 
laskijat ja tulitoimintaa johtava tulitoi-
mintaupseeri tekevät henkisesti vaati-
vaa työtä, kun taas kranaatinheittimellä 
toimivat heitinmiehet tarvitsevat vas-

taavasti fyysistä voimaa. Kaikissa teh-
tävissä vaaditaan tarkkuutta. Valmiste-
luissa ja tulitoiminnassa tehdyt pienetkin 
virheet voivat kasautuessaan aiheuttaa 
hajontaa ja poikkeamaa tulen käyttäyty-
misessä. Puhelinyhteyksiä rakentavat 
viestimiehet sekä mittausmiehet tarvitse-
vat puolestaan kestävyyttä. Viestiyhteyk-
sien toimivuus on edellytys komppanian 
tehtävän täyttämiselle. Ampumavalmiu-
desta ei ole hyötyä, jos tulikomennot 
eivät tule perille. Viestiyhteyksien raken-
tamisesta ja ylläpitämisestä radio- ja pa-
rikaapeliyhteyksillä vastaa viesti- ja mit-
tausjoukkue. Komppanian elinehtona on 
toimiva komento- ja huoltojoukkue, joka 
toimittaa joukkueisiin ampumatarvik-
keet sekä muonat. Uusien tuliasemien 
valmisteluja johtaa komppaniaupseeri. 
Hän tiedustelee ja johtaa komppanian 
asemien valmistelut ja opastuksen. No-
peasti ja tarkasti toimiva mittausryhmä 
vastaa tarkkojen paikannustietojen sekä 
suuntien toimittamisesta komppanian 
käyttöön. Tarkka suunta otetaan tarvitta-
essa vaikka tähdestä tai auringosta. 

Raskaan kranaatinheittimen kantaman 
(7,5 km) vuoksi kranaatinheitinkomp-
pania ryhmittyy lähelle taisteluja, joten 
komppanian lähipuolustusjärjestelyjen 
on oltava kunnossa. Pataljoonan taiste-
lujen kriittisessä vaiheessa komppani-
asta irrotettava torjuntaosasto saattaa 
ratkaista koko taistelun. Sissikranaatin-
heitinmiehistä on syytä mainita, että hei-
dän on hallittava sekä sissin että kranaa-
tinheitinmiehen taidot. 

Kranaatinheittimistö on kehittyvä jal-
kaväen koulutushaara. Kehitys näkyy 
parhaiten ampuma-arvojen määritysta-
van kehittymisessä. 1980- ja 90-luvuilla 
perinteisen tason rinnalle kehitettiin las-
kinjärjestelmä. Uudempi 2000-luvulla 
kehitetty AHJO-ohjelmisto mahdollistaa 
Windows-pohjaisena sovelluksena no-
pean oppimisen verrattuna laskinjärjes-
telmään. AHJO:n omaksumisnopeus 

onkin nykynuorilla ensiluokkaista, koska 
jo opituista ATK-taidoista on hyötyä op-
pimisessa. Digitaalisesta kehityksestä 
huolimatta on hallittava myös vanha 
taso-menetelmä, koska ampuma-arvot 
voidaan laskea näin ilman sähköä. 

Kranaatinheitinkomppanian päällikkö
Kapteeni Antti Ahtola

KRANAATINHEITINKOMPPANIA

Yksikkömme on ollut kehittämässä ja 
testaamassa prikaatissamme kehitettyä 
parikaapeliyhteyksillä toimivaa AHJO-
järjestelmää. Järjestelmässä analoginen 
data siirtyy parikaapelia pitkin sanoma-
laitteiden kautta SHDSL-modeemeihin, 
jotka suodattavat datan tietokoneiden 
tulkittavaksi. Tämä mahdollistaa tiedon-
siirron uusien digitaalisten ja vanhojen 
analogisten järjestelmien välillä. 

Viime vuonna komppania sai uuden 
tutkimustehtävän tutkia kranaatinheitin-
komppanian uuden taistelutavan mu-
kaista taktiikkaa. Hajautettu taistelutapa 
on mielenkiintoinen haaste; perusasiat 
tehdään kuten ennenkin, mutta toisaalta 
hajauttaminen pakottaa suunnittele-
maan ja johtamaan komppaniaa uudella 
tavalla. Jo aikaisemmin aloitettu AHJO-
järjestelmän testaus tukee erinomaisesti 
uuden taistelutavan kokeilua.

Yksikössä palvelleet tietävät mitä tarkoit-
taa ”joukko on suurempi kuin osiensa 
summa”. Kovalla työllä rakennettu so-
takone yhdistää ainutlaatuisella tavalla 
jokaista heitinmiestä.



25

Perusyksikköesittelyt

JÄÄKÄRIKOMPPANIA

Jääkärikomppanian tehtävä
Komppaniamme tehtävänä on kouluttaa 
jokaisesta saapumiserästä, joukkotuo-
tantovelvoitteesta riippuen sodan ajan 
jääkäri- tai jalkaväkikomppania. Tavoit-
teena on kouluttaa jokainen varusmies 
kärkiosaajaksi omassa aselajissaan 
sekä perustiedot ja -taidot omaava tais-
telija kaikissa jalkaväen perusasioissa. 
Yhdistettäessä eri aselajien erityisosaa-
jat komppaniaksi, muodostuu toiminta- 
ja suorituskyvyltään vahva ja tehokas 
joukko.

Koulutus
Jokainen Jääkärikomppaniassa varus-
miespalvelustaan suorittava saa moni-
puolisen jalkaväen koulutuksen. Jääkä-
rikomppanian koulutus on kurinalaista, 
fyysisesti haastavaa, mutta mielekästä. 
Erikoiskoulutuskausi alkaa yhtenäis-
koulutuksella, jolloin opitaan käyttämään 
jalkaväen perusaseita ja kalustoa ku-
ten konekivääreitä, panssarintorjunta-
aseita, miinoja, viestivälineitä ja uusinta 
optiikkaa kuten valonvahvistimia. Tämän 
jälkeen koulutus eriytyy muutaman vii-
kon mittaisiksi miehistökursseiksi. Jo-
kaiselle taistelijalle etsitään soveltuvin 
kurssi ja tehtävä laajasta valikoimasta. 

Kurssitarjontaan kuuluvat muun muassa 
taistelujääkärikurssi, konekiväärikurssi, 
tarkka-ampujakurssi, tulenjohto- ja 
viestikurssi, etäisyyden mittauskurssi, 
taisteluensiapukurssi, ilmatorjuntakone-
kiväärikurssi, maastoskootterikurssi ja 
taistelulähettikurssi.

Erikoiskoulutuskauden loppupuolella 
muodostetaan sodan ajan komppania, 
jossa jokaisen erityisosaaminen nivou-
tuu yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. 
Joukkokoulutuskausi taistellaan jouk-
kue- ja komppaniakoossa. Tiedustelijat 
toimivat viholliselta salassa tuottaen sen 
määrästä, laadusta ja suuntautumisesta 
tärkeää tietoa. Jalkaväkijoukkueet val-
mistautuvat kuluttamaan, hidastamaan 
sekä torjumaan vihollista panssarintor-
junnan, sulutteiden ja epäsuoran tulen 
yhteisvaikutuksella. Komentojoukkueen 
ohjusryhmä tuhoaa vihollisen taistelu-
panssarivaunut ohjuksillaan komppanian 
alueella, tarkka-ampujien tuhotessa vi-
hollista kivääreillään pitkien matkojen 
päästä. Huoltojoukkue pitää komppanian 
taistelukuntoisena muun muassa lääkin-
nän, muonituksen ja taisteluvälinemate-
riaalin osalta.

Uudistettu taistelutapa
Komppaniamme on mukana valta-
kunnallisessa uudistetun taistelutavan 
kokeilutoiminnassa. Kokeilutoiminnan 
tavoitteena on pyrkiä vastaamaan ny-
kypäivän sodankäynnin ja taisteluken-
tän haasteisiin. Kokeilu on tuonut omat 
haasteensa, mutta myös mahdollisuu-
tensa koulutuksessa. Nuori kouluttaja-
porras on tehnyt rohkeaa ja innovatii-
vista työtä koulutuksia suunnitellessa ja 
toteuttaessa. Käytössämme on paljon 
uutta materiaalia kuten aseita, optiikkaa, 
ajoneuvoja ja viestivälineitä. Taistelu-
tapa on kehittynyt kaluston lisäksi myös 
johtamisessa. Taistelun johtojärjestelmä 
vie nykytekniikan maastoon helpottaen 
hajautetun toiminnan ja suuren vastuu-
alueen johtamista, perinteisiä keinoja 
unohtamatta. Haasteensa puolestaan 
tuo ohjesääntöjen ja oppaiden vähyys, 
uuden taistelutavan ollessa vielä ko-
keiluasteella. Varusmieskoulutuksessa 
maastovuorokausien vähetessä on te-
hokkaalla ja nousujohteisella koulutuk-
sella luotava vahva perusta kasarmikou-
lutuksessa, jotta riittävä harjaantuminen 
tapahtuu maastossa.

Tulevaisuus
Puolustusvoimauudistuksen myötä Jää-
kärikomppaniassa koulutetaan enää 
kaksi joukkotuotannon mukaista jalka-
väkikomppaniaa. Kouluttajien siirtyessä 
uusiin tehtäviin muihin joukko-osastoi-
hin, on kokeilutoiminnan myötä opit-
tua tietoa ja taitoa mahdollista levittää 
ympäri Suomea. Vielä on mahdollisuus 
tulla suorittamaan varusmiespalvelus 
Jääkärikomppaniaan, iskussa olevaan 
joukkoomme!

Jääkärikomppanian varapäällikkö
Yliluutnantti Timo Ukkola
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Arvoisat Korpisoturi-lehden lukijat, valit-
semillani päiväkirjaotteilla haluan jakaa 
kanssanne kokemuksiani ensimmäiseltä 
neljältä kuukaudelta Karjalan Jääkäripa-
taljoonan komentajana.
 
Keskiviikko 11.4. - perjantai 13.4.
Erikoiskoulutuskauden taisteluharjoitus 
lähialueilla. Kiertelin harjoitusjoukkoja 
myös hiihtäen. Kolmentoista vuoden 
tauko näkyi aluksi, mutta pikkuhiljaa 
myös sotilashiihto onnistui – kaaduin 
tosin kerran suoraan seisonnasta. En-
simmäisen päivän päätteeksi harjoitus-
joukosta jouduttiin osoittamaan virka-
apuosasto Rääkkylään pudonnutta 
ultrakevyttä lentokonetta ja sen kahta 
menehtynyttä lentäjää vartioimaan.

Maanantai 17.4. - lauantai 21.4.
Erikoiskoulutuskauden ampumaharjoi-
tus Sotinpurolla. Pimeätoiminta on ke-
hittynyt huimasti. Erityisesti jääkäreillä 
käytössään olleet valonvahvistimet ja 
lähiradiot lisäsivät pimeätaistelun tehoa 
huomattavasti.

Sinkoasemissa sattui hauska tilanne, 
kun eräs varusmies yritti pienellä lumi-
pallolla osua palvelustoveriinsa, mutta 
pallo osuikin minuun. Totesin heittäjän 
suuntaan, että nyt se osui minuun. Jou-
kon kouluttaja karjaisi, että kuka heitti 
pallon. Arasti asemasta ilmestyi nolon 
oloinen nuorukainen ja ilmoittautui. Lau-
kaisin tilanteen nauramalla, että mikäli 
palloja vielä satelee, niin vastaan van-
hana pesäpalloilijana vähintään samalla 
mitalla. Kaveri muistaa tapauksen var-
maan loppuikänsä.

Kaikkiaan onnistunut harjoitus, jossa 
henkilökunnan ja varusmiesten asenne 
tekivät vaikutuksen. 

Keskiviikko 23.5.- torstai 24.5.
Klo 7.00 lähtö Sotinpurolle joukkokoulu-

tuskauden ampumaharjoitukseen. Perille 
saavuttuani menin B-alueelle katsomaan 
raivausharjoitusta. Harjoitus oli selkeä ja 
rauhallisesti toteutettu. Erityisesti ampu-
malla raivaaminen oli palkitsevaa, koska 
ampuja näki välittömästi kun sirotetta 
kuvannut savikiekko rikkoutui osumasta. 
Liian helppoa osuminen ei ollut.
 
