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SUOMEN VANHIN ASELAJILEHTI
99. VUOSIKERTA

Vuosi 2022 on aloitettu erikoisissa tunnel-
missa. Koronahaasteet jatkuvat ja maail-
manpoliittinen ilmapiiri on kireämpi kuin 

koskaan kylmän sodan jälkeen.
Koronan keskellä on jo opittu elämään, vaikka 

jonkinasteista turnausväsymystä onkin havaitta-
vissa. Usko parempaan kevääseen on kuitenkin 
luja!

Ukrainan tilanne ja Venäjän lännelle asettamat 
vaatimukset turvatakuista ovat horjuttaneet ihmis-
ten turvallisuudentunnetta, erityisesti Euroopassa. 
Diplomaattisia neuvotteluja on käyty, mutta Venä-
jän vaatimuksiin suostuminen vaikuttaa mahdot-
tomalta. Erityisesti kysymys Naton laajenemista 
on vaikea. Vaatimukseen suostuminen rajoittaisi 
valtioiden itsenäistä päätösvaltaa siitä, hakevatko 
ne Naton jäseneksi vai eivät. Pelko Venäjän hyök-
käyksestä Ukrainaan on monen mielestä todelli-
nen. Vielä kuitenkin riittää uskoa diplomaattisen 
ratkaisun löytymiseen.

Sotilaallisen ilmapiirin kiristymisellä on vai-
kutusta myös pioneeritoimintaan eri maissa. Kun 
meitä suomalaisia pitkään nimiteltiin kylmän so-
dan veteraaneiksi ja lähialueillamme varauduttiin 
lähinnä kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan, tullaan Suomesta nyt hakemaan oppia 
esimerkiksi suluttamiseen ja miinojen käyttöön. 
Myös materiaalisen valmiuden kehittäminen kiin-
nostaa useita lähialueemme maita, onhan monen 
valtion miinakalusto kohtuullisen vanhaa. 

Meillä Suomessa tilanne on onneksi toinen. 
Hornettien korvaajaksi valittu Lockheed Martinin 
F-35 monitoimihäivehävittäjä lisää uskoa puolus-
tuskykyymme pitkälläkin aikavälillä. On hienoa, 
että uusi hävittäjä kyettiin valitsemaan sotilaal-
lisen suorituskyvyn perusteella ilman poliittisia 

rasitteita. Myös Maavoimilla menee hyvin. Maa-
voimien komentajan tehtävät vuoden vaihteessa 
luovuttanut kenraaliluutnantti Petri Hulkko totesi 
itsenäisyyspäivän 2021 haastattelussa: ”Maavoi-
mat ovat sodanjälkeisen historiansa parhaassa 
kunnossa, ja sen paremmassa kunnossa ne eivät 
tämän maan resursseilla voisi olla”. 

Myös pioneeritoiminnan osalta olemme hy-
vässä iskussa. Meillä on koko ajan ymmärretty 
pioneeritoiminnan merkitys. Koulutus ja kalusto 
ovat huippuluokkaa ja kehitys on ollut jatkuvaa. 
Meillä panssarimiinoittaminen on todellinen kyn-
nysasejärjestelmä – ei pelkkä paperitiikeri. Toki 
kehitettäviä alueita on, mutta niiden eteen tehdään 
pioneeriaselajissa töitä joka päivä.

Pioneeritarkastaja vaihtuu 1.3.2022, kun evers-
ti Juha Helle siirtyy uusiin tehtäviin. Hakku-lehti 
haluaa kiittää Juhaa merkittävästä tuesta ja erin-
omaisesta yhteistyöstä! Hakku-lehti toivottaa 
Juhalle kaikkea hyvää tulevaisuuden uusiin haas-
teisiin! Samalla Hakku-lehti onnittelee tulevaa 
pioneeritarkastajaa eversti Jukka Aihtiaa uuden 
hienon tehtävän johdosta!

Myös Hakku-lehden toimituskunnassa tapahtui 
vuoden alussa merkittävä muutos, kun yli kymme-
nen vuotta Hakun päätoimittajana toiminut Heik-
ki Bäckström luopui tehtävästään. Haluan vielä 
kerran kiittää Heikkiä pitkästä ja erinomaisesta 
työrupeamasta Hakku-lehden parissa!

Tämä Hakku-lehden numero 1/22 avaa Hakun 
99. julkaisuvuoden. Ensi vuonna juhlimmekin 
maamme vanhimman aselajilehden 100-vuotista 
taivalta. Toivottavasti ilman Koronaa.

Hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille Hakku-
lehden lukijoille!

Timo Iltanen

Poikkeuksellinen vuodenalku

www.abo-wind.fi

Kiinnostaako maarakentaminen tai louhintatyöt (poraus/panostus)? 
Omaatko kenties kokemusta jo infra-alalta ja haluat päivittää osaamistasi? 
Yrittäjä, onko yrityksessäsi henkilöstön osaaminen ja pätevyydet ajan tasalla?

Maarakennuskoneenkuljettaja
Maarakentaja
Rakennusalan perustutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Lisätietoja: Ossi Pippuri, +358 50 463 0484,

Kartoittaja
Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan ammattitutkinto

Lisätietoja: Perttu Haimilahti, +358 50 477 7338, 

Tehdään osaajia!
Räätälöityjä koulutuksia

Kaivosmies 
Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan ammattitutkinto

Panostajakoulutukset
Nuorempi panostaja (40 h) 
Räjäytystyön vastuuhenkilö (40 h) 
Vanhempi panostaja 
Ylipanostaja 
Panostajan kertauskoulutus (8 h)

Lisätietoja: Pekka Martikainen, +358 50 430 0530 

Kysy lisää alojen lisä- ja täydennyskoulutuksista
sekä räätälöidyista toteutuksista: Aki Hankilanoja, 

RIVERIA.FI

Työn ohessa

Oppisopimuksella

SUOMEN TERÄSTEKNIIKKA OY
MAVATECH
NBC DECONTAMINATION

Risto Rautavirta
Myyntijohtaja, Evl evp

Puhdistamontie 26, 05840 Hyvinkää
GSM 0400 569 229 • Fax 019 434 920 • Email: risto.rautavirta@mavatech.com

KAJAANIN
SOTILASKOTIYHDISTYS
Prikaatintie 97

87500 Kajaani

SOTILASKOTI
SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi 

VALKEALAN 
SOTILASKOTIYHDISTYS
46140 Vekarajärvi

Taidekellot tilauksesta
Uutena tuotteena Pioneeri-kello

Taiteilija Ville Karppinen 

villekarppinen76@gmail.com



4 5

Iske Hakku Isänmaan puolesta

Pioneeritarkastaja 
Eversti Juha Helle

Tarkastajan 
katsaus

Asentaja Pekka Oittinen on valittu 
vuoden pioneeriksi vuonna 2021. 
Aselaji onnittelee Pekkaa! 

Itä-Ukrainan rintamalinjoilta väli-
tetyissä kuvissa näkyy poikkeuksetta 
erilaisia linnoitteita. Niiden tasoa on 
helppo kritisoida, mutta kaikessa kirja-
vuudessaankin ne suojaavat taistelijoita 
suoralta ja epäsuoralta tulelta sekä sään 
vaikutukselta. Meillä Suomessa Pio-
neerikoulun tehtävä on toimia suojan 
edistämisen osaamiskeskuksena. Se tut-
kii, kehittää ja kouluttaa linnoittamista 
ja maastouttamista. Järjestelmäkeskus 
tuotteistaa linnoituslaitteita. Puolustus-
voimien Logistiikkalaitos johtaa valmi-
usrakentamista. Joukot linnoittavat. On 
aikoja, jolloin linnoittamisen merkitystä 
on väheksytty. Nyt ei ole sellainen aika, 
sillä niin linnoitteista kuin maastouttami-
sestakin saatu suoja tunnistetaan keskei-
seksi taistelukentän elementiksi.   

Maastouttamisen merkitys kasvaa sa-

Jatkuvasti muutoksessa oleva tur-
vallisuusympäristö tuo mukanaan 
uusia monimuotoisia haasteita ja 

vaatimuksia. Nämä haasteet edellyttävät 
sotilaallisten suorituskykyvaatimusten 
jatkuvaa päivittämistä, mutta tarvetta 
muutokseen vaaditaan myös koko yh-
teiskunnalta. Nykyaikainen yhteiskunta 
on nivoutunut yhteen monella tasolla ja 
riippuvuussuhteet keskenään ovat todella 
monimutkaisia. Yhdenkin osa-alueen va-
hingoittuminen voi vaikuttaa maahamme 
hyvin laaja-alaisesti. Onkin tärkeää, että 
ymmärrämme yhteiskuntamme toimintaa 
yhä syvällisemmin, ja näin pystymme tun-
nistamaan mahdolliset riskit sekä varau-
tumaan niiden minimointiin.  

Suomella tunnetaan valtiona, joka 
noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopi-
muksia. Tämä on asia, josta voimme olla 
ylpeitä, mutta valitettavasti tämä on myös 
meidän heikko kohtamme. Vastustaja kun 
ei välttämättä pelaa samoilla pelisäännöil-
lä. Keinot häiritä yhteiskuntajärjestystä 
eivät välttämättä rajoitu tavanomaisiin 
historiasta tuttuihin keinoihin, vaan ne 
voivat olla täysin uusia häikäilemättömiä 
keinoja, jotka rikkovat kaikkia yhteisesti 
sovittuja pelisääntöjä ja humanitäärisiä 
oikeuksia.

Muuttuva 
turvallisuus-
ympäristö

Iikka Ellilä

On erittäin tärkeää miettiä ennakko-
luulottomasti ja laaja-alaisesti erilaisia 
tapahtumaketjuja, jotka voisivat uhata 
yhteiskuntaamme. Moneen uhkakuvaan 
reagointi vaatii ensiksikin sen, että meillä 
on tarvittavat toimivaltuudet. Perinteiset 
uhat ovat meillä kohtuullisen hyvin otettu 
huomioon, mutta kuten koronapandemi-
an aikana olemme huomanneet, kaikkeen 
emme ole osanneet varautua. Uusiin uh-
kiin vastaaminen ei ehkä onnistu, jos lain-
sääntö on viime vuosituhannelta. Puut-
teita ja ongelmakohtia tulikin esiin, kun 
koronan leviämistä yritettiin estää. Lait 
ja asetukset ovat erinomaisia työkaluja, 
mutta vain, jos ne ovat kunnossa. Rikki-
näisillä tai työhön sopimattomilla työka-
luilla ei saa työtä tehtyä ja pahimmillaan 
ne asettavat meidät vaaraan. Toivottavasti 
päättäjät ymmärtävät asian vakavuuden ja 
vievät muutostyöt yhteisymmärryksessä 
pikaisesti eteenpäin.

Taistelukentällä eri aselajien keskinäi-
nen saumaton yhteistyö on äärimmäisen 
tärkeää. Tarvitsemme jokainen toisiamme 
suorittaaksemme tehtävämme parhaal-
la mahdollisella tavalla. Tämä onnistuu, 
kun kaikki ovat hyvin koulutettuja, mo-
tivoituneita ja päämäärä on kaikille sel-
keä. Yhteistyön merkitys korostuu näinä 

päivinä yhä enemmän, kun varaudumme 
aiemmin mainittuihin uusiin mahdollisiin 
uhkakuviin.

Pohja hyvälle yhteistyölle luodaan 
osaltaan jo vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä. Yhteistyö harjoituksissa eri 
aselajien kanssa auttaa ymmärtämään 
kokonaisuutta, riippuvuussuhteita ja käy-
tettävissä olevia resursseja. Rohkaisenkin 
kaikkia käymään ennakkoluulottomasti 
erilaisilla MPK:n kursseilla tai vaikka jär-
jestämään yhteinen kurssi toisen aselajin 
kanssa. Näin toimien olemme taas yhden 
askeleen lähempänä toimivaa kokonai-
suutta ja olemme vahvempia vastaamaan 
mahdollisiin uhkakuviin.

Lopuksi tahdon omasta sekä Pionee-
riaselajin Liitto ry:n puolesta kiittää uu-
siin tehtäviin siirtyvää pioneeritarkastaja 
eversti Juha Hellettä erinomaisesta yh-
teistyöstä, sekä toivottaa hänelle onnea 
ja menestystä uusissa haasteissa. 

Mukavaa kevättä kaikille,

Iikka Ellilä
Puheenjohtaja

Pioneeriaselajin liitto ry.

malla kun taktiset tiedustelujärjestelmät 
kehittyvät. Oman toiminnan salaaminen 
ja harhauttaminen on mahdollista kehit-
tyvillä maastouttamisvälineillä ja hyvällä 
ammattitaidolla. Sekä linnoittaminen että 
maastouttaminen ovat kaikkien joukko-
jen toimintaa, mutta niiden kehittäminen 
ja käytön ohjeistaminen on meidän pio-
neerien vastuulla.  

Totesin HAKKU 4/2020 numerossa 
seuraavaa: ”aselajissa vallitsee ratkaisu-
keskeinen ja hyvin käytännönläheinen 
toimintakulttuuri, jossa taistelijan perus-
hyveinä ovat tahto, taito ja tieto – tässä 
järjestyksessä. Reservissä olevat pionee-
rit osoittavat jatkuvasti maanpuolustus-
tahtoa niin kertausharjoituksissa kuin va-
paaehtoistoiminnassakin. HAKKU-lehti 
yhdistää laadukkaalla tavalla aselajin mo-
net toimijat ja tapahtumat. Kaiken toimin-
tamme taustalla on kunniakas sotahistoria 
ja veteraanien perintö, jotka velvoittavat 
meitä edelleen arkisessa aherruksessa”. 

Syksyn 2020 jälkeen monessa asiassa 
on tapahtunut muutoksia, mutta seison 
toteamuksen takana aselajin jatkaessa 
toimintaa valmiuden, koulutuksen ja 
materiaalisen kehityksen saroille. Siirryn 
haikein mielin 1.3.2022 puolustusasia-
miesvalmennukseen hankkiakseni val-
miudet seuraavaan tehtävään valtameren 
toisella puolella. Luovutan tehtävät evl 
Timo Ronkaiselle, mutta samalla pereh-
dytän 1.5.2022 tarkastajan tehtävät vas-
taanottavan eversti Jukka Aihtian. Hän on 
erittäin kokenut sotilas ja pioneeri, jolle 
tarkastajan tehtävä sopii erinomaisesti. 

Kiitän teitä yhteistyöstä ja pioneeriase-
lajin eteen tehdystä vilpittömästä maan-
puolustustyöstä. Toivotan samalla voimia 
ja ennen kaikkea intoa myös tuleville 
vuosille aselajihengessä! 

Pioneeritarkastaja
Eversti Juha Helle

Hakun vuosikertatilaus/neljä numeroa EUR 25,00 / Suomi.
PAL ry:n pioneerikiltojen ja -yhdistysten jäsenille sekä varusmiespalvelustaan

 suorittaville EUR 20,00.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 0400 767 852. S-posti: ostt@pp.inet.fi .