Torstaiaamuna heräsimme aikaisin ja 
menimme seuraamaan kun kranaatin-
heitinkomppania harjoitteli tykistön am-
pumaharjoitukseen Nenosen kilpailua 
varten. Koko komppanian toiminnan 
kiteyttävä kilpailu on hyvä motivaattori 
joukkotuotantojoukolle. Joukko harjoitte-
lee nopeaa tulitoimintaa viikkojen ajan ja 
oli jo nyt kolme viikkoa ennen kilpailua 
selkeästi hyvässä iskussa. Harjoittelun 
yhteydessä ilmennyt viestiyhteyksien 
vika aiheutti päänvaivaa yksikön johta-
jille. Päivällä kävimme katsomassa myös 
sissikomppanian ammunnat. Ryhmän 
häirintäisku ja irtautumisammunta olivat 
molemmat hyvin toteutettuja.

Perjantai 25.5.
Toimistossa sähköpostien tarkastamista, 

lomien hyväksyntää, virkavapaiden kä-
sittelyä, ajolupien myöntämisiä…

Riensin aamukahville huolto-osastolle 
Huuhanmäkeen. Kahvittelun jälkeen 
tarkastimme riskianalyysin seuraavan 
viikon taisteluharjoitukseen ja aselajihar-
joitukseen. Keskeisimpänä riskinä har-
joituksissamme on liikenneonnettomuus. 
Eräänä, mutta myös mahdollisena on 
joukkojen törmääminen harjoituksen ai-
kana suurpetoihin, lähinnä karhuihin.

Tiistai 29.5.- torstai 31.5.2012
Joukkokoulutuskauden taisteluharjoituk-
sen kolmantena ja viimeisenä päivänä 
seurasin jalkaväkikomppanian hyök-    
käystä Höntönvaaran risteysalueelle. 
Mieleeni jäi erityisesti oppilas Mönk-
könen, joka puolustajana kykeni yksin 
tuhoamaan lähes joukkueellisen hyök-
kääjää. Huikea suoritus, josta kaveri oli 
itsekin tohkeissaan. Maavoimien esikun-
nan edustajat vaikuttivat myös olevan 
tyytyväisiä näkemäänsä.

Perjantai 1.6.2012
Aamu alkoi aliupseereiden virkavalan 

OTTEITA PÄIVÄKIRJASTANI 
KARJP:N KOMENTAJANA
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vannomisella. Perinnehuoneessa jär-
jestetty valan vannomistilaisuus oli koru-
ton, mutta asiallinen. Vääpeli Porkka piti 
vanhimpana aliupseereiden puheen ja 
velvoitti jokaista kantamaan vastuunsa 
virkamiehinä ja luottamaan siihen, että 
työkaverit tukevat työnteossa.
 
Perjantai 8.6.12
Lueskelin läpi maavoimien käskyluon-
noksen puolustusvoimauudistuksen toi-
meenpanosta.

Maanantai 11.6. - perjantai 15.6.
Lounaan jälkeen siirryin aselajiharjoituk-
seen Lieksan ja Uimaharjun väliselle alu-
eelle. Jääkärit olivat jo ehtineet aloittaa 
etualueen taistelujen valmistelut.  Aloitin 
tarkastukseni kuitenkin keltaisen puo-
lella toimineen tiedustelukomppanian 
komentopaikalla, jossa minulle kerrottiin 
moottorimarssien osuneen hyvin tiedus-
teluryhmien tähystyksen alle. Tässä vai-
heessa myös selvisi, ettei ilman hyttys-
myrkkyä tultaisi tätä viikkoa selviämään.
Torstaina ja perjantaina harjoituksen 
taisteluja käytiin Jaakonvaaran itäpuo-
lella. Tarkoituksena oli harjoitella eri-
tyisesti komppanian puolustustaistelua 
sekä vastahyökkäyksiä. Jo etualueen 
väijytyksissä mukana olleiden pionee-
rien sulutteet lisäsivät taistelun vaiku-
tusta merkittävästi; hyökkääjän etene-
minen kapealla uralla kävi vaivalloiseksi. 
Jääkäreiden ja heitä tukeneiden pionee-
rien toiminta kehittyi hyvin. Myös meidän 
huoltokomppaniamme joutui tekemään 
runsaasti töitä, jotta pioneerien tarvit-
sema tuki saatiin järjestettyä. 

Kaikkiaan havainnot uudistetusta taiste-
lutavasta olivat rohkaisevia. Jalkaväki-

komppanian johtamisyhteydet toimivat 
ja siten tilannekuva oli hyvällä tasolla. 
Joukkueiden, ryhmien ja partioiden toi-
minta kehittyi suunnitellusti. Pari kertaa 
kävi niin, että sininen taisteli omia jouk-
kojaan vastaan tai teki taistelun tiimel-
lyksessä tyhmänrohkeita tienylityksiä, 
joissa vastustaja olisi kyennyt tuhoa-
maan joukon. Havainnot virheistä olivat 
kuitenkin sellaisia, että joukko saattoi 
ottaa niistä opikseen jo harjoituksen 
aikana ja erityisesti keltaisena osapuo-
lena toimineet aliupseerikoulun oppilaat 
voivat hyödyntää niitä heinäkuun saapu-
miserää johtaessaan. Osaamistason nä-
kökulmasta koulutusta voisi vielä jatkaa-
kin, mutta kuuden kuukauden koulutus 
on kaikesta huolimatta päättymässä ja 
koulutustasossa on nyt mielestäni ylletty 
viisiportaisella asteikolla tasolle 3.5-4.0.

Koko harjoituksen ajan oli joukoissa po-
sitiivinen ja yritteliäs henki. Ei edes koko 
tiistain jatkunut sade vienyt pelihuumo-
ria. Hyvää asennetta kuvastakoon pari 
mieleeni jäänyttä tapausta harjoituksen 

Karjalan Jääkäripataljoonan komentaja
Everstiluutnantti Rainer Kuosmanen

aikana. Eräs alikersantti kyseli minulta 
kun olin kävelemässä taistelujen aikana 
hänen ryhmänsä takana, että: ”Herra 
everstiluutnantti, missähän aiotte seu-
raavaksi käppäillä – meinaan vaan, että 
tuossa parinkymmenen metrin päässä 
on 60g heksatolia odottamassa viuhka-
miinan kuvaamista?” Kiitin ryhmänjoh-
tajaa huolenpidosta ja toivotin onnea 
taisteluun. Toisessa tapauksessa kysyin 
eräältä panssarintorjuntaohjusmieheltä, 
että miksi hänellä oli kaksi ohjusta? Mies 
totesi tähän, että: ”Herra everstiluut-
nantti, kato kun miun taistelupari haa-
vottu, niin mie otin myös sen ohjuksen.”

Myös maavoimien vaikuttamisharjoituk-
sessa olleet kranaatinheitin- ja panssa-
rintorjuntamiehet olivat pärjänneet hyvin 
ja harjoituksesta oli jäänyt yksiköiden 
päälliköille hyvä fi ilis. 

Maanantai 16.7.12
Ensimmäinen työpäivä kesälomien jäl-
keen. Aamu alkoi postin ja asiakirjojen 
tarkastamisella.  Siirsin kaikki tärkeät pe-
ruskoulutuskautta koskevat päivämäärät 
omaan kalenteriini. Tulostin asiakirjoja 
pitkin päivää.

Kun kävelin päivän aikana varuskun-
nassa, niin alokkaat tervehtivät arasti 
ja käden asento hieman virheellisesti, 
mutta tervehtivät kuitenkin – siitä se al-
kaa.
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VARUSMIESPALVELUS KARJALAN 
SOTILASSOITTOKUNNASSA

Palvelus Karjalan Sotilassoittokunnassa 
on tarkoitettu innokkaille musiikin har-
rastajille, ammattilaisille sekä ammatti-
laisiksi pyrkiville asevelvollisille. Palve-
luksen aikana ei anneta soittotehtäviin 
juurikaan erillistä koulutusta, vaan mu-
siikilliset taidot on täytynyt hankkia jo 
ennen armeijaa siviilissä. Soittokunta 
tarjoaa kyllä erinomaiset mahdollisuu-
det oman soittotaidon kehittämiseen niin 
henkilökohtaisen treenin kuin bändisoi-
tonkin osalta. Monille soittokunta voi olla 
ikään kuin ponnahduslauta jatko-opintoi-
hin musiikin alalla. 

Sotilassoittajien palvelusaika on 270 
vuorokautta. Peruskoulutuskauden jäl-
keen pääsykokeissa soittokuntaan valitut 
varusmiehet siirtyvät Esikunta- ja huolto-
komppaniaan, jossa soittajat majoittu-
vat. Osa tammikuun saapumiserän soit-
tajista valitaan Varusmiessoittokunnan 
pääsykokeissa Lahdessa edeltävänä 
keväänä ja loput ensimmäisillä viikoilla 
pidettävissä pääsykokeissa. Kesän saa-
pumiserä valitaan kokonaisuudessaan 
prikaatin omissa pääsykokeissa. 

Sotilassoittajien päiväohjelma on var-
masti monille arvoitus. Välillä jopa itse 

soittajillekin, sillä ohjelma soittokunnassa 
voi olla hyvin vaihteleva. Keikkapäivinä 
teemme töitä aamusta yömyöhään, kun 
taas treenipäivinä ohjelma voi olla melko 
kevyttä. Keikkojen ja harjoittelun lisäksi 
hoidamme soittokunnan henkilökunnan 
meille antamia tehtäviä, kuten nuotis-
ton järjestelyä ja esitteiden jakamista. 
Sotilassoittajien palvelus on varsin itse-
näistä. Suunnittelemme ja toteutamme 
omat esiintymisemme pitkälti omatoimi-
sesti varusmiesporukalla. Esimiehet aut-
tavat toki käytännön järjestelyissä, mutta 
vastuu esiintymisen onnistumisesta on 
meillä. Vastuun mukana tulee myös va-
paus päättää ohjelmistosta – tietenkin 
tapahtuman ehdoilla. 

Parhaita kokemuksia soittokunnassa 
ovat olleet ehdottomasti esiintymiset. 
Keikkoja on ollut hyvin monenlaisia. Pri-
kaatin sisäiset tapahtumat, kuten kotiu-
tumisjuhlat ja aamuhartaudet ovat muille 
varusmiehille varmasti ne näkyvimmät, 
mutta suurin osa keikoistamme on ollut 
prikaatin ulkopuolella. Erityisesti mieleen 
jääneitä ovat olleet esiintyminen Mil-
Espa -tapahtumassa Helsingissä, sekä 
Kesä12 -kiertue soittokunnan ja Jenna 
Bågebergin kanssa. Kesäkiertueella 

opimme paljon äänentoiston pystyttämi-
sestä toimiessamme äänimiesten apu-
laisina. Vaikka soittokunnassa ei musiik-
kiin koulutusta annetakaan, oppia tulee 
paljon juuri käytännön kautta. 

Tätä kirjoittaessa palvelus alkaa olla jo 
loppusuoralla, ja suurin osa keikoista 
takana. Tiedossa on kuitenkin vielä 
soittajien ”loppusota”, jolloin kierrämme 
maakunnassa esiintymässä ylä-kouluille 
ja lukioille. Koulukiertue on varmasti kai-
kille soittajille odotettu viimeinen pon-
nistus. Vaikka kiertäminen ympäri maa-
kuntaa onkin raskasta, ja päivät venyvät 
pitkiksi, on se silti hauskin ja opettavin 
osa palvelusta soittokunnassa. Pitkillä 
kiertuepäivillä yhteishenki tiivistyy ja po-
rukan yhteistyökyky punnitaan. 

Varusmiespalveluksen aikana kertyy 
soittokokemusta erilaisilta keikoilta niin 
rockbändin kanssa kuin osana ammat-
tilaispuhallinorkesteria. Sotilassoittaja 
pääsee myös moniin tilaisuuksiin joihin 
harvemmin myöhemmässä elämässä 
pääsee, kuten soittamaan maavoimien 
komentajalle. Sotilassoittokunta on erin-
omainen tilaisuus muusikolle suorittaa 
varusmiespalvelus kehittäen samalla 
omia musiikillisia taitojaan.

Jääkäri Topi Paavilainen
Karjalan Sotillassoittokunta
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Maastohiihto
Kilpailut pidettiin varuskunnan purura-
dalla 22.2. Kilpailuissa kilpailtiin sotilas-
suksivarustuksessa.

M YL  Kers Jesse Mäkinen
M 40   Maj Panu Pelkonen
N  Alok Noora Åhlgren 
VM  Alok Jere Kokkola

POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN 
MESTARIT 2012

Partiohiihto
Kilpailut pidettiin 29.2. Sissikomppania 
osoitti ylivoimaisuutensa valtaamalla A- 
sarjassa kaksi ensimmäistä sijaa sekä 
toimipistesarjassa (B-sarja) tuloksena 
oli ylivoimainen voitto. Huomioitavaa on, 
että B-sarjassa kilpaili kaikkiaan 4 par-
tiota, joten palkintosijoista piti oikeasti 
kilpailla.