Tilaa HAKKU-lehti
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Maasotakoulu toimii 
viidellä paikkakunnalla 

sekä koulutusta ja tutki-
musta toteutetaan 

ympäri Suomea.

Pioneeritoiminnan kehittämisalueet.

Edellisessä Hakku-leh-
den numerossa kerrot-
tiin pioneeritutkimuk-

sen toteutuksesta Tammisaari 
21 -harjoituksessa. Kirjoituk-
sesta syntyi ajatus taustoittaa 
pioneeritutkimusta tänään ja 
tulevaisuudessa.

Maavoimissa tutkimus on 
jaettu tutkimusaloihin, joista 
yksi on pioneeri- ja suojelu. 
Tutkimusalaa ohjaa pionee-
ritarkastaja yhdessä Maavoi-
mien esikunnan henkilöstön 
kanssa. Tutkimus- ja kehittä-
mistehtävissä osaajat löytyvät 
valtakunnallisista osaamiskes-
kuksista ja Maavoimien tutki-
muskeskuksesta (MAAVT-
KESK), mikä on yksi Maaso-
takoulun joukkoyksiköistä. 

Maavoimien tutkimuskes-
kuksessa on kaksi osastoa: 
Maataistelukeskus sekä Tut-
kimus- ja kehittämisosasto. 
Tutkimusalajohtajat palvelevat 
Maataistelukeskuksessa, mis-
sä toteutetaan mm. tulevai-
suusorientoituneet operatiivis-
taktiset tutkimukset. Näiden 
tutkimusten kautta pyritään 
ennakoimaan uhkan ja omien 
suorituskykyjen kehittymistä 
puolustusvoimallisesti, unoh-
tamatta kansainvälistä yhteen-
sopivuutta. Näin pioneeri- ja 
suojelututkimusalan johtajalla 
on näkymä toimintaympäristön 
kehittymiseen tulevina vuosi-
kymmeninä. Tämä ymmärrys 
auttaa häntä ohjaamaan tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa.

Pioneerisektori kuuluu tut-
kimus- ja kehittämisosastoon. 
Sektorin ydintoimintaa on 
hankkeisiin kuuluvat kehittä-
mistehtävät, mm. sotavarus-
teiden kehittäminen yhdessä 
teollisuuden kanssa, hankitta-
van materiaalin vaatimusten 
määrittely ja todentaminen 
kenttäkokein.

Pioneerisektorin tutkimus-
tuloksia jalkautettaessa käy-
täntöön ja koulutukseen on 
kaikilla Maasotakoulun jouk-
koyksiköillä oma tehtävänsä. 
Maavoimien tutkimuskeskuk-
sella tutkijoiden lisäksi Lap-
peenrannassa sijaitseva Pio-
neerikoulu ja Reserviupseeri-
koulu ovat keskeisiä toimijoi-
ta. Tiiviin yhteistyön ansiosta 
opiskelijoiden ja oppilaiden 
palatessa kotivaruskuntiinsa 
heillä on viimeisimmät tiedot 
käytössään.

Pioneeritutkimuksessa on 

Pioneeriaselajin 
tutkimuksen esittely
myös iso rooli valtakunnalli-
silla osaamiskeskuksilla Kai-
nuun prikaatissa (suluttaminen 
ja panostaminen), Karjalan pri-
kaatissa (liikkeenedistäminen) 
ja Porin prikaatissa (suojelu). 
Kenttäkokeiden käytännön 
toteutus on osaamiskeskusten 
arkipäivää. Osaamiskeskuk-
sien kautta tutkimus myös 
kuulee "kentän äänen" heidän 
koostaessa tietoa päivittäisen 
koulutuksen havainnoista. 

Nopeutta 
toimeenpanoon
Viime vuosina yksi iso tut-
kimusteema on ollut nopeus. 
Nopeus aloittaa pioneeri-
toiminnan toimeenpano en-
nakoivasti ja kyky reagoida 
muutoksiin nopeasti. Tämä on 
vaatinut koko pioneeritoimin-
nan tarkastelun poliittisesta 
päätöksenteosta ja lainsää-
dännöstä yksittäisen taisteli-
jan tasalle asti. Aselajimme 
on kehittynyt vuosikymme-
nien ajan ja mitään yksittäistä 
taikatemppua ei luonnollisesti 
ole ollut löydettävissä. Sen 
sijaan löytyi lista yksittäisiä 
asioita, jotka pahimmillaan 
toistuvat usein aiheuttaen 
viivettä toteutukseen. Myös 

toimeenpanijoiden henkiseen 
ja fyysiseen rasitukseen on 
kiinnitetty huomiota. Yhdessä 
näistä tekijöistä alkoi muo-
dostua kokonaisuuksia, jotka 
nimettiin kehittämisalueiksi. 
Samassa yhteydessä kirkastui 
visio pioneeritoiminnan ke-
hittämisestä tulevaisuudessa. 
Tämä kokonaisuus on esitetty 
alla olevassa kuvassa.

Pioneeritoiminnan tutki-
musta ja kehittämistä tehdään 
siis selkeällä tutkimukseen 
perustuvalla suunnitelmalla. 
Kehitystyötä tehdään hyväkun-
toiseen kokonaisuuteen, jonka 
vuoksi kehitystyö on tietyllä 
tapaa turvallista tulevaisuuden 
rakentamista vahvalle perustal-
le. Tämän vuoksi mitään kehit-
tämisaluetta ei pidä nähdä van-
haa romuttavana tai poissulke-
vana asiana. Paperikartta ja 
kassakaapista karttalaukkuun 
otettu käsky ei voi mennä vika-
tilaan eikä vaadi lisävirtaa, tai 
ole altis kyber- vaikuttamiselle. 
Samoin on kenttälapiolla ja te-
lamiinalla varustetun taistelijan 
kanssa, sillä toimintavarmem-
paa ja kustannustehokkaampaa 
asennuslaitteistoa ei ole vielä 
näkökentässä edes pioneeritut-
kimuksella. 

Mutta haettaessa lisää no-

peutta, on maastosta kerätystä 
sähköisestä suunnitelmatie-
dosta mahdollista koostaa ai-
ka-arvioita, resurssilaskelmia 
ja kuljetussuunnitelmia. Näis-
tä suunnitelmista on olemassa 
sähköiset kohdekortit ja ko-
neohjausmallit. Nykyteknii-
kalla nämä suunnitelmat on 
mahdollista jakaa sähköisessä 
muodossa pioneeritoiminnan 
toteuttajille nopeammin kuin 
kartalla ja lähetillä. Kriisitilan-
teessa nämä sähköiset suunni-
telmat kyetään toimeenpane-
maan nopeasti, koska sulut-
taminen tapahtuu koneavus-
teisesti sekä liikkeen- ja suo-
janedistäminen aluerakentajan 
toteuttamana. Pioneeritoimin-
nan nopeutuessa, myös tiedon 
toteutetuista muutoksista on 
saavutettava tarvitsijat entistä 
nopeammin. Taistelijoiden toi-
mintoja parannetaan nykyisten 
lisäksi modernisoidulla ja uu-
della välineistöllä.

Tämä tulevaisuuden visio 
on ollut tutkimuksen perusta-
na viime vuosien kehittämis-
tehtävissä ja harjoituksissa. 
Viimeisimpänä Tammisaari 
21- harjoituksessa kehitimme 
paikkatieto- ja tilannekuvatoi-
mintoja, testasimme uusimmat 
ratkaisut eri pioneeritoiminnan 

lajeista, joilla on mahdollista 
parantaa pioneerien taistelun-
kestoa ja nopeuttaa toimintaa. 
Taistelijakohtaisten toiminto-
jen kehittämisestä esimerk-
kinä harjoituksessa esiteltiin 
käyttöönottovaiheessa oleva 
uusi suojanaamari m20.

Tutkimuksen 
tulevaisuus
Tulevaisuudessa on paljon 
epävarmuustekijöitä maail-
manpoliittisten jännitteiden 
ja kustannusten nousun muo-
dossa. Koronapandemian lop-
pulasku voi muuttaa monen 
maan, mukaan lukien Suo-
men rahoituskehyksiä. Tämän 
vuoksi tulevaisuudessa toden-
näköisesti vahvistuu kehitys, 
jossa vanhaa toimintatapaa 
kehitetään uuden välineen tai 
materiaalin antaessa mahdol-
lisuuden uudistaa toimintaa. 
Tällä haetaan ensisijaisesti 
suorituskykyä, mutta myös 
taistelun kestoa. Tätä "ase ja 
vasta- ase" ajattelua on tehty 
läpi koko sodankäynnin histo-
rian. Viime vuodet keskiössä 
on olleet dronet. Kaupallinen 
drone on tiedon tuottajana tie-
dustelulennokkia edullisempi 
ja korvattavissa helpommin. 
Siksi ne yleistyvät voimalli-

sesti. Tulevaisuudessa, tekno-
logioiden kehittyessä, tiedon 
määrän sijaan korostuu kyky 
käytettävissä olevan tiedon 
analysointiin. Vasta- aseena 
dronelle ja muille tiedustelu-
järjestelmille voidaankin pitää 
analysoitavan tiedon eli tie-
dusteluhavaintojen lisäämistä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
entistä runsaampia valejälkiä 
suluttamisessa ja liikkeenedis-
tämisessä sekä suojan osalta 
myös erilaisia naamiojärjes-
telmiä. Tieto on hyödytöntä, 
jos tietoa on liikaa. Tämän 
vuoksi olemmekin nähneet 
myös Hakku- lehden sivuilla 
kuvia naamiolaminaatista sekä 
sillä peitetystä traktorista teke-
mässä miinasijoja ja valejälkiä 
koneellisesti.

Tulevina vuosina tarkastel-
laankin monessa tutkimukses-
sa teknisen kehityksen vaiku-
tuksia joukkojen toimintaan ja 

vastamenetelmien kehittämistä 
meihin kohdistuville uusille uh-
kille. Kuinka toiminta muuttuu, 
jos jatkossa joka ryhmällä olisi 
kyky suluttaa koneavusteisesti? 
Miten käy puusillan rakennus-
nopeudelle, jos sitä voi raken-
taa nykyaikaisella kalustolla? 
Millaisia siltoja rakennamme, 
jos materiaalina onkin kompo-
siitti? Kuinka vaurion korjaus 
muuttuu, jos partio liikuttaakin 
pistolapion sijasta tonneja kor-
jausmateriaaleja koneellisesti? 
Tai kuinka paljon vasteaika 
lyhenee, jos ryhmän ajoneuvo 
tai ottoajoneuvo on muutetta-
vissa etäohjattavaksi vaaral-
lista suojelutehtävää varten? 
Kuinka estämme vastustajaa 
tiedustelemasta sulutteitamme 
uusilla menetelmillä? Kuinka 
varaudumme vastustajan pyr-
kimyksiin hidastaa liikettäm-
me? Miten toiminta muuttuu 
sensoritekniikan arkipäiväis-

tymisen myötä, pimeänäköka-
meran maksaessa alle sadan eu-
ron? Miten nämä edellä kuvatut 
asiat vaikuttavat koulutukseen 
ja opetusmateriaaliin on ky-
symys, jota pioneeritutkimus 
yhdessä pioneerikoulun ja val-
takunnallisten osaamiskeskuk-
sien kanssa tarkastelee. 

Pioneeritutkimus ei ole on-
neksi tulevaisuuteen liittyvien 
asioiden kanssa yksin. Maa-
voimien esikunta, Maataiste-
lukeskus, tutkimus- ja kehit-
tämisosaston toiset sektorit, 
Puolustusvoimien tutkimus-
laitos sekä moni muu toimija 
tekevät tiivistä yhteistyötä yli 
organisaatiorajojen. Erittäin 
iso merkitys on muiden tutki-
muslaitoksien ja ammattikor-
keakoulujen lisäksi yrityksien 
omalla tutkimus- ja kehittämis-
toiminnalla. Suomi on monella 
teknologian alalla maailman-
laajuisesti tarkasteluna osaa-
misen edelläkävijä.

Myös ammattitaitoinen re-
servi on vahvuutemme. Hak-
ku- lehden lukijoissakin on 
osaajia huomattavan laajalta 
rintamalta. Kannustankin jo-
kaista lukijaa pohtimaan yllä 
olevia teemoja, saatuja soti-
lasoppeja ja omia päivittäisiä 
työtehtäviään, onko huomisen 
innovaatio ihan silmiesi alla? 

Vaarallisen esineen siirto etäohjauksella Tammisaari 21 
-harjoituksessa.

Teksti: Kapteeni Jari Sinokki, Pioneerisektorin johtaja, Maavoimien tutkimuskeskus, 
Maasotakoulu   Kuvat ja kaaviot: Puolustusvoimat
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Vuosi 2021 lähestyy 
loppuaan ja Kymen 
pioneeripataljoonas-

ta reserviin siirtyy pitkiin 
aikoihin ensimmäinen pont-
tonijoukkueen toimintaan 
koulutettu varusmiesjoukkue. 
Paljon on kulunut aikaa sii-
tä, kun ponttonikoulutuksen 
valmistelut aloitettiin Pohjan 
pioneeripataljoonan ja Kymen 
pioneeripataljoonan välillä. 
Joulukuussa 2021 reserviin 
siirtyvä joukko on ensimmäi-
nen Vekaranjärvellä koulu-
tettu varusmiesjoukkue sen 
jälkeen, kun Kymen pionee-
ripataljoona sai vastuulleen 
ponttonikoulutuksen aselajin 
liikkeenedistämisen osaamis-
keskuksena. Vastuunvaihto 
Kainuun veljien kanssa sujui 

Ponttonikoulutuksen paluu 
Kymen pioneeripataljoonaan

saumattomasti ja saamamme 
tuki koulutusvastuun siirtämi-
sestä tänne Vekaranjärvelle oli 
saumatonta. Suuri kiitos kai-
kille panoksensa antaneille!

Ponttonikoulutus on löytä-
nyt hyvin paikkansa Kymen 
pioneeripataljoonan arjessa 
ja on ollut hieno nähdä niin 
pataljoonan kuin prikaatin 
henkilöstönkin osoittavan 
poikamaista kiinnostusta uut-
ta kalustoa ja joukkotyyppiä 
kohtaan. Koulutuksen käyn-
nistäminen on kuitenkin vaa-
tinut paljon työtä osaamisen 
ja pätevyyksien hankkimisek-
si. Reserviin siirtyvä joukko 
onkin Kymen pioneeripatal-
joonan yhteisen ponnistuksen 
tulos, josta voi olla ylpeä. Jou-
kon kouluttamiseen on ottanut 

Teksti: Vänrikki Harri Hirvonen ja 1PIONK-KYMPIONP   Kuvat: Latto Niklas KARPR

Työntövene

Apuvene

Leopard ylittää siltaa.

Lautan päällikkö

osaa monipuolinen joukko yk-
siköstä riippumatta ja unohta-
matta myöskään pataljoonan 
esikunnan antamaa tukea.