A-sarja
Sissikomppania  
(Ylik Ville Tarssanen, upskok Kärme-
niemi TM, jääk Hyttinen T, jääk Pursiai-
nen S)

B-sarja
Sissikomppania (kapt Janne Vattulai-
nen, ylil Tuomas Mustonen, ltn Henry 
Hoot, vänr Aleksi Stranden)

Yksikkömestaruus
Sissikomppania

Oltermannin hiihto 2012
Oltermannin hiihto 2012 järjestettiin 21.-
22.3.2012 Siilinjärvi-Kuopio -suunnalla. 
Viime vuotisesta pettymyksestä sisuun-
tuneena joukkueen kokoaja ja huoltaja 
ylil Petri Tiainen oli syöttänyt joukkueel-
lemme ”kärmekeittoa”. Kilpailun voitto-
marginaali ei ollut reilu, mutta riittävä. 
Joukkueemme hallitsi kilpailua, mutta 
Kainuun Prikaatin ”paperilla kovemmat 
hiihtäjät” -joukkue ei missään vaiheessa 
antanut otteemme lipsua. Palasimme 
siis voittokantaan. 

Pohjois-Karjalan Prikaatin 
joukkue A-sarja
Johtaja   Ltn Kai Reiman
Varajohtaja Kers Jesse Mäkinen
Huoltaja  Ylil Petri Tiainen
Hiihtäjät  Opp Jere Kokkola
  Opp Henri
  Tahvanainen
  Opp Simo Villanen
  Opp Tuomas
  Kinnunen
  Alik Lasse Pörsti

  Alik Tuomas  
  Grönman
  Alik Lasse Immonen
  Alik Ville Karppinen
  Jääk Petteri Nissinen
Varamies Opp Juha Lintumäki
Kuljettaja Jääk Teemu
  Parviainen
Kuljettaja Jääk Arttu Tarnanen

Liikuntakasvatusupseeri
Yliluutnantti Mika Räisänen
Kuvat: Jaana Sivén
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Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut järjestet-
tiin tänä vuonna Jääkäriprikaatissa So-
dankylässä.

Prikaati osallistui kilpailuihin joukkueella, 
jossa varusmieshiihtäjiä oli mukana 8 
henkilöä ja henkilökuntaa koitoksiin osal-
listui 7 henkilöä. Joukkueemme ei ollut 
suuri, mutta se oli iskukykyinen. Tästä 
osoituksena yleismestaruuden kolmas 
sija massiivisen Kainuun Prikaatin ja 
urheilijoita vilisevän Hämeen Rykmentin 
jälkeen. Kilpailut jäivät mieleen ”liian mo-
nesta” neljännestä sijasta. Hieman pa-
remmalla onnistumisella lopputuloksena 
olisi voinut olla muutama mitalisija lisää. 
Loppujen lopuksi, vain mitalistit muis-
tetaan. Toinen seikka, mikä jäi kaivele-
maan, oli partiovarustukseen kuuluvan 
repun malli. Järjestäjien (ja sääntöjen) 
mielestä meidän käyttämä reppu (m05) 
ei ollut sääntöjen mukainen. Harmi vain, 
että meidän ”korpivaruskunnassa” ei 
ollut enää käytössä reppua m85! Tämä 
”reppuluokan” seikka maksoi meille par-
tiokilpailussa pronssimitalin.

Kisat aloitettiin ampumahiihdolla, jossa 
kers Ahti Toivanen jäi niukasti mitaleiden 
ulkopuolelle ollen neljäs. Alik Tuomas 
Grönman oli samassa sarjassa 15.

Iltapäivällä vuorossa oli maastohiihto, 
varusmiehemme hiihtivät tasaisesti, 
mutta jääden terävimmän kärjen ul-
kopuolelle ollen sijoilla 15, 16, 20 jne. 
Naisten sarjassa oli myös edustus, ups-

kok Linda Vairinen sijoittui sijalle 9. Ylei-
sessä sarjassa vaativassa maastossa 
kers Toivanen oli 4. jääden tällä kertaa 
kaksi sekuntia hopeasta. Ylik Timo Varis 
täydensi hienosti 6. sijalla.

Seuraavan päivän rynnäkkökivääriam-
pumahiihdossa uusi lumi ja plussakeli 
toivat haastetta voitelijoille, monella 
olikin vaikeuksia lumen tarttuessa pi-
tovoiteisiin. Täten muun muassa Ahti 
Toivanen lähti matkaan vapaan suksilla 
käyttäen etenemistapana tasatyöntöä! 
Kisa-alueella kuiskuteltiin, että jaksaako 
Ahti loppuun saakka, ja jaksoihan Ahti. 
Lopputuloksissa Ahti oli kolmas. 

Varusmiesten viestihiihdossa joukku-
eemme alik Karppinen Ville, alik Grön-
man Tuomas, jääk Nissinen Petteri 
taisteli itsensä viidenneksi Urheilukoulun 
miehittäessä kärkisijat.

Pohjois-Karjalan Prikaatin partio sijoit-
tui A-sarjassa viidenneksi (10 min ai-
kasakko on huomioitu lopputuloksissa) 
joukkueella Ylik Timo Varis, Kers Ahti 
Toivanen, Alik Lasse Pörsti ja opp Tuo-
mas Kinnunen. 

Ampumahiihto 
M YL
 4. Kers Toivanen Ahti         
15. Alik Grönman Tuomas 

M45
11. Ylil Tiainen Petri

Maastohiihto
M YL
4. Kers Toivanen Ahti
6. Ylik Varis Timo

N
9. Upskok Vairinen Linda

VM
15. Jääk Nissinen Petteri
16. Opp Kinnunen Tuomas

Rynnäkkökivääriampumahiihto
M YL
3. Kers Toivanen Ahti
4. Ylik Varis Timo

VM
7. Alik Pörsti Lasse
14. Opp Kinnunen Tuomas
18. Alik Grönman Tuomas

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut 26.-29.3.2012

Liikuntakasvatusupseeri
Yliluutnantti Mika Räisänen
Kuvat: Taina Pirinen
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Kilpailun kulku on pääpiirteittäin seuraa-
vanlainen: Kilpailijat arvotaan 4-6 hen-
kilön partioihin, partiot kiertävät radan, 
jonka varteen on valmisteltu erinäinen 
määrä tuliasemia. Jokaisessa tuliase-
massa annetaan tehtävä, jonka ampu-
jat toteuttavat annettujen aikamäärien 
ja rajoitteiden puitteissa. Jokaisessa 
tuliasemassa on useita maaleja eri etäi-
syyksillä (joita ampuja ei tiedä), ampuja 
pyrkii tuhoamaan (=osumaan) mahdolli-
simman useaan maaliin. Pisteitä ampuja 
saa tuhotuista maaleista sekä erikseen 
osumista.

Pohjois-Karjalan Prikaati osallistui kilpai-
luihin joukkueella jossa varusmiesampu-
jia oli mukana 6 henkilöä molemmissa 
varusmiesten lajeissa ja henkilökuntaa 
koitoksiin osallistui yhteensä 4 henkilöä. 
Prikaatin ampujat olivat iskussa voittaen 
molemmat varusmiesten joukkuekilpailut 
sekä varusmiesten rynnäkkökivääriam-
munnan henkilökohtaisen sarjan. Lisäksi 
varusmiesten rynnäkkökivääri- ja kivää-
risarjassa tuli hopeatila. 

Kilpailujen parhaasta tuloksesta vastasi 
jääk Ari Nenonen (PKARPR) ampumalla 
rynnäkkökiväärillä maksimipisteet. Tämä 
tarkoittaa, että jokainen maali (21) tuli tu-
hotuksi JA lisäksi jokainen laukaus (50) 
osui maaliin. Maalien etäisyydet eivät 
siis olleet tiedossa, ampuma-asento oli 
ennalta määrätty, maalikohtainen am-
puma-aika oli rajoitettu sekä yhdestä tu-
liasemasta ammuttiin liikkuvaan maaliin. 
Vastaavaan osumatarkkuuteen ei ole 
kukaan aiemmin pystynyt. 

Poimintoja tuloksista:
Pistooliammunta, HK 
(30 osallistujaa)
21. Insylil Jukka Penttinen

Maastoammunnan sotilaiden SM-kilpailut 8.-10.5.2012

Rynnäkkökivääriammunta,
VM (44)
1. Jääk Ari Nenonen
2. Jääk Janne Karvinen
18. Opp Tuomas Kinnunen
20. Alik Lasse Pörsti
22. Jääk Miika Piiroinen
40. Jääk Matti Lappalainen

Rynnäkkökivääriammunta,
HK (56)
4. Ylil Marko Karppinen
21. Ylik Sami Kolehmainen
31. Maj Arto Jeskanen

Kilpailut olivat Pohjois-Karjalan Prikaatille kotikilpailut, kilpailukeskuksen ollessa Sotinpuron harjoitus- ja ampuma-
kenttäalueella. Kilpailut olivat prikaatille haastavat johtaa, osaaminen oli kadonnut vuosien saatossa reserviin, olihan 
edellisistä vastaavista kilpailuista kulunut aikaa jo kymmenkunta vuotta. Kilpailuorganisaatioon kuului n. 30 henkilö-
kuntaan kuuluvaa ja lähes 100 varusmiestä. Kilpailijoita oli yhteensä lähes 200 henkilöä. Kilpailut käsittävät kolme 
lajia, jotka ovat henkilökunnan pistooliammunta, rynnäkkökivääriammunta ja kivääriammunta henkilökunnalle sekä 
varusmiehille. Tänä vuonna rynnäkkökivääri- ja kivääriammunnan maalitoiminta oli rakennettu varusmiehille ja henki-
lökunnalle yhteneväksi, joten tulokset olivat keskenään vertailukelpoisia.

Kivääriammunta, VM (36)
2. Alik Esa-Pekka Pesonen
4. Jääk Jari Timonen
8. Jääk Juho Impivaara
10. Alik Marko Puoskari

Kivääriammunta, joukkuekilpailu
1. PKARPR (Pesonen, Timonen, Impi-
vaara).

Rynnäkkökivääriammunta,
joukkuekilpailu
1. PKARPR (Nenonen, Karvinen, Kinnu-
nen)
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Urheilu ja liikunta

Vuosien tauon jälkeen joukkueemme pa-
lasi mitalikantaan molemmissa lajeissa 
saavuttaen maastojuoksun joukkuekil-
pailussa 3. sijan joukkueella opp Kinnu-
nen Tuomas, jääk Nissinen Petteri, kers 
Toivanen Ahti sekä ltn Reiman Kai. Am-
pumasuunnistuksen joukkuekilpailuissa 
olimme kakkossijalla. Joukkueessa kil-
pailivat ylik Varis Timo, kers Mäkinen 
Jesse, opp Kinnunen Tuomas, sekä alik 
Pajunen Teemu. Joukkueemme valttina 
oli tasainen suorittaminen kaikilla osa-
alueilla. 

Maastojuoksu
VM, 4 km (osallistujia 58)
7. opp Kinnunen Tuomas 
19. jääk Petteri Nissinen
42. opp Simo Villanen

HK, YL, 5,8 km (22)
8. kers Ahti Toivanen
14. ltn Kai Reiman

Joukkuekilpailu (5)
3. PKARPR

Maastojuoksun ja ampumasuunnistuksen sotilaiden 
SM-kilpailut 30.-31.5.2012

Karjalan Prikaati järjesti maastojuoksun ja ampumasuunnistuksen sotilaiden Suomenmestaruuskilpailut 30.-31.5.2012 
Vekaranjärvellä ja Karkialammella Mikkelissä. Vuosi sitten lupasin, että palaamme harjoittelussa perusasioiden pariin 
ja olemme iskussa.