Ensimmäiset ponttonijouk-
kueen varusmiehet valittiin 
2021 ensimmäisen saapumi-
serän varusmiehistä ja heistä 
koulutettiin johtajia, työntöve-
neenkuljettajia ja kuorma-au-
ton kuljettajia. Jäiden sulettua 
joista ja järvistä, aloitettiin en-
simmäiset koulutukset vene-
koulutuksilla. Osa johtajista 
ja työntöveneen kuljettajista 
aloittivat oman erikoistumi-
sensa apuveneen kuljettajan 
tehtäviin perehtymällä ja 
näppärimmät ruorin veivaajat 
jatkoivat seuraavaksi opiske-
lemaan työntöveneen saloja. 
Vuoden ensimmäisen saapu-
miserän päätyttyä jatkettiin 
harjaantumista työntövenei-
den parissa. 

Uusi saapumiserä aloitti 
palveluksensa kesällä, josta 
valittiin ponttonimiehet puo-
lenvuoden miehistötehtäviin. 
Valintojen ja pioneerin pe-
rustaitojen opettelun jälkeen 
olikin aika aloittaa ponttoni-
kalustokoulutus. Kyseisessä 
koulutuksessa joukkue pääsi 
ensimmäistä kertaa joukkue-
koossa harjoittelemaan omaa 
erityisosaamistaan. Syksyn 
mittaan joukkueen osaamista 
syvennettiin eikä ponttoneita 
raaskittu jättää rannalle edes 
pataljoonan ampumaharjoi-
tuksissa, joissa ponttonisillan 
ylittäminen mahdollisti uusien 

ja erilaisten taktisten tilantei-
den toteuttamisen yksittäisiin 
harjoituksiin.

Vekaranjärven lähialueen 
vesistöt ovat tulleet ponttoni-

joukkueelle tutuksi. Silta- ja 
lauttapalvelusta on harjoitel-
tu lähialueen entuudestaan 
valmiilla koulutuspaikoilla ja 
syksyn aikana Karjalan pri-

kaatin alueelle on valmisteltu 
uusi ylikulkupaikka. Uuden 
koulutuspaikan myötä pont-
tonijoukkueen taktinen käyttö 
mahdollistetaan alueella jär-
jestettävissä suuremmissakin 
harjoituksissa. 

Viimeisessä harjoituksessa 
ennen kotiutumista, joukko 
pääsi harjaantumaan haasta-
vissa olosuhteissa toimimista. 
KEIHÄS 21 -harjoituksessa 
johtajien ja miehistön luovuus 
pääsi testiin jäisessä Kymijoen 
vedessä. Kirpeän pakkassään 
ja veden yhdistelmä osoittau-
tui joukolle ja kalustolle haas-
teeksi, mutta koettelemuksista 
selvittiin luovilla ratkaisuilla 
ja tehtävästä tinkimättömällä 
asenteella. Kylmän pakkas-
sään aiheuttamat haasteet ka-
lustolle antoivat joukolle kal-
lisarvoisia kokemuksia.

Lopuksi ponttonijoukku-
een johtajan tehtävään kou-
lutetun upseerikokelas Hir-
vosen kiteytys oman jouk-
konsa taipaleesta Karjalan 
prikaatissa: "Voimme siis 
todeta, että täällä Karjalan 
prikaatissa ponttonitoiminta 
elää ja voi hyvin. Uuden alku 
on ollut menestyksekäs, ja 
useista haasteista huolimat-
ta joukko on onnistunut sille 
annetuista tehtävistä hyvin. 
Olemme myös varmoja, että 
toiminta tulee kehittymään 
tästä eteenpäin vielä tätäkin 
paremmaksi. Meidän, vuoden 
2021, joukkomme käveli, jotta 
tulevat joukot voisivat juosta. 
Odotan siis innolla tulevia 
vuosia ja mitä ne tuovat tul-
lessaan." 

Lautta
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Naamioitu partion potero, joka on viimeistelty käyttäjän 
toimesta.Tutustutaan aluksi mai-

nittuihin termeihin: 
Suojanedistämisen tar -

koituksena on joukkojen toi-
mintakyvyn säilyttäminen 
taistelukentällä. Suojanedistä-
minen pitää sisällään linnoit-
tamisen ja maastouttamisen. 
Valmiusrakentaminen -termi 
puolestaan tarkoittaa suojan-
edistämisen, suluttamisen sekä 
liikkeenedistämisen vaatimia 
rakenteellisia valmisteluja. 
Valmiusrakentamiseen kuu-
luu myös tukeutumisrakenta-
minen. Käytännössä rakenta-
mistyön suunnittelee ja tilaa 

Suojanedistäminen 2022

Pioneerikoulu, Suojanedistämisen 
osaamiskeskus
Suojanedistämisen osaamiskeskus on toiminut 
Pioneerikoulussa jo 2015 alkaen. Suojanedistämi-
sen lisäksi opetuksessa käsitellään myös valmius-
rakentamista. Suojanedistämisen osaamiskeskus 
virallistettiin osaksi Pioneerikoulun organisaatiota 
1.1.2022. Tässä artikkelissa kerrotaan Pioneerikou-
lun suojanedistämisen koulutuksesta sekä avataan 
suojanedistämisen ja valmiusrakentamisen yhteyttä.

sotilasorganisaatio, mutta työn 
suorittaa sopimusurakoitsija. 
Paikallisesta valmiusrakenta-
misesta vastaavaa urakoitsijaa 
kutsutaan aluerakentajaksi. 
Valmiusrakentamishankkeen 
rakennuttamisesta huolehtii 
sotilasorganisaatio, nimeltään 
linnoittamistoimisto. 

Toiminta nykyaikaisella 
taistelukentällä edellyttää suo-
janedistämistä. Vastustajan tie-
dustelu-, ase- ja tulenjohtojär-
jestelmien kehittymisen myötä 
tulen avaaminen on nopeutu-
nut sekä tulen tarkkuus paran-
tunut. Tämä korostaa puolusta-

van joukon toimintojen hajaut-
tamista, maastouttamista sekä 
ennen kaikkea suojaamista 
linnoittamalla. Linnoitettujen 
taisteluasemien lisäksi puo-
lustajalla on oltava riittävä 
suoja huollon toteuttamiseen 
ja lepoon. Oikein rakennetut 
ja sijoitetut linnoitteet pienen-
tävät vastustajan tulenkäytös-
tä syntyviä tappioita, olivatpa 
sitten kyseessä esimerkiksi 
jalkaväen aseet, epäsuoratu-

li, termobaariset räjähteet tai 
lentopommit. Hyvän suojan 
antavalla linnoitteella on myös 
sitä käyttävän joukon taistelu-
tahtoa kasvattava vaikutus. 

Viimeaikaiset kriisit euroo-
pan lähialueilla sekä hieman 
kauempanakin ovat osoitta-
neet, että suojanedistäminen 
kenttälinnoitteilla on pysynyt 
hyvin samankaltaisena vuosi-
kymmenistä toiseen. Yksinker-
taiset ja melko vaatimattoman 

näköisistä materiaaleista ra-
kennetuille taisteluhaudoille, 
tuliasemille ja korsuille on siis 
edelleen tilausta. Eri sotatoimi-
alueilta kuvattujen videoiden 
sekä valokuvien perusteella 
on todettavissa, että nopeasti 
asennettavien valmiselement-
tien, hiekkasäkkijärjestelmien 
ja ballististen suojalevyjen 
käyttö on yleistä.

Suomessa linnoittaminen 
ja maastouttaminen ovat py-
syneet keskeisenä osana va-
rusmieskoulutuksessa. Lisäksi 
palkatulle henkilökunnalle jär-
jestetään täydennyskoulutus-
kursseja, joissa syvennetään 
suojanedistämisen osaamista.

Suojanedistämistä koulute-
taan monipuolisesti Pioneeri-
koulun järjestämillä kursseilla. 
Linnoittamistekniikka kuuluu 
pioneeriaselajiin koulutettavi-
en kadettien ja aliupseereiden 
opetukseen. Opiskelijat har-
joittelevat kursseilla linnoittei-
den rakentamisen lisäksi niiden 
taktista sijoittelua. Linnoitta-
mistekniikan kurssin aikana 
rakennetaan nk. kehälinnoit-
teita sekä erilaisia taistelijan ja 
partion poteroita. Perinteisten 
maahan kaivettavien linnoit-
teiden lisäksi täydennyskoulu-
tusta annetaan maanpäällisten 
linnoitteiden sekä erilaisten 
estejärjestelmien käytöstä. 
Pioneerikoulun linnoittamisen 
kurssit ovat myös osa puolus-
tusvoimien palkatun henki-
löstön täydennyskoulutusta. 
Osiltaan linnoittamistekniikan 
kurssit on avattu myös reservi-
läisille. Reserviläisten hakeu-
tuminen kursseille tapahtuu 
MPK:n kautta. 

Urakoitsija ja rakennuttajan edustajat suorittavat tarkistusmittauksia rakennetuista kohteista.

Suurhiekkasäkki linnoitteen rakentamista Maanpäällisen linnoittamisen kurssilla.

Ammattimaisuus näkyy 
kaikessa toiminnassa. Työhön 
oleellisesti kuuluva töiden 
jaksotus ja aikataulutus ovat 
tuttuja urakoitsijalle sekä ra-
kennuttajana toimivalle lin-
noittamistoimistolle. Niiden 
henkilöstöhän tekee vastaavia 
asioita päivittäin arkityössään. 
Merkittävin haaste osapuolten 
välisessä yhteistoiminnassa 
liittyy arvioihin käytössä ole-
vasta ajasta. Valmiusrakenta-
misella pyritään vastaamaan 
tähän haasteeseen. liittämällä 
sotilaiden vaatimukset nope-
asti käyttöön saatavasta suo-
rituskyvystä siviiliyhteiskun-
nan resursseihin ja erityisesti 
reserviläisten siviilissä hank-
kimaan osaamiseen. Lujaa, 
rumaa ja nopeasti – Yhdessä 
tehden. 

Valmiusrakentamista kä-
sitellään erityisesti virkau-
raopintojen yhteydessä. Täl-
löin syvennytään käytännön 
toteutukseen sekä erityisesti 
pioneeriaselajissa tehtävään 
suunnitteluun ja valmisteluun. 
Valmiusrakentamisessa yh-
distyvät sotilasorganisaation 
suunnitelmat sekä sopimus-
osapuolien resurssien hyö-
dyntäminen. Saumattoman 
yhteistyön sekä jouhevan pro-
jektinhallinnan toteutus vaa-
tiikin uudenlaisen osaamisen 
hankkimista. Tämän takia pio-
neeriaselajissa työskenteleekin 
valmiusrakentamisen parissa 
myös erikoisupseereita sekä 
siviilejä. Sopimuskumppanei-
hin tukeutuminen edellyttää 
puolustusvoimilta osaamisen 
hankkimista infrarakenta-

misesta, mittaamisesta sekä 
– suunnittelusta. Valmiusra-
kentamisessa korostuu edellä 
mainittujen lisäksi monipuoli-
nen paikkatieto- sekä tietomal-
liosaaminen. Valmiusrakenta-
misen tutkimus sekä kehittä-
minen tarjoavat myös jatkossa 
mielenkiintoisia työtehtäviä 
eri henkilöstöryhmille. 

Yhdessä linnoittamistoi-
mistojen kanssa saadaan koko 
tuotantoketju vahvaksi. Lin-
noitustyömaalla urakoitsija, 
linnoittamistoimisto sekä lin-
noitteet vastaanottava joukko 
tekee saumatonta yhteistyötä. 
Jokaisella on oma selkeä tehtä-
vänsä. Ammattiurakoitsija tuo 
työhön tehokkuutta kokemuk-
sensa kautta. Myös materiaa-
lien haaskaaminen vähenee 
laadukkaassa työssä.

Teksti: Insylil Teemu Ihalainen, Pioneerikoulu/Maasotakoulu 
Kuvat: Puolustusvoimat
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Suojelun erikoisosasto 
tuotetaan Suomen kan-
sainvälisen valmiusjou-

kon (SKVJ) koulutusohjel-
malla 347 vuorokautta kes-
tävän varusmiespalveluksen 
aikana. Jokainen koulutukseen 
valittu varusmies koulutetaan 
ensisijaisesti kotimaan puo-
lustajaksi, mutta tämän lisäksi 
heille annetaan myös kansain-
välinen koulutus. Kaikki va-
litut varusmiehet suorittavat 
varusmiespalveluksen aikana 
johtajakoulutuksen ja osa heis-
tä suorittaa tämän lisäksi myös 
kuljettajakoulutuksen. 

Valmiusjoukkokoulutetta-
vien varusmiesten koulutus 
sisältää kaikille varusmiehille 
yhteisen alokasjakson, jossa 

Suojelun erikoisosasto – 
suojelutiedustelun korkean 
valmiuden kärkijoukko
Porin prikaatin Suojelukomppaniassa aloitettiin kuluvan vuoden tammikuussa Suojelun erikoisosaston 
joukkotuotanto. Suojelun erikoisosasto on Maavoimien suojelutiedustelun korkean valmiuden 
kärkijoukko, jota voidaan käyttää kaikissa Puolustusvoimien neljässä päätehtävässä.  

opitaan sotilaan perustaidot. 
Tämän jälkeen koulutus eriy-
tyy koulutushaarajaksolla 
sekä aliupseeri- ja kuljettaja-
kursseilla. Heinäkuussa alka-
valla joukkokoulutuskaudella 
syvennetään tehtävä- ja ryh-
mäkohtaista koulutusta, jonka 
jälkeen joukko harjaantuu ko-
konaisuutena osaston pääteh-
tävissä, unohtamatta kansain-
välistä koulutusta. 

Koulutus huipentuu vuoden 
lopussa, kun Suomen kansain-
väliseen valmiusjoukkoon 
kuuluva Suojelun erikoisosas-
to arvioidaan Nato Evaluation 
2 -arvioinnilla (NEL2), jossa 
tavoitteena on läpäistä Combat 
Readiness Evaluation (CRE-
VAL) ja harjaannuttaa osastoa 

toimimaan Nato -arviointioh-
jelman mukaisissa tehtävissä. 
Naton standardien mukaan 
toteutetut arvioinnit ovat osa 
Maavoimien suunnitelmallis-
ta joukkotuotantoa kansainvä-
lisesti yhteensopivien joukko-
jen tuottamiseksi. NEL2 -ar-
viointi on Naton neliportaisen 
arviointijärjestelmän korkein 
taso, joka varmistaa osaston 
taisteluvalmiuden (Combat 
Readiness) osana monikan-
sallista kokoonpanoa.