Ampumasuunnistus
VM, 6,2 km (osallistujia 43)
15. alik Teemu Pajunen 
25. opp Tuomas Kinnunen
27. opp Simo Villanen

HK, YL, 8,2 km (28)
10. ylik Timo Varis
16. kers Jesse Mäkinen
20. kers Ahti Toivanen

Joukkuekilpailu (5)
2. PKARPR

Liikuntakasvatusupseeri
Yliluutnantti Mika Räisänen



33



34

Kiltapalsta

Hyvät Kiltasisaret ja Kiltaveljet!
Kirjoittaessani tätä juttua eletään elo-
kuun loppua. Metsästyskausi on alkanut, 
ja mieli on metsällä ja metsäreissuissa! 
Kevät ja kesä menivät jälleen nopeaan 
tahtiin eri tapahtumien ja retkien mer-
keissä. Toukokuun lopulla oli meitä kil-
talaisia runsain joukoin Karjalan Poikien 
Killan retkellä Virossa. Viron retken pää-
paino kohdistui JR 200 Suomi-poikiin 
ja heidän tekoihinsa, niin Suomen kuin 
Viron taisteluissa ja sodan jälkeiseen 
aikaan. Suomi-pojat ovat osallistuneet 
Pohjois-Karjalassa KPK:n jotokseen 20 
vuoden ajan.  Viron matkasta on tehty 
erilliskertomus Maanpuolustaja -leh-
teen, josta se on tarkemmin luettavissa. 
Viron veteraaneja osallistui myös Outo-
kummussa järjestettyyn maanpuolus-
tusjuhlaan 30.8. Killan oma kiltamatka 
kesäkuun alussa Pieksämäelle peruun-
tui heikon osallistumisen vuoksi. Viikon-
loppuun sattui useita päällekkäisyyksiä. 
Toivon, että ensi vuonna voimme to-
teuttaa matkan, johon matkatoimikunta 
ja pieksämäkeläiset kiltamme jäsenet 
olivat tehneet valtavasti suunnittelua ja 
valmistavia töitä. 

Kiltapyöräily poljettiin valaa edeltävänä 
päivänä Liperin kunnan alueella, jälleen 
hyvin hoidetun huollon ja päätössaunan 
kera. Pyöräily oli nyt viimeinen prikaatin 
järjestämänä ja tukemana. Pyöräilijöille 

jäi kuitenkin nälkää pyöräillä myös ensi 
vuonna, kuitenkin järjestelyt ovat vielä 
avoinna. Toivoisin, että pyöräily säilyisi 
ns. ”pakkipyöräilynä”, johon saisimme tu-
kea aluetoimistolta ja Huoltorykmentiltä. 
Samaan yhteyteen voisi järjestää myös 
viranomaisten yhteistyöpyöräilyn yh-
dessä muiden kiltojen kanssa. Jäämme 
odottamaan, kuinka pyöräilyn käy. 

Syksyn aikana on jälleen killan hallituk-
sella pohdittavanaan ensi vuoden toi-
mintasuunnitelman teko. Se on tiedossa, 
että prikaatin alasajon myötä tukimah-
dollisuus heikkenee, lippu laskeutuu 
31.12.2013. Prikaatin Killan toiminnan 
kannalta tämä luo toiminnan muodon 
tarkastelua. Toivonkin teiltä kiltalaiset 
lisää reippaita ajatuksia, sekä esityksiä 
toiminnan muodoista tulevaan syyskoko-
ukseen, jossa luodaan toimintakalenteri 
vuodelle 2013. Olkaa reilusti yhteydessä 
hallituksen jäseniin asian tiimoilta, sillä 
tarvitsemme nyt kaikkien jäsenten tuen 
toimintaa linjattaessa.
 
Tämän syksyn huipentuma on valta-
kunnallinen maanpuolustusjuhla Joen-
suussa 25.11. Carelia-salissa. Viikonlo-
pun ohjelmassa on lauantaina MPKL:n 
liittovaltuuston kokous Kontiorannassa. 
Juhlaa järjestettäessä on ollut huomatta-
vissa, että ylemmän valtiovallan ja puo-
lustusvoimien edustajien saanti Pohjois-
Karjalaan on ollut kiven takana. Pelän-
nevätköhän tulla tänne Karjalaan noiden 
prikaatin lakkauttamispäätösten vuoksi, 
sopii kysyä? Tervetuloa juhlaan!

Luopumisia
Ihmisen elämään ja historiaan kuulu luo-
pumisia maallisesta ja läheisistä. Prikaa-
tin lakkauttaminen luo sitä luopumisen 
tuskaa usealla sektorilla ja merkitsee sa-

malla uuden ajan syntyä. Myös ihminen 
yksilönä joutuu luopumaan. Minun tus-
kani on ollut tänä syyskesänä veteraani 
Lotta-äitini ja Lotta-tätini poismeno. Äitini 
kautta olen saanut vahvan maanpuolus-
tusperinteen, jonka hän oli saanut taas 
suojeluskunta-aktiivi isältään. Vaikka 
läheisen äidin lähtö on ollut tiedossa 
sairauden myötä, niin koettaa se miel-
täni. Luopuminen tuo mieleen muistot 
menneestä. Ihmisen historian ja elämän-
kaaren tarkastelu on surutyötä parhaim-
millaan. On mielenkiintoista huomata 
itsessään polte saada läheisen elämästä 
enemmän tietoa irti. Mitä äitini on tehnyt 
nuorena 17-vuotiaana evakkoon lähdet-
täessä karjanajon lomassa, mitkä ovat 
olleet ne vaikeudet ja haasteet silloin?  
Kuinka jälleen on palattu takaisin koti-
seudulle jatkosodan aikana ja uskottu 
uuden rakentamiseen? Kuinka hän on 
toiminut lottana eri tehtävissä jatko-
sodan aikana? Oman perheen perusta-
minen sodan jälkeen ja tutustuminen uu-
siin ihmisiin uudella kotipaikkakunnalla 
siirtolaisena? Miksi näihin kysymyksiin 
ei elinaikana saanut vastauksia, tai osa-
sinko niitä kysyäkään? Onko nuorempi 
polvi valmis tutkimaan asioita silloin? 
Historian tunteminen antaa tilaa uusille 
ajatuksille oman toiminnan suunnan-
näyttäjäksi, toivottavasti myös nuorem-
malle polvelle.

Ensi vuonna Korpisoturi ilmestyy viimei-
sen kerran tässä muodossaan, ilmesty-
misaikataulu on vielä auki mutta lehden 
tulette saamaan. Hyvät Kiltalaiset! Näillä 
ajatuksilla toivotan kaikille oikein hyvää 
alkutalvea ja parempaa uutta vuotta 
2013.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtaja Antti Toivola
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LOKAKUU
04.10. Kotiuttamisjuhla 1/12 (270 vrk) 
08.10. JR 9 perinneosaston aamu - 
 kahvitilaisuus
08.10. Hallituksen kokous, Potero

MARRASKUU      
12.11. Hallituksen kokous, Potero
12.11. JR 9 perinneosaston aamu- 
 kahvitilaisuus

Toimintasuunnitelma  2012
23.11. Osallistutaan Prikaatin vuosi- 
 päivän viettoon
24.-25.11. 
 MPKL:n vuosikokous ja   
 valtakunnallinen maanpuolus- 
 tusjuhla
26.11. Esitelmätilaisuus ja syysko- 
 kous              
                   

JOULUKUU  
06.12. Osallistutaan Itsenäisyyspäi- 
 vän tilaisuuksiin, valtakunnalli- 
 nen paraati Kouvolassa
10.12. JR 9 perinneosaston aamu- 
 kahvitilaisuus
10.12. Hallituksen kokous, paikka  
 avoin
24.12. Osallistutaan jouluaaton kun- 
 niavartioon Joensuun sankari- 
 haudoilla

Kiltapalsta

KEVÄTKOKOUS

Kapteeni Ville Vaittinen vastailee kysymyksiin esitelmän jälkeen.

Kevätkokous pidettiin 24.4.2012 kokous-
huone Poterolla 23:n kiltalaisen voimin. 
Kokouksen aluksi kuultiin perinteiseen 
tapaan esitelmä. Kapteeni Ville Vaittinen 
esitelmöi aiheesta “Uudistettu taistelu-
tapa“, joka liittyy Puolustusvoimien uu-
distumisprosessiin.

Pohjois-Karjalan Prikaati on ollut mu-
kana puolustavan taisteluosaston kokei-

lussa.” Maavoimien taistelu “-opaskirja 
on tulossa ja se otetaan käyttöön vuonna 
2016. Maanpuolustuksenkin tavoitteena 
on olla entistä kustannustehokkaam-
paa. Uudistukset liittyvät niin alueellis-
ten joukkojen toimintaperiaatteisiin kuin 
erilaisiin taistelutaktikoihin ja joukkojen 
organisointiin.

Esitelmä viritti vilkkaan keskustelun ja sai 

aikaan useita kriittisiäkin kysymyksiä.

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjoh-
tajana toimi ansiokkaasti valtuuskunnan 
jäsen Reino Laakkonen. Kokouksessa 
käsiteltiin killan toimintakertomus vuo-
delta 2011, joka hyväksyttiin yksimieli-
sesti. 

Leena Sallinen ja Antti Toivola
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Kiltapalsta

KARELIA-SOUTU

Kilta on ottanut käyttöön Maanpuolustuskiltojen liiton ylläpitämän Sebacon-jäsenrekisterijärjestelmän. Tämä verkkopohjainen 
järjestelmä tulee nopeuttamaan ja ennen kaikkea helpottamaan rekisterin ylläpitoa sekä tiedottamista. Jotta saamme uudesta 
rekisteristä kaiken hyödyn irti, niin toivomme kaikkien kiltalaisten lähettävän meille sähköpostin, jossa mainitaan jäsenen yhte-
ystiedot ja syntymäaika ilman loppuosaa. Tiedot tullaan päivittämään vain jäsenrekisteriin ja sähköpostiosoitteita ei julkaista tai 
käytetä mihinkään muuhun kuin killan asioiden tiedottamiseen.

Sähköposti-ilmoitukset toivotaan lähetettävän osoitteeseen: pkarprkilta@gmail.com. 

Kiltalaisten yhteystietojen päivittäminen

Puheenjohtajamme Antti Toivola oli mukana soutamassa puolustusvoimien venettä Karelia-soudussa. Vuoro oli 
soudun toisella pätkällä eli keskiviikkona 25.7. ja silloin soudettiin Vuonislahdesta Haapalahteen 39 kilometriä. Sää 
suosi soutajia aurinkoisella ja lähes tyynellä kelillä. 

Tahtiairoissa soutamassa Panu Pelko-
nen ja Pekka Laakkonen.

Soutajat tauolla Kelvänsaaressa.

Venekunta onnellisena maalissa.
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Kiltapalsta

KILTAPYÖRÄILY

Antti Toivola ja Jari Jurvanen

Perinteinen kiltapyöräily järjestettiin 17. elokuuta. Mukavassa, syksyisessä säässä poljettu noin 80 km reitti alkoi 
Ylämyllyltä, kierrellen Liperin kunnan alueella ja palaten takaisin Ylämyllyn maastoon Olli Tiaisen -majalle. Marssille 
oli ilmoittautunut 21 henkeä, joista osa oli kiltalaisia ja osa prikaatin yhteistyökumppaneiden edustajia. Huolto oli 
jälleen kerran erinomaisesti järjestetty ja taukoja pidettiin noin 15 kilometrin välein. Kiitos mukana olleille sekä vielä 
erityiskiitos huollon henkilökunnalle.

Ryhmäkuvassa marssille lähtijät. Huoltotauolla maistui lounas.

Kahvi maistui tauolla pyöräilijöille. Seuraavana päivänä maanpuolustus-
järjestöt valmistautuivat valatilaisuuden 
lippulinnaan.
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MUISTELOITA

JR 9 Perinneosasto

Tämän palstan kirjoittajalla on haikea olo.  
Näin on varmasti lukuisilla Kontiorannan 
varuskunnan ystävillä ennen muuta tie-
tysti omassa maakunnassamme, mutta 
myös kautta koko Suomen. Valitettava 
tosiasia on, että meille niin tärkeä ja kau-
nis varuskunta on vuoden kuluttua lähes 
alas ajettu. Tähän on tyytyminen, pää-
tökset on tehty, eikä niitä muuteta.

Itselleni on Kontioranta ollut tuttu jo 
vuodesta 1958. Kyseisen vuoden hel-
mikuussa tulin suorittamaan silloiseen 
Karjalan Jääkäripataljoonaan asevel-
vollisuuttani, kahdeksantoistavuotias 
”siviilikarkuri”, laiha, lommoposkinen, 
melkeinpä suoraan koulun penkiltä.

Jo tulo varuskuntaan oli kiireinen. Ystä-
väni Paavon kanssa suoritimme helliä 
jäähyväisiä Joensuussa ”Ruplan” tans-
seissa, sitten ketkaravilla viimeiseen 
Kontiorantaan menevään linja-autoon. 
Eikä se juokseminen vielä siihen lop-
punut. Paavo takoi otsaansa noussutta 
kuplaa epätoivoisesti pois jaksaaksensa 
perille. Aseman risteyksessä hänen oli 
kuitenkin pakko nousta autosta, minä 
myötätunnosta mukana. Kun siitä sit-
ten juostiin päävartioon niin väsyneinä 
kuin hengästyneinä, ilmoittautumisajan 
päättymiseen oli enää kolme minuuttia. 
Meitä odotti huolestuneena Esikunta-
komppanian kirjuri, joka sitten saatteli 
pojat kasarmille.

Olimme Paavon kanssa olleet sen verran 
työssä Lennättimellä, että meidät pantiin 
viestijoukkueeseen. Komppanian pääl-
likkönämme oli yliluutnantti Koistinen, 
tarkka ja asiallinen mies. Komppanian 
vääpelistä, Halmeesta voi oikeutetusti 

käyttää nimitystä ”komppanian äiti”. Hän 
oli iso ja lihava mies, kulki aina haitari-
vartisissa jatsarisaappaissa. Halmeella 
oli nykyisen Kollaan Vasaman lähei-
syydessä vanha pieni parakki, jossa oli 
hänen valokuvausliikkeensä. Taisi olla 
peräti monopoliyritys, ainakin suurim-
man osan varusmiesten kuvista otti juuri 
Halme. Lähellä Halmeen parakkia oli toi-
nen rakennus, jossa toimi varuskunnan 
keskus. Se tuli tutuksi meille viestimie-
hille, ei kuitenkaan minulle.

Kouluttajistamme ehdoton ykkönen oli 
ylikersantti Olli Kerkkonen. Hän oli erit-
täin vaativa, mutta opettajana parasta 
A-luokkaa. Kun hommat hoitui hyvin, 
saatiin pitää myös taukoa. Kerkkonen 
pukeutui hyvin ja oli sotilas kiireestä 
kantapäähän. Monet meistä hänen kou-
lutettavistaan muistavat hänen persoo-
nallisen ”lippaan vedon”,  käsi singahti 
vauhdilla oikean korvan kohdalle, viputti 
ensin hieman, pysähtyen sitten tarkasti 
määrätylle paikalle. Minulla oli tilaisuus 
tavata ylikersantti, myöhemmin luutnantti 
Kerkkosta myös siviilissä ja aina hänellä 
oli aikaa vaihtaa muutama sana.

Esikuntakomppania sijaitsi nykyisen kol-
moskasarmin alakerrassa. Kun sitten 
aikanaan siirryin aliupseerikouluun, ei 
sekään ollut kaukana, vain nousu seu-
raavaan kerrokseen.

Aliupseerikoulun johtajana oli kapteeni 
Pihlman, sodan käynyt mies. Hän poltteli 
Fenniaa ja ilmeisesti siitä oli saanut lisä-
nimen ”Koukku-Fennia”, jonka tosin vain 
hiljaa supattaen uskalsimme ääneen 
sanoa. Pihlman oli meidän oppilaiden 
mielestä hyvä mies. Hän käytti meitä 

kerran Kolillakin. Menomatkalla pysäh-
dyttiin kaksi kertaa, Ylämajalla oltiin viisi 
minuuttia. Pois lähtiessä hän antoi ko-
mennon: ”Suuntana Kontioranta, ilman 
tahtia mars, ohittaa saa.” Tultiin vauh-
dilla ja kato pyöräilijöissä oli melkoinen. 
Itse selvisin nippa nappa. Paukut olivat 
juuri loppumassa, kun viereeni ajoi yli-
luutnantti Riikonen. Hän sanoi, että Ruk-
kiin lähtevä mies ei saa simahtaa. Siitä 
tuli sitten sen verran sisua, että selvisin 
kunnialla varuskuntaan.

Kun puhutaan aliupseerikoulun koulut-
tajista, mieleen on jäänyt ainakin kaksi 
kersanttia, Parkkonen ja Laukkanen, 
erinomaisia esimiehiä ja kouluttajia mo-
lemmat. Parkkonen oli sitä mieltä, että 
laulu alkaa aina kolmannella askeleella 
ja niinhän se yleensä sitten alkoikin. 
Laukkasesta jäi mieleen hänen persoo-
nallinen komento: ”Daaakse pstu.” Siitä 
lienee lisänimikin ”Kenddälakki” tullut.  

Reserviupseerikoulun 100 aamua lu-
kuun ottamatta, kasarmi kolme oli ”ko-
tina” muun varusmiesajan. Tupa Kuu-
rinmaa tuli alokasaikana hyvin tutuksi. 
Niistä ajoista on paljon muistoja. Kaikki 
tapahtumat eivät aikanaan naurattaneet, 
mutta ei niistä myöskään mitään trau-
moja jäänyt. Aika on kullannut muistot, 
jotka, ainakin vielä, ovat aika hyvin mie-
lessä. Pitäisiköhän ihan panna pape-
rille?

Lopuksi vielä pari lausetta pataljoonan 
ylimmästä johdosta. Kun tulin varusmie-
heksi, komentajana oli everstiluutnantti 
Mikkola. Hän jäi meille varusmiehille, 
ainakin minulle aika tuntemattomaksi. 
Seuraajaksi tuli sitten everstiluutnantti 

Kiltapalsta
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JR 9 Perinneosasto

Niilo Riuttala. Häneen sain tutustua hie-
man lähemmin. Yliluutnantti Koistinen 
nimittäin pyysi minua jäämään kesävän-
rikiksi, komppaniassa kun oli tarve vies-
tiupseerista. Hän teki hakupaperitkin val-
miiksi. Kävin keskustelemassa komenta-
jan luona. Hän olisi antanut minulle kah-
den vuoden ”pestin”, jona aikana olisi 
pitänyt opiskella keskenjäänyttä lukiota 
pari luokkaa. Se olisi mahdollistanut 
haun kadettikouluun. No, toisin kuitenkin 
kävi.

En ollut koulussa ollessani oikein luku-
miehiä ja niin jäi sinänsä  mielenkiintoi-
nen mahdollinen sotilasura vain toteutu-
mattomaksi haaveeksi. 

Mukanaolo Prikaatin killassa on mahdol-
listanut sen, että Kontioranta ei ole pääs-
syt unohtumaan. Olen 50 vuoden aikana 
etuoikeutettuna saanut tutustua luke-
mattomiin ihmisiin, niin sotilaisiin kuin 
siviileihinkin. Olen saanut paljon hyviä 
ystäviä. Tärkeintä tietenkin on se, että 

on saanut tehdä minulle tärkeätä vapaa-
ehtoista maanpuolustustyötä ja toimia 
oman varuskunnan hyväksi. Työ jatkuu 
vielä runsaan vuoden näissä merkeissä 
ja jatkunee jossakin toisessa muodossa 
ensi vuoden jälkeenkin.

Ehkäpä Korpisoturin seuraavassa nu-
merossa voisi muistella kiltaamme ja sen 
toimintaa, 35 vuoden mukana olemiseen 
kun mahtuu kaikenlaista.

Kiltapalsta

www.iivarimononen.fi

Jorma Mikkonen
Puheenjohtaja
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7.D:N MUISTOTAULUN PALJASTUS- 
TILAISUUS TOHMAJÄRVEN 

KAURILASSA 30.6.2012

Moskovan rauha 13. maaliskuuta 1940 
saattoi Tohmajärvellä valtakunnan raja-
alueen suurpolitiikan tuntumaan. Kat-
selin toukokuussa 1940 Kemienmäeltä 
itään ja näin paksun savun nousevan 
metsän keskeltä. Tulipalo se ei ollut, 
Uusi Värtsilä tuotti rautaa niin kuin pari 
kuukautta aikaisemmin vanha Värtsilä.
Keväällä 1941 jännitys kohosi ja Juhan-
nuksen tienoissa alkoi tapahtua. Joukot 
pantiin liikekannalle ja keskitettiin kesä-
kuun lopulla rajalle. Puolustuksen sijasta 
valmistauduttiin ottamaan omat takaisin 
ja vähän enemmänkin. Tohmajärven re-
serviläiset sijoittuivat pääosin kahtaalle. 
Rajapitäjien miehiä koottiin rajajoukkoi-
hin. Reserviläisistä kootun JR 51:n kra-
naatinheitinkomppaniassa palveli toh-
majärveläisiä ja sitä johti Talvisodassa 
kunnostautunut luutnantti Simo Kähäri.  
Tohmajärveläiset varusmiehet sijoitettiin 
Kontiorannassa perustetun JR 9:n kra-
naatinheitinjoukkueisiin, joissa palveli 
myös eteläpohjalaisia, mukana muun-
muassa kauhavalainen ylioppilas Veikko 
Pihlajamäki, myöhempi puolustusmi-
nisteri. Joukkueiden päällystö oli osin 
kotoista, osin kaukaakin tulleita, kuten 
turkulainen teologian ylioppilas vänrikki 
Mikko Juva. Kolmas pataljoona koottiin 
Ilomantsin reserviläisistä komentajanaan 
sk-aluepäällikkö majuri Erik Enberg. 

Heinäkuun 10. lähti Niittylahdesta Karja-
lan Armeijan koodi ”Karma” VI ja VII ar-
meijakunnalle. Sana kiiri 7. divisioonan 
esikuntaan Kirkkoniemen pappilaan, 

josta viestitettiin edelleen: ”Nyt pojat.” 
Tavoitteena oli Syväri ja Lotinanpelto, 
mutta tehtävä muuttui tilanteen mukaan. 
7. Divisioona oli valtaamassa Sortava-
laa, ylitti vähän napisten vanhan valta-
kunnanrajan ja rämpi korpien läpi Muur-
mannin radalle. JR 9:n käskettiin ylittää 
lokakuinen Syväri ja työntyä Äänisen 
etelänurkkaan, ja sen se tekikin. 

Syvärin asemat pidettiin. Neuvostoil-
mavoimien matka pommittamaan koti-
seutua piteni ja tuhot vältettiin. Äänisen 
aallot tulivat tutuiksi, samoin lomamat-
kat osanaan Syvärin laivakyyti Syvärin-
niskasta Syvärin kaupunkiin ja takaisin.
Kesällä 1944 palattiin likimain samaa 
tietä, tosin Kaškanan korpivaelluksen 
välttäen, jalat rakoilla, vihollisen kokeil-
lessa meiltä oppimaansa mottitaktiikkaa, 
uupuen ja uupuneena purnaten. Sana 
”isänmaa” lausuttiin vain vähätellen 
– mutta se oli vain pintaa.

Heinäkuun puolivälissä uupunut, vetäyty-
misen nöyryyttämä ja purnaava porukka 
pysäytti Puna-armeijan etenemisen itäi-
sen Suistamon metsissä, niin kuin oli 
tehty Talin-Ihantalan hornankidassa, 
Äyräpäässä ja Laatokan pohjoisrannalla 
Nietjärvellä. Viimeinen helmi tässä nau-
hassa oli voitto Ilomantsissa.

”Isänmaa” eli miehen sisällä ja toteutui 
miehen tekoina. Olimme silloin nuoria. 
Nuoreen sieluun piirtyivät sodan jäljet: 
pelko, mutta myös keskinäinen luottamus 

niin syvään, etteivät vuosikymmenet-
kään pyyhi niitä pois. Sen on osoittanut 
JR 9 Killan pitkäaikainen työ aseveljien 
tukena, se kokosi 7. Divisioonan miehet 
joka toinen vuosi Kalpajuhliin, kunnes 
ikä lopetti sen sarjan.  Aseveljeys kytki 
arkkipiispan Tohmajärven känsäkouriin 
lähtemättömästi, kunnes maallinen tai-
val päättyi.

Nyt paljastettu muistomerkki kertoo 70 
vuoden takaa Moskovan rauhan 1940 
sytyttämästä suomalaisen oikeuden-
tunnosta, uhrivalmiudesta ja aseveli-
hengestä: ”Kaveria ei jätetä.” Se kertoo 
peräänantamattomasta sitkeydestä, jo-
hon sotainen menestys perustui, mutta 
yhtä hyvin kannusti sen jälkeen rauhan 
työhön, palvelemaan tätä meille rakasta 
maata ja kansaa.   
    
Esitän JR 9:n veteraanina ja aseveljieni 
nimissä kiitokset tämän muistomerkin 
aikaansaamisesta. Sodasta on jo niin 
kauan, ettei nykypolvelle voi kuvata, 
miltä se tuntui. Kertokoon se sentään 
joukkomme sotatiestä, joka aluksi antoi 
toivoa vääryyden korjaamisesta ja lop-
puvaiheessaankin takasi suomalaisille 
vapauden ja mahdollisuuden rakentaa 
itse tätä maata.

JR 9 Perinneosasto

Kiltapalsta

Lyhennelmä professori Veijo Salohei-
mon puheesta
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JR 9 Perinneosasto

Kalpa- eli 7. Divisioonan muisto-
taulu paljastettiin Tohmajärvellä 
Kaurilassa.