Varusmiesten 
rekrytointi Suojelun 
erikoisosastoon 
Suojelun erikoisosasto koos-
tuu komento- ja huoltojouk-

kueesta, suojelujoukkueesta 
ja kenttälaboratoriojoukku-
eesta. Kenttälaboratorioon 
kuuluvat C-, B-, RN- ja kent-
tähygienialaboratoriot, joiden 
tärkeintä kalustoa ovat eri-
laiset mittaus- ja analysoin-
tivälineet. Näitä käyttämällä 
voidaan nopeasti identifi oida 
CBRN-agensseja, teollisuus-
kemikaaleja sekä kenttä- ja 
ympäristöhygieniaan liittyviä 
kemiallisia aineita sekä bio-
logisia taudinaiheuttajia. Eri 
laboratorioiden lisäksi kent-
tälaboratoriojoukkueeseen 
kuuluu Sampling and Identi-
fi cation of BCR Agents (SI-
BCRA) -partio, joka toteuttaa 
kansainvälisesti hyväksytyillä 
menetelmillä kansainvälisessä 
sotarikostuomioistuimessa pä-
tevää näytteenottoa.

Osaston kenttälaboratorio-
joukkueeseen valittujen varus-
miesten rekrytointitilaisuuksia 
järjestettiin korkeakouluissa 
viime vuonna Suojelun osaa-
miskeskuksen, Puolustusvoi-
mien tutkimuslaitoksen ja Suo-
jelun erikoisosaston CBRN-
kenttälaboratorion reservi-
läisten yhteistoiminnassa. 
Tilaisuuksissa pyrittiin tavoit-
tamaan erityisesti luonnontie-
teiden- ja tekniikan alan kor-
keakouluopiskelijoita, joilla 
oli vielä varusmiespalvelus 
suorittamatta ja joilla olisi 
valmiuksia toimia kenttälabo-
ratorion vaatimissa tehtävissä. 

Hakeutuneille järjestettiin 
vuoden 2021 kesällä valinta-
tilaisuus, jossa testattiin ha-
kijoiden henkisiä- ja fyysisiä 
valmiuksia. Tämän lisäksi 
tammikuun 2022 alokasjak-
son aikana, juuri palveluk-
seen astuneille varusmiehille, 
järjestettiin palveluksen en-
simmäisellä viikolla erillinen 
rekrytointitilaisuus, jossa an-
nettiin tietoa Suojelun erikois-
osastosta ja sen koulutuksesta. 
Koulutuksesta kiinnostuneille 
järjestettiin tämän jälkeen sa-
manlaiset valintatilaisuudet 
kuin esivalituille kesällä 2021. 

Koronapandemian 
vaikutukset 
koulutukseen
Vallitseva koronapandemia 
on viimeisen kahden vuoden 
aikana muuttanut koulutuksen 
rakennetta ja jaksottelua sekä 
vaatinut paikoin kykyä muut-
taa jo laadittuja suunnitelmia 
lyhyelläkin varoitusajalla. 
Käytännössä varusmiehille 
tämä on saattanut tarkoittaa 
pidempiä paikallaolojaksoja, 
ajoittaisia viikko-ohjelmien 

muutoksia sekä vaatinut so-
peutumiskykyä muuttuvissa 
tilanteissa. Toisaalta loma-
jaksot ovat vastaavasti olleet 
myös pidempiä ja viikonlo-
put on pyritty lähtökohtaisesti 
suunnittelemaan varusmiehille 
sellaisiksi, joissa teemana on 
toimintakyvyn ylläpito ja pa-
lautuminen pitkien koulutus-
jaksojen aikana. Varusmiehet 
ovat poikkeuksetta sopeutu-
neet erinomaisesti muuttuviin 
tilanteisiin ja ymmärtäneet 
syyt muutoksien taustalla. 

Kenttälaboratorio-
joukkueeseen valitun 
alokas Tuomo 
Mäenpää haastattelu
Aloitin opiskeluni syksyl-
lä 2020 Tampereen yliopis-
tossa Hervannassa, vanhalla 
TTY:llä. Takana on puolitoista 
vuotta biotekniikan opintoja, 
joiden mukana tuli kokemus-
ta laboratoriotyöskentelystä 
sekä suuri kiinnostus luon-
nontieteisiin ja laboratorion 
menetelmiin.

Alun perin minun piti astua 
palvelukseen 2/21 saapumi-

Teksti: kapteeni Antti Tikka, yliluutnantti Joonas Kärki ja luutnantti Teemu Tainio  Kuvat: Puolustusvoimat

serässä Niinisalon varuskun-
nassa. Sain kuitenkin opis-
kelupaikkani kautta kuulla 
mahdollisuudesta suorittaa 
palvelus oman alan erikois-
joukoissa, Suojelun erikois-
osaston CBRN-kenttälabora-
toriossa. Aiheesta järjestettiin 
myös virtuaalinen tilaisuus, 
jossa Suojelun erikoisosaston 
kouluttaja sekä aikaisemmin 
vastaavan koulutuksen käynyt 
reserviläinen kertoivat koulu-
tuksesta ja kokemuksistaan. 

Tilaisuus herätti kiinnostuk-
sen ja päätin hakea koulutuk-
seen, myöhemmästä palvelus-
ajankohdasta huolimatta. Li-
sää tietoa koulutuksesta sain 
maavoimat.fi-nettisivuilta, 
Yle:n artikkelista sekä heinä-
kuussa 2021 pidetyssä valin-
tatilaisuudessa. 

Palvelukselta odotan tule-
vaa koulutusta ja erikoistu-
mista kenttälaboratorion teh-
täviin. Odotan erityisesti myös 
johtajakoulutusta. Suojelun 
erikoisosastossa kaikki saa-
vat johtajakoulutuksen, niin 
myös me kenttälaboratorioon 
valitut. Näiden lisäksi odotan 
myös niitä perinteisempiä va-

rusmiespalveluksen juttuja, 
kuten maastoharjoituksia. 

Koronapandemia on vai-
kuttanut palveluksen aloitta-
miseen huomattavan paljon 
ja jo ensimmäisen kuukauden 
aikana koronatilanne Porin 
prikaatissa muuttui, kun siir-
ryimme pidempiin palvelus- 
ja lomajaksoihin. Huomattava 
osa varusmiehistä on joutunut 
viettämään aikaa myös karan-
teenissa tai eristyksen kaltai-
sissa tiloissa, poissa koulu-
tuksista. Tämä on aiheuttanut 
paikoin puutteita koulutuk-
sessa ja osaamisessa, mutta 
koulutusvajeita on paikattu 
parhaan mukaan aina kun on 
ollut mahdollista. Koronan 
tuomista haasteista huolimat-
ta palvelus on lähtenyt mu-
kavasti käyntiin. Alokaskau-
den koulutukset ovat olleet 
kiinnostavia ja valapäiväkin 
lähestyy. Vaikka koronapan-
demian johdosta palvelujaksot 
ovat pidentyneet, juuri kauan 
odotetulta lomalta palanneena 
voin sanoa, että energiaa ja in-
toa riittää tulevia koulutuksia 
varten. Yleinen tunnelma on 
erittäin hyvä.  

f
Ammunta kuuluu oleellisena 
osana kaikkiin osaamis-
osioihin.

Teltan pystytys talvisissa olosuhteissa.
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Johtopäätöksenämme on, 
että aselajien välistä yh-
teistoimintaa tulisi enti-

sestään tiivistää pioneeritoi-
minnan kehittämisessä ja opet-
tamisessa voitaisiin vieläkin 
enemmän tehdä yhteistyötä 
muiden aselajien kanssa. Tä-
män yhteistoiminnan tarkas-
telu tulee olemaan keskiössä 
seuraavassa tekstissä, jossa 
käydään läpi sotatieteiden 

Maisterien opetus MPKK:n 
opintojen uudistuksen jälkeen
– SM10 kurssin pioneeri-opintosuunta Pioneerikoululla

maistereiden pioneeriopin-
tosuunnan kulunutta neljää 
kuukautta Pioneerikoululla 
Lappeenrannassa.