Eturivissä JR 9 perinneosaston kiltalaiset Reino Kurvinen, Veikko Määttänen, Osmo Hassinen, Jorma Mikkonen ja Veijo Salo-
heimo.

Kiltapalsta
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JR 9 Perinneosasto

KUVIA KEVÄTKAUDELTA 2012

Helmikuun aamukahvitilaisuudessa toimitusjohtaja Seppo Pusa 
esitteli Salomaa-säätiön toimintaa.

Maaliskuun aamukahvivieraaksi saimme eversti Pekka 
Ripatin, joka esitelmöi vanhan rajan ylityksestä vuonna 
1941.

Huhtikuussa vieraanamme oli tietokirjailija Heikki Tarma. Hänen 
esitelmänsä aihe oli ”Katuja ja kortteleita Joensuussa”.

Toukokuussa kirkkoherra Tapani Nuutinen saatteli mei-
dät kesään sanoin ja laulunsävelin.

Hallitus vieraili huhtikuussa Pääskynpesässä Ilomant-
sissa tutustuen sen tarjoamiin kuntoutuspalveluihin. Ku-
vassa puheenjohtaja Jorma Mikkonen ja Lomapääsky 
Oy:n toimitusjohtaja Jan Kontiainen.

Kiltapalsta
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JR 9 Perinneosasto

Kiltapalsta

Perinneosaston 
yhteystiedot

Mikkonen Jorma  Sumikontie 3  
(puheenjohtaja)  80910 Kulho
   041 449 2881
   jorma.mikkonen@jippii.fi   
    
Saloheimo Veijo   Torikatu 14 A 18 
(varapuheenjohtaja) 80100 Joensuu
   040 568 0589
 
Lehtinen Erkki   Alapihantie 30
(sihteeri)   81100 Kontiolahti
   040 742 8623
   eilehtinen@suomi24.fi 

Osoitteen muutokset ja ilmoitukset viimeiseen iltahu-
utoon kutsutuista pyydetään tekemään sihteerille. 

AAMUKAHVITILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

ma 08.10.  Aamukahvitilaisuus kiltahuone Poterolla, vieraana evl Jouni Mattila.
ma 12.11.  Aamukahvitilaisuudessa tutustutaan Pohjois-Karjalan Prikaatin perinteisiin.
ma 10.12.  Yhteinen joulujuhla Ilomantsissa Pääskynpesässä.

Aamukahvitilaisuuksiin ovat perinneosaston veteraanit ja kiltalaiset läheisineen tervetulleita. Tilaisuuksista ilmoitetaan tarkemmin 
sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstalla.

Avokuntoutukset 
vuonna 2012

Avokuntoutusta järjestetään mahdol-
lisuuksien mukaan omalla paikkakun-
nalla (myös kotikäynnit mahdollisia) 
syksystä 2012 alkaen kevääseen 
2013 saakka. Hoitokertoja kuntoutet-
tavaa kohti on viisi. 

Hoitomuotoja ovat esimerkiksi liike-
terapia, hieronta, jalkahoito yms. 
Tiedustelut sihteerille puh. 040 742 
8623 tai puheenjohtajalle puh. 041 
449 2881.

JR 9 perinneosaston 
vuosikokous pidetään kil-
tahuone Poterolla aamu-
kahvitilaisuuden jälkeen 
maanantaina 14.1.2013 
klo 11.30. 

Tervetuloa!

Vuosi-
kokous-
kutsu
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Hiltunen Eino  Eno
Hirvonen Arvo  Joensuu 
Hyvärinen Reino  Kuopio 
Hyvärinen Uuras  Mikkeli 
Juntunen Simo  Helsinki 
Kettunen Aarne  Juva 
Korhonen Kauko  Tampere 
Lievonen Arvo  Joensuu 

Marttinen Jaakko  Kuopio
Nevalainen Veikko Polvijärvi 
Pakarinen Erkki  Helsinki 
Punamäki Erkki  Jyväskylä
Pöyhönen Tuomo  Lievestuore 
Rosti Pekka  Rääkkylä
Santavuori Teo  Turku
Tahvanainen Toivo Joensuu 

JR 9 Perinneosasto

VIIMEISEEN ILTAHUUTOON ON KUT-
SUTTU / SAATU TIETO SEURAAVISTA 

JR 9 -ASEVELJISTÄ:

Takala Pentti  Saarijärvi
Tanskanen Kauko Joensuu 
Timonen Seppo  Kuopio 
Tolonen Alpo  Kuopio 
Turhanen Petteri  Saarijärvi
Turunen Kauko  Taipalsaari
Tykkyläinen Reino Ilomantsi
Vaalasti Teuvo  Parikkala
Väisänen Aulis  Joensuu

Kiltapalsta

Koppinen Risto 
20.3.1938 - 17.7.2012

Karjalan Jääkäripataljoonan 
komentaja 1981-1986.

Pohjois-Karjalan Prikaati kunnioittaa 
edesmenneen pataljoonan 
komentajan ja varuskunnan 

päällikön muistoa.





46

AUK:n kurssijulkaisu

Aliupseerikurssi 46 käynnistyi maalis-
kuussa 163 oppilaan vahvuisena. Kurs-
sille osallistui oppilaita oman joukko-
osastomme lisäksi myös Karjalan Len-
nostosta ja Karjalan Prikaatista. Kurssilla 
annettiin koulutusta jääkärilinjalla, pans-
sarintorjuntalinjalla, tulenjohtolinjalla, 
kranaatinheitinlinjalla, tiedustelulinjalla, 
sotilaspoliisilinjalla sekä moottorilinjalla. 
Edellä mainituista sotilaspoliisilinja suo-
ritti aliupseerikurssin Panssarintorjunta-
komppaniasta käsin ja moottorilinja AUK 
II -jaksosta lähtien Esikunta- ja Huolto-
komppaniasta käsin.

Pohjois-Karjalan Prikaatin tutkimusteh-
tävät Maavoimien uudistettuun taistelu-
tapaan liittyen näkyivät myös aliupsee-
rikurssilla. Jääkäri-, panssarintorjunta-, 
tulenjohto- ja kranaatinheitinlinjoilla op-
pilaita koulutettiin ensimmäistä kertaa 
uudistetun taistelutavan vaatimusten 
mukaisesti. Johtajien koulutuksessa on 
pyritty korostamaan uudistetun taistelu-
tavan vaatimaa aktiivisuutta, oma-aloit-
teisuutta ja luovuutta. Tuoreilla ryhmän-
johtajilla on hyvät perusteet osallistua 
uudistetun taistelutavan kokeilutoimin-
taan johtajakaudellaan.

Aliupseerikurssin kesto on 16 viikkoa. 
Kurssi jakaantuu kahteen jaksoon, 
seitsemän viikon mittaiseen AUK I- ja 
yhdeksän viikon mittaiseen AUK II -jak-
soon. AUK I -jakson tavoitteena on kou-
luttaa oppilaille sotilasjohtamisen ja kou-
luttamisen perusteet sekä yleiset ryh-
mänjohtajan perustiedot ja taidot. AUK I 
-jakson aikana myös valitaan Reserviup-
seerikurssille Haminaan ja huollon eri-
koisaliupseerikursseille Lahteen lähtevät 
oppilaat. Kurssilta 46 Haminaan lähti 50 
ja Lahteen 18 oppilasta. AUK II -jakson 
aikana oppilaille koulutetaan oman kou-
lutushaaransa mukainen toiminta sekä 
ryhmän suuruisen osaston johtaminen 
taistelussa ja erikoistehtävässä. Lisäksi 
oppilaat opetetaan kouluttamaan johta-
maansa joukkoa. Varsinainen harjaantu-
minen omaan tehtävään tapahtuu kurs-

sin jälkeen johtajakaudella. Toki tulevat 
ryhmänjohtajat pääsivät harjoittelemaan 
oppeja käytännössä myös kurssin ai-
kana useissa taistelu- ja ampumaharjoi-
tuksissa.

Aliupseerikurssin aikana koetellaan 
myös oppilaiden henkistä ja fyysistä suo-
rituskykyä monin eri tavoin niin linjojen 
omassa koulutuksessa kuin yhteisissä 
harjoituksissa ja tapahtumissa. Yhtenä 
hyvänä esimerkkinä tästä on perintei-
nen Tupatuoppi-kilpailu, jonka voittajaksi 
tällä kertaa selviytyi jääkärilinjan tupa 
1. Tärkeimpänä kilpailusta jäi kuitenkin 
varmasti mieleen itsensä voittaminen 
ja omien rajojen koettelu. Monella oppi-
laalla oli kilpailun aikana mielessä kes-
keyttäminen ja muutamat tätä jopa ”yrit-
tivätkin”. Tupakavereiden ja kouluttajien 
kannustamana kaikki kuitenkin pääsivät 
lopulta maaliin, ennemmin tai myöhem-
min, vain muutamaa pakollista keskeyt-
tämistä lukuun ottamatta.

Tuoreiden ryhmänjohtajien palvelus joh-
tajakaudella omissa joukkotuotantoyk-
siköissä täydentää kurssin aikana kou-
lutettuja sotilasjohtajan perustietoja ja 
taitoja sekä antaa syvemmän perustan 
tuleviin sodanajan tehtäviin. Johtajana 
kehittyminen ja edistyminen vaativat 
edelleen omakohtaista innostusta, tar-
moa ja lujaa tahtoa. Johtajilta vaaditaan 
taitoa ja kykyä joukon johtamisessa, 
mutta myös alaistensa huolenpitoa ja 
oikeata suhtautumista heihin. Rehdillä 
käyttäytymisellä ja oikeudenmukaisuu-
della voitetaan alaisten luottamus, mikä 
on menestymisen ehto niin rauhan kuin 
kriisitilanteenkin aikana. Myös henkilö-
kohtaisen esimerkin tärkeys sekä vas-
tuuntunto alaisten hyvinvoinnista, oi-
keanlaista esimiehen ja alaisen välistä 
kuria ja luottamusta unohtamatta ovat 
tärkeitä.

Aliupseerikurssi 46 pääsi kokemaan 
koulutuksen aikana kattavasti lähes 
kaikki suomalaiset keliolosuhteet. Kurssi 

käynnistyi maaliskuun paukkupakka-
sissa ja ensimmäinen taisteluharjoitus 
käytiin hyvin talvisissa ja lumisissa olo-
suhteissa. Kevään ja kurssin edetessä 
oppilaat pääsivät harjoittelemaan niin 
kovissa pakkasissa kuin välillä loskai-
sissa suojakeleissä. Erikoiskoulutuskau-
den ampumaharjoituksessa oppilaat sai-
vat nauttia kevätauringosta Sotinpuron 
hangilla, kun taas joukkokoulutuskauden 
ampuma- ja taisteluharjoitukset touko-
kuussa tarjosivat kesäisiä poutapäiviä 
sekä väliin myös virkistäviä sadekuu-
roja. Kesäkuun aselajiharjoitus, joka oli 
samalla kurssin viimeinen harjoitus ja 
kotiutuvien niin sanottu ”loppusota”, oli 
taas suorastaan helteinen. Toimintaky-
vyn ylläpitämisen harjoittelu eri keliolo-
suhteissa niin itsensä kuin oman ryhmän 
osalta olikin näin ollen kurssin aikana 
varsin kattavaa.

Aliupseerikurssi 46 oli Pohjois-Karjalan 
Prikaatin historian toiseksi viimeinen ali-
upseerikurssi Pohjois-Karjalan Prikaatin 
lakkauttamisen myötä. Näin ollen syk-
syllä 2012 alkava kurssi 47 jää viimei-
seksi. Pohjois-Karjalan Prikaatin Aliup-
seerikoulun kunniakas toiminta loppuu 
näillä näkymin tammikuussa saapuvien 
alokkaiden peruskoulutuskauden jäl-
keen.

Onnittelen vielä kertaalleen kurssilta 

KOULUN JOHTAJAN PALSTA
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AUK:n kurssijulkaisu

ALIUPSEERIKOULUN HENKILÖKUNTA

valmistuneita tuoreita ryhmänjohtajia ja 
toivotan menestystä tulevissa tehtävis-
sänne. Allekirjoittanut otti vastaan Aliup-
seerikoulun johtajan tehtävät neljän kuu-
kauden määräajaksi 15.4. alkaen. Kuten 
kurssin valmistumisjuhlassa puheessani 

totesin, on ollut hienoa ja antoisaa toimia 
koulun johtajana. Vielä kerran kiitok-
set työtovereille kurssin eteen tehdystä 
hyvästä työstä. Lisäksi kiitokset myös 
Panssarintorjunta- sekä Esikunta- ja 

Huoltokomppanian henkilökunnalle so-
tilaspoliisi- ja moottorilinjalle annetusta 
hyvästä koulutuksesta sekä erinomai-
sesti toimineesta yhteistyöstä. Jatketaan 
vielä viimeinen kurssi samaan malliin!

Kapteeni Timo Luukkainen
Aliupseerikoulun johtaja

Ylärivi vasemmalta: yliluutnantti Janne Jalovaara, luutnantti Jere Vihavainen, luutnantti Erkka Vesanen, luutnantti Toni Tumma-
vuori, ylikersantti Sami Kolehmainen, luutnantti Joonas Marila.
Alarivi vasemmalta: kapteeni Timo Luukkainen, kapteeni Miika Huovinen, yliluutnantti Marko Karppinen.
Kuvasta puuttuu: luutnantti Jani Toivanen, luutnantti Mikko Nylund, vänrikki Lauri Jurvanen, ylikersantti Juhani Nevalainen.
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JÄÄKÄRILINJA

AUK:n kurssijulkaisu

Kurssin alussa jääkärilinja oli suurin 
Aliupseerikoulun linjoista muodostaen 
kaksi eri koulutusjoukkuetta kokonais-
vahvuudeltaan 66 oppilasta.

Linjalle mahtui meitä särmiä Pohjois-
Karjalaisia johtajanalkuja sekä Karjalan 
Lennostosta vahvennuksena lähetet-
tyjä, särmyydellään ylivertaisia oppilaita. 
Aliupseerikoulun ensimmäisen jakson 
lopussa jouduimme luopumaan osasta 
linjamme oppilaista heidän lähtiessään 
uudelleen päivitettäväksi Reserviupsee-
rikouluun ja Lahteen erikoisaliupseeri-
kursseille. Jäljelle jäi piskuinen kahden-
kymmenenkahden oppilaan joukko. 

Aliupseerikurssin toisella jaksolla jääkä-
rilinja tutustui lähemmin marssimisen, 
hiihtämisen ja hajautetun taistelun ih-
meelliseen maailmaan. Tämän ansiosta 
linjasta hitsautui iskukykyinen ja loista-
vahenkinen joukko.

”Vesikeli on jääkärin keli” piti paik-
kaansa. Sen todisti kaatosateessa mars-
sittu Aliupseerikoulun ryhmätaitokilpailu 
nimeltään Tupatuoppi. Voiton nappasi 
jääkärilinjan tupa Taipaleenjoki katkais-
ten sissien kolmentoista voiton putken. 
Tupatuopissa ja koko kurssilla vallinneet 
loistavan yhteishengen ja sinnikkyyden 
tiivisti eräs oppilas tokaisemalla repun 
pudottua suohon seuraavasti: ”Tela-
miinan repussa vielä ymmärrän, mutta 
p…aa en kanna.”

Tupatuoppi ei ollut ainut harjoitus, jossa 
jääkärilinja niitti mainetta ja kunniaa. 
Joukkokoulutuskauden ampumaharjoi-
tuksessa Sotinpurolla jääkärilinja, vah-
vistettuna tulenjohtolinjalla, näytti osaa-
misen mallia muille harjoitusjoukoille ol-
len paras joukkue kaikissa ammunnoissa 
saaden palkinnoksi kuntoisuusloman.

Näin kurssin lopussa katsoessamme 
taaksepäin olemme sisäistäneet jääkäri-
toiminnan salat, tärkeimmän kaluston kä-
sittelyn ja johtamisen perusteet. Olemme 
myös kantapään kautta oppineet materi-
aalivastuun merkityksen operaatioissa 
”Jamiksen navet ja Sotsin kessit”.

Pian jääkärilinja hajaantuu eri yksiköihin 
ja joudumme luopumaan Rissalan Len-
noston sinibareteista, mutta jäljelle jää 
jokaisen oppilaan sydämeen syvä yh-
teenkuuluvuuden tunne ja mieleen mu-
kavia yhdessä koettuja muistoja. Välillä 
rankoistakin koettelemuksista olemme 
taistelleet läpi, yhteishengen ja ”kave-
ria ei jätetä” - asenteella sekä hurtilla 
huumorilla, josta osansa ovat saaneet 
myös linjan kouluttajat ja apukouluttajat. 
Mallikkaasti sujuneen kurssimme aikana 
meille jokaiselle on valjennut mitä tar-
koittaa meidän jääkäreiden motto: ”Tuli 
ja liike!”.
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Ylärivi vasemmalta: Rissanen Olavi, Karttunen Antti Olavi, Rautio Santeri Esko, Putkuri Simo Aleksi, Hattunen Sami Aleksi, 
Kaipainen Juuso Hugo, Heikura Olli Allan, Pucilowski Aleksi, Ahokas Marko Ensio, Kirjavainen Alexandre, Tolvanen Henri 
Asarias, Saukkonen Ville Ilmari.
Keskirivi vasemmalta: Kettunen Mikko Tapio, Kontkanen Aleksi Yrjö, Kröger Nils Matias, Tervo Sami Petteri, Kokkola Jere 
Artturi, Kesti Olli Samuli Valtteri, Vauhkonen Sampsa, Marttila Eetu Pietari, Valtonen Jesse Ville, Tiihonen Timo Tapio, Åhlgrén 
Noora Susanna, Kiiskinen Olli Pekka, Ristilä Patu Niko.
Alarivi vasemmalta: Alik Reima Ville, Toivanen Jori Tapio, Voutilainen Jesse, Rannanpiha Joni-Tatu, Parviainen Jasu Elmeri, 
Timonen Heikki Veli, Toivanen Arttu Matti, Nyyssönen Joni Ensio, Miettinen Paavo Antti, Murto-Unkila Siru Jessica Nana, upskok 
Karstila Atte Ilari.

Ylärivi vasemmalta: Kiiski Henri Antero, Pylkkänen Jyri Ilpo Petteri, Pulkkinen Ari Petteri, Vänskä Risto Tapani, Villanen Simo 
Antero, Talvela Erno Mikael, Hartikainen Antti-Matti, Jyrkinen Joonas Kalevi, Kaivonurmi Jari Juhani, Puustinen Lauri Hannes, 
Kovero Juha Tapio, Rummukainen Ville Tero.
Keskirivi vasemmalta: Mikkonen Timo Pentti, Koponen Jani Riku, Meitsalo Markus Juhani, Mustonen Miika Hannu, Kauhanen 
Jaso Ilari, Leskinen Aaron Armas, Lintumäki Juha Samuel, Eronen Atte Kasperi, Sihvo Jussi Matias Elias, Mononen Janne 
Antero, Kareinen Timo Markku.
Alarivi vasemmalta: Upskok Lahtinen Arttu Aaro Juhani, Laaninen Ville Sakari, Hytti Janne Jarmo, Tirkkonen Miika Antero, 
Pesonen Perttu Samuli, Kinnunen Jami Veikko, Kauhanen Lauri Juhani, Tuovinen Tuomo Tuisku, Naakka Arttu Ismo, Matilainen 
Olli Petteri, alik Marttila Hanna Mari.
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TIEDUSTELULINJA

AUK:n kurssijulkaisu

46. aliupseerikurssin alkaessa kovinkaan 
moni havumiehen raakile ei tiennyt mitä 
kurssi toisi tullessaan, mutta hyvin nope-
asti se tulisi kyllä ilmi. Viimeistään legen-
daarinen havumarssi osoitti mistä tällä 
linjalla on kyse. Harmiksemme muutama 
erinomainen taistelija joutui lopettamaan 
kurssin kesken.

Reserviupseerikoulu- sekä erikoisaliup-
seerikouluvalintojen jälkeen linjalle jäi 

kuuden taistelijan ryhmä. Ulkopuolelta 
tulleesta naljailusta huolimatta ryhmän 
tiivis yhteishenki on siivittänyt meitä 
eteenpäin. Kevään ja kesän edetessä 
havumerkin - tuon kunnioitetun, arvoste-
tun ja tavoitellun linjamerkin - on onnistu-
nut saavuttamaan taistelija jos toinenkin. 
Havumies saa olla ylpeä, mutta ylpistyä 
ei saa.

Ylärivi vasemmalta: Räsänen Juho Otto Santeri, Hyvärinen Kari Tapani, Kaipainen Mikko Tapani, Järveläinen Panu Antti Os-
kari, Vainio Eetu Juho Verneri, Anttonen Juho, Turunen Janne Antti.
Keskirivi vasemmalta: Lerssi Henri Petteri, Enojärvi Juri, Hyttinen Timo Antero, Juvonen Elias Oskari, Sajinov Alexandre, 
Turunen Miro Kasper, Tuutti Henri Juhani.
Alarivi vasemmalta:Upskok Rissanen Markus Artturi, alik Hirvonen Lauri Olli Johannes, Pänkäläinen Samuli Anton, Pitkänen 
Joonas Matias, Kinnunen Pekka Oskari, Pitkänen German, Laitinen Pekka Sakari, upskok Nuutinen Mika Markku Samuli.
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MOOTTORILINJA

AUK:n kurssijulkaisu

Aliupseerikoulun vuosikurssi 46 alkoi 
”motoilla” kahdella eri linjalla. Oppilaista 
kaksi kävivät AUK 1:n kranaatinheitinlin-
jalla ja loput 12 jääkärilinjalla. Seitsemän 
viikkoa harjoittelimme perusteita muista 
aselajeista. Aika meni hujauksessa ja 
jo hetkessä alkoi AUK 2 ja olimme vih-
doinkin oma linja. Moottorilinja kasaan-
tui neljästätoista särmästä sotilaasta. 
Muutimme AUK 2:n alkaessa takaisin 
Esikunta- ja Huoltokomppaniaan, jossa 
suurin osa majoittui jo peruskoulutus-
kaudella. Aloitimme heti alussa harjoit-
telemaan oman linjamme perusteita ja 
samalla alkoi CE-ajoluvan oppitunnit. 
Tämän johdosta tiesimme heti alusta 

alkaen, että on turha haaveilla vapaa-
ajasta tai iltavapaista, koska päivät ve-
nyivät pitkiksi ja käsittelykenttä tulikin 
meille kaikille hyvin tutuksi.

Moottorilinjalaiset toimivat ”johtajina” 
kenttäkoulutusharjoituksessa, jossa 
pääsimme harjoittelemaan ajoneuvon 
pelastamista ja muita asioita, jotka liittyi-
vät ajoneuvon toimintaan ja apulaitteiden 
käyttämiseen. Harjoituksesta teki mie-
lenkiintoisen juuri se, että saimme en-
simmäisen kosketuksen oman linjamme 
toimintaan. Tätä kirjoitettaessa on vielä 
edessä mielenkiintoinen Tupatuoppi-
kilpailu ja muutama harjoitus. Saimme 

yhden vahvistuksen linjallemme Rissa-
lasta, mutta hän jättää kultaisen Kontio-
rannan kurssin loppuessa ja siirtyy takai-
sin Rissalaan.

Moottorilinja vietti yhden päivän Trans-
pointin terminaalilla, jossa harjoitte-
limme trukin käytön perusteita. Yhteis-
henkeämme kohottaen saimme siellä 
mahdollisuuden mitata linjamme yhteis-
painon, joka on tänä vuonna 1150 kg. 
Ymmärrettävää kyllä, että välillä pitkät 
päivät luokassa ja pidemmät illat käsit-
telykentällä sai jokaisen hermot kireälle, 
mutta asioista selvittiin kaveria autta-
malla ja puhumalla.

Ylärivi vasemmalta: Hartikainen Antti Matti Johannes, Puustinen Lauri, Hannes, Tolvanen Henrik Asarias, Ahokas Marko Ensio, 
Kröger Nils Matias, Kokkola Jere Artturi, Eronen Atte Kasperi.
Alarivi vasemmalta: Kinnunen Jami Veikko Kalevi, Hirvonen Timo Eemeli, Kiiskinen Olli Pekka Antero, Miettinen Paavo Antti 
Edvard, Pesonen Perttu, Samuli, Timonen Heikki Veli Petteri, Vartiainen Janne Erkki Olavi.
Kuvasta puuttuu: Alik Kanniainen Joel-Antton.
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PANSSARINTORJUNTA-
LINJA
“Kärkeen rynnii PST!”

AUK:n kurssijulkaisu

Aliupseerikoulun panssarintorjuntalin-
jalla aloitti 17 oppilasta. Kurssin lopussa 
vahvuutemme oli 11 oppilasta.

”Huh huh ja ontelolla kylkeen!” Ensim-
mäiset päivät PST-linjalla näyttivät suun-
nan sille, mitä seuraavat 4 kuukautta 
eteensä olisivat tuomassa. Jalka liikkui, 
hiki virtasi ja välillä teki vähän kipeääkin. 
Kaikesta huolimatta koko joukkomme 
taisteli asenteella, mutta pilkettä silmä-
kulmassa unohtamatta.
 
Kurssin ensimmäinen puolikas keskittyi 
vanhan kunnon raskassinko- ja raskas-

kertasinkoryhmän asioiden opiskeluun. 
Vanhalle kunnon ”mustille” annettiin kyy-
tiä pitkin Jaamankankaan lumisia maas-
toja. Kaikessa toiminnassa keskityttiin 
panssarivaunujen aktiiviseen tuhoami-
seen. Joku taisi todeta, että: ”HIKISTÄ 
PUUHAA!”

Toinen puolisko kurssista painottui mo-
dernin NLAW-ohjuksen järjestelmän, 
taistelutekniikan ja johtamisen opiske-
luun. Tällä puoliskolla yksi lausahdus 
tuli varsin tutuksi: ”Muistakaa jätkät, 
liike, liike ja liike!” Parasta oppia tähän 
saimme Rovajärveltä, jolloin pääsimme 

toimimaan osana ohjusjoukkuetta ja sen 
erilaisissa tehtävissä. 

Tunnelma pitkin kurssia oli PST-linjan 
rosvojoukolla reipasta ja railakasta. Vä-
lillä eteen tuli (aparit ja kouluttajat järjes-
tivät) vastoinkäymisiä ja lievää paniikkia 
saattoi ilmetä, mutta jokainen taistelija 
osoitti vahvaa taistelutahtoa ja järkkymä-
töntä asennetta. Huumorin annettiin kuk-
kia kaikessa rauhassa, eikä kenellekään 
jäänyt varmasti epäselväksi, että kuka 
täällä oikein määrää!

Ylärivi vasemmalta: Kokkonen Antti Samuli, Törrönen Juho Lauri Artturi, Teijonmaa Juuso Ville Olavi, Tanskanen Hemmo 
Pekka Eemeli, Kamppuri Kristian, Kontro Arttu Santeri.
Keskirivi vasemmalta: Haverila Jussi Sepeteus, Sjöblom Santeri uhani, Mönkkönen Joni Pekka, Markkanen Tommi Niko Pet-
teri, Hirvonen Arttu Ilari, Ambrusin Jani.
Alarivi vasemmalta: Alik Salmela Jussi Johannes Anselmi, alik Kummunmäki Juha Kalevi, Santala Onni Elmeri, Ignatius Joo-
nas Juhani, Pehkonen Seppo Henrik Juhani, Karttunen Valtteri, upskok Blomqvist Otto-Antton.
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TULENJOHTOLINJA

AUK:n kurssijulkaisu

Kovin moni uudesta ”tj-tötteröstä” tuskin 
tiesi mihin oli ryhtymässä, kun muutimme 
uuteen yksikköön AUK:n alussa. Noista 
16:sta seitsemän lähti RUK:uun jättäen 
jäljelle yhdeksän tulevaa tulenjohtoaliup-
seeria. Pieni linja kutistui edelleen yhden 
oppilaan vaihdettua ”sanlan” 0-ohjelman 
Excel-taulukkoon toimistotöissä.

Kurssin aikana koimme monia ikimuis-
toisia hetkiä, kuten lähes kahden vuo-
rokauden valvominen koulutushaarakoe 
ykkösen aikana, ja AUK:n alkuvaiheessa 

tapahtunut 700 kilometrin paikantamis-
virhe. Oman lisänsä toi myös uudelleen 
hiihtämisen opettelu ”viestimies ykkö-
sen” kalusto selässä.

Me ”kipinämiehet” opimme teoriassa ja 
käytännössä paljon ajattelua vaativia 
epäsuorantulen johtamisen asioita, ku-
ten hyökkäyksen tulisuunnitelman laa-
timinen ja ks-mittauksen tasotyön teke-
minen. Kurssin aikana linjalle syntyi tiivis 
yhteishenki ja linjansisäinen huumorin-
taju, joka oli välillä varsin omaperäistä. 

Ylärivi vasemmalta: Åhlgrén Suvi Johanna, Pirhonen Timo Pekka, Toivanen Mikko Sakari, Pursiainen Santtu Mikael, Marttila Tatu 
Ville Valtteri, Strelkov Stanislav.
Keskirivi vasemmalta: Ijäs Jani Veijo Olavi, Sallinen Matti Arttu, Lipponen Esa Tapani, Meinander Vili Toivo Jalmari, Tahvanainen 
Teemu Tapio Johannes, Sutinen Sami.
Alarivi vasemmalta: Alik Laatikainen Ville Santeri, Leksis Hannu Tapio, Simontaival Risto-Matti Taavetti, Tanskala Tero Tapani, 
Tirkkonen Niko Henri Tapani, alik Rissanen Jaana Elisa.
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KRANAATINHEITINLINJA

AUK:n kurssijulkaisu

Aliupseerikoulun kranaatinheitinlinjan 
toiminta lähti liikkeelle vesisateen kaste-
lemalta yksikön etupihalta, jossa tulevat 
johtajat seisoivat morttisäkkien takana 
epäluuloisina ja kauhusta kankeina. Pie-
nen alkujärkytyksen jälkeen aloimme ra-
kentaa yhteistä linjaa, ja AUK:n loppuun 
mennessä siitä on muodostunut tiivis, 
huumorilla varustettu ja yhteen hiileen 
puhaltava joukko.

Aliupseerikoulun aikana on kertynyt pal-
jon hauskoja muistoja linjan sisäisistä 
lentävistä lausahduksista hauskoihin 
sattumuksiin. Esimerkiksi Jaamankan-
kaan leirillä yöllä tulleen tulikomentohä-
lytyksen seurauksena soturit kaikessa 
ilmiömäisessä nopeudessaan joutuivat 

kuitenkin miettimään kahdesti ja nimen-
omaan kahdesti. Erään taistelijan ihme-
tellessä kahteen otteeseen sammunutta 
lataajalamppua, toisen pyrkiessä ulos 
teltan seinän kautta ja kolmannen jää-
dessä makaamaan kivuliaan suonenve-
don takia telttaan. 

Kun heittimen osat alkoivat pikkuhiljaa 
löytää oikeat nimensä, piipusta ja kepistä 
tulikin putki ja kp-seiväs, pääsimme vii-
meinkin ampumaan oikeita kranaatteja. 
Pääsimme myös näkemään kuninkaal-
listen raskaiden heittimien iskemiä, mikä 
onkin harvinaisempaa herkkua heitinlin-
jalla. Ampumaleirien ankarien tulikomen-
toryöpytyksien ohessa meillä riitti aikaa 
myös ruokaan ja lepoon, sekä mölkyn 

peluuseen ja leiriolympialaisiin, joissa 
lajeina olivat keihäänheitto, tarkkuus- ja 
pituusjousiammunta, saappaanheitto ja 
krusifi ksi, eli kahden rynnäkkökiväärin 
pitäminen suorilla käsillä mahdollisim-
man pitkään.

Vaikka polviamme ja henkistä suori-
tuskykyämme on koeteltu, ovat kaikki 
selvinneet kunnialla tästä vaativasta 
koulutuksesta. Mikään ei tietenkään voi 
harmittaa enemmän kuin yhdentoista 
piirun heitto kp-seipään asettamisessa 
tai 31 metrin heitto ks-mittauksessa. 
Tästä huolimatta kuninkaalliset painavat 
eteenpäin, eikä komppaniassa varmuu-
della yksikään heitin jää pihalle leirille 
lähtiessä.

Ylärivi vasemmalta: Lind Jyri Juho Verneri, Auvinen Aleksi Samu, Immonen Jori Kauko, Räsänen Mikko Olavi, Keto Roni Os-
kari, Forsblom Mikko Juhani, Väänänen Miikka Matias, Ahola Erik Mikael, Tahvanainen Henri, Rouvinen Kalle Joonas, Jantunen 
Paavo Mikael, Muinonen Antti Juhani, Nupponen Arto Pekka, Luopajärvi Antti Matias, Karjalainen Joni Tuomas.
Keskirivi vasemmalta: Enström Kare Pekka Matias, Pakarinen Eero Olavi, Vartiainen Janne Erkki Olavi, Timonen Henri Ju-
hani, Muinonen Eero Mikko, Rasi Timo Mikael, Veijonen Aleksi Konsta, Väänänen Ari Andrei, Tenhunen Janne Harri, Varonen 
Janne Erkki, Kupiainen Ville Antti, Peltonen Joonas Antti, Kurki Joni Henrik, Lehtonen Sami Cristian, Vihavainen Markus.
Alarivi vasemmalta: Alik Lattu Jesse Santeri,alik Alisalo Aleksi Olavi, Pulkkinen Joonas Eetu, Väyrynen Santtu Petteri, 
Väisänen Niilo Jammi, Hirvonen Timo Eemeli, Mälkiä Sami, Varis Heikki Juha Mikael, Holopainen Pasi Kalevi, Virnes Pinja 
Eveliina, Petmanson Dmitri, Sjöman Joona, Vainikka Olli Aleksi, Keurulainen Henri Olavi Antero, upskok Asikainen Niko Juhani.
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SOTILASPOLIISILINJA

AUK:n kurssijulkaisu

Hei me päästiin spolleiksi. Oli varmaan 
monen yllätys ja odotuksen kohde perus-
koulutuskauden ensimmäisillä viikoilla, 
kun valintakokeiden tulokset ja valinnat 
tulivat pienten alokkaiden tietoon! Oli 
siis monella ensimmäinen ja viimeinen 
muutto edessä uuteen komppaniaan, 
osan vaihtaessa vain tupaan käytävän 
toiselle puolelle. Sotilaspoliisikurssi 
alkoi. Eipä aikaakaan, kun me jo ker-
ran valitut olimmekin toisen seulonnan 
kohteena: Keistä tulee aliupseereita ja 
päävartion uusia ”töllöntuijottajia”? Niin 
valinnat osuivat kohdalle toistamiseen 
ja 12 uutta aliupseerioppilasta oli nyt 
valittu. Tämä poppoo tulisikin seikkaile-
maan ”Sotsilla” ja tekemään vallan mie-
lenkiintoisia juttuja Uimaharjun yössä. 

11 varsin erilaista ihmistä muuttivatkin jo 
yhteiseloon tupaan numero 3. (Mattilan 
edelleen asustaessa PST:n naisten tu-
vassa nro 7.)

”No ei menny niinku Strömsössä.” Toi-
nen päivä maaliskuuta se kaikki sitten 
alkoi. Ensimmäiset viikot linjalaisina 
kuluivatkin juostessa Aukin perässä ja 
välillä omien hommien parissa miehis-
tökurssilaisten kanssa. ”HAJO1!” - siinä 
oli sitä jotakin! Pussirotta vilkutti iloisesti 
poteron reunalta, kun 30 asteen pakka-
sessa ”Jamis” näytti taas kyntensä ja 
alkoi sataa räntää vallan iloisesti. Natu-
sen tunnin välein olevat kipinävuorot ja 
yölliset tiedustelureissut antoivat hyvän 
kuvan siitä, mitä seuraava kevät tulisi 

olemaan. Hajon karaisemana uskoimme 
kokeneemme jo kaiken, mutta älköös 
vaivautuko. Juttuja leireistä on jo sillä 
mitalla etteivät Korpisoturin sivut niitä 
kykenisi kannattelemaan.

Paljon ehti siis tapahtua, äitiäkin kaivat-
tiin silloin tällöin. Vauhkosen mamman 
padat ovat kuulemma keskimäärin pa-
rasta ruokaa ikinä. Ennen kaikkea ali-
upseerikurssi opetti sen, että kaveria ei 
jätetä ja pilke silmäkulmassa ei ole vain 
hyvä lisä vaan velvoite jaksamiselle. 
Kuri ja järjestys kunniaan, sillä SPOL-
alikersantti hoitaa homman!” (Lainaus 
tuvan nro. 3 keskimmäisen punkan va-
semmalta alapuolelta).

Ylärivi vasemmalta: Tiihonen Eerik Ernesti, Kärnä Markus Kalevi, Terävä Petro Juhana, Hannikainen Jani Juho Petteri, Mak-
konen Samu Petteri.
Keskirivi vasemmalta: Kantokivi Teemu Samu Petteri, Partanen Jaakko Pekka, Vauhkonen Markus Juha Olavi, Soisalo Jesse 
Heikki Juhani, Natunen Simo Kasperi.
Alarivi vasemmalta: Upskok Savonlahti Pyry Artturi, Piiroinen Sami Tapani, Mattila Paula Katariina, upskok Hatakka Ville 
Mauno Johannes.