Olemme ensimmäinen kurs-
si maisterien opintouudistuk-
sen jälkeen. MPKK:n kaikille 
yhteistä opetusta on uudistettu 
isosti pyrkimyksenä tehdä sen 
sisällöstä nykyajan kriiseihin 
sekä työelämän tarpeisiin pa-
remmin sopiva. Sotatieteiden 

maisterikurssi 9:n pioneerien 
vastaavaa, aselajiopinnoista 
kertovaa artikkelia lukiessani 
Hakku-artikkelia lukiessani 
huomaan, että kurssit ovat 
edelleen aika lailla samanlai-
set niin meillä kuin edellisellä 
kurssillakin. Opinnot pitävät 
niin meillä kuin heilläkin si-
sällään pioneeripataljoonaa, 
pioneerirykmenttiä sekä tais-
teluosastoa käsittelevät opin-

tojaksot, joten voi olettaa kurs-
sien kehittyneen nykyiseen 
formaattiinsa vuosien aikana 
eikä ole yritetty keksiä pyörää 
uudestaan kuluneen opintouu-
distuksen aikana, joten jotain 
vanhaa on säilytetty opinnois-
sa.

Yleisesti pioneeriopinnot 
alkoivat positiivisesti, kun 
jo kadettiajoilta tuttu erittäin 
avoin ja keskusteleva ilma-

piiri Pioneerikoulun henki-
lökunnan kanssa oli edelleen 
olemassa. Pioneeripataljoo-
nan kurssilla, kuten myös 
pitkälti muillakin kursseilla, 
painopiste oli suluttamisessa. 
Kärjistetysti ilmaistuna tämä 
on myös muiden aselajien nä-
kemys mitä pioneerit tekevät 
pääasiassa samalla kun muut 
kokonaisuudet liikkeen edis-
tämisestä, suojan edistämiseen 
sekä suojeluun jäävät vähem-
mälle huomiolle. 

Saimme tehtäväksemme 
kurssin alussa kääntää aikai-
semmat esikuntatyöskentelyn 
prosessit nykyiseen Nato-
standardin mukaiseen APP-28 
suunnitteluohjeeseen. Henki-
löille, kenelle APP-28 termi on 
uusi asian, voisi tiivistää, että 
kyseessä on vain esikunnalle 
hieman erilainen prosessi min-
kä mukaan työskennellään, 
jotta päästään haluttuun lop-
putulokseen elikkä käskyyn, 
joka voidaan toimeenpanna. 
Vielä tässä vaiheessa prosessia 
kehitetään ja meidän kurssi oli 
ensimmäinen, jossa sitä pyrit-
tiin käyttämään pioneerien 
suunnittelussa. 

Opintojakson päättäneessä 
harjoituksessa maisterikurssi-
laisista muodostettiin kahden 
pioneeripataljoonan esikunnat 
ja opittua päästiin soveltamaan 
sotapelissä. Esikuntien huo-
mattavan vajaasta miehityk-
sestä johtuen töitä riitti run-
saasti kaikille. 

Harjoitus oli kuitenkin Pio-
neerikoulun sisäinen ja kaikki 
puhuivat samaa kieltä asiois-
ta ja pataljoonien esikuntien 
työskentely parani jokaisen 
päivän jälkeen. 

Seuraavalla opintojaksolla 
käsiteltiin taisteluosaston pio-
neeritoiminnan johtamista. 
Opintojakso huipentui Maa-
sotakoulun järjestämään vuo-
tuiseen esikunta- ja johtamis-
harjoitukseen, johon osallistui 
edustus kaikista maavoimien 
aselajeista yhteistoimintaa 
harjoittelemaan. Oman tais-
teluosastoni pääkouluttaja 
avasi kurssin sanoilla ”en-
nen painopiste on ollut lii-
aksi suunnittelussa, kun taas 
nykypäivänä sen pitää olla 
enemmän toimeenpanossa”. 
Harjoituksessa näkyi, kuinka 
tärkeää on, että esikunta on 
harjoitellut yhteistoimintaa 
ja henkilöt tuntevat toisensa, 
jotta kaikki puhuvat samalla 
kielellä asioista sekä tietävät 
mikä on kenenkin rooli isossa 
kokonaisuudessa. Kurssikave-
rini osasi kiteyttää tämän sa-
noiksi loistavasti koko meidän 
esikunnan väelle: ”Ei jääkäri-
en tarvitse ymmärtää kaikesta 
kaikkea vaan jalkaväkimiesten 
pitää vain antaa mahdollisuus 
tukeville aselajeille kertoa ne 
rajoitukset ja mahdollisuudet, 
mitä seuraa teidän suunnitel-
mista. Meidän tehtävänä on 
puhua asioista selvästi teille 
ilman ihmeellistä terminolo-
giaa”. Kaikissa kolmessa har-
joitusta varten muodostetussa 
taisteluosaston esikunnassa 
havaintona oli, että aselajiup-
seerien on erittäin aktiivisesti 
tuotava yleisjohtajan tietoisuu-
teen omaan toimialaansa liitty-
vät, operaation toteuttamiseen 
vaikuttavat mahdollisuudet ja 
rajoitteet.

Toisin kuin pioneeripatal-
joonan opintojaksolla, pio-

neerirykmentin opintojakson 
päättäneessä sotaharjoitukses-
sa opiskelijat toimivat yhden 
esikunnan avaintehtävissä. 
Harjoitus toteutettiin kerta-
usharjoituksen yhteydessä 
ja opiskelijoiden lisäksi ryk-
mentin esikunnassa eri tehtä-
vissä harjaantuivat myös pio-
neerikoulun henkilökunta ja 
reserviläiset. Harjoitus tarjosi 
opiskelijoille mahdollisuuden 
harjoitella ihmisten johtamista 
esikuntaympäristössä. Suun-
nitteluviikolla suurimmaksi 
haasteeksi muodostui sama 
piirre kuin aikaisemmalla 
opintojaksolla, missä oli pääs-
tävä jääkärien taistelusuunni-
telmien sisälle ja selvitettävä 
mitä ”tuotteita” nämä voisi-
vat haluta vastuualueelleen 
pioneerijoukoilta. Itse harjoi-
tuksessa korostui monen eri 
johtamistasan tuomat haasteet 
sekä kuinka oleellisessa roo-
lissa reserviläisten kertaushar-
joitukset ovat kokonaisuuden 
kannalta.

Vietimme käytännössä noin 
neljä kuukautta lähiopinnoissa 
Pioneerikoululla vuoden 2021 
lopulla ja aika on ollut täynnä 
kaikenlaista yllättävää. Moni 
on joutunut poistumaan ope-
tuksesta yllättävien tapahtumi-
en johdosta, koronasäädökset 
ovat vaikeuttaneet urheilua 
Leirikentän alueen sisällä, 
pääsimme näkemään ex tem-
porena panssarivaunuilla teh-
tävän kenttäkokeen, olemme 
saaneet nauttia ilmiömäises-
tä huollosta kiitos ansioitu-
neen sotilaskotimaisterimme 
sekä olemme harrastaneet 
kaikenlaista yhdessä keila-
uksesta bingoon. Opiskelun 

Teksti: Yliluutnantti Kristian Vuorio  Kuva: Sari Pöyhönen, Puolustusvoimat

”Pioneeri on hyvä renki, mutta huono isäntä” on lausahdus minkä parissa olemme pohtineet paljon 
aselajien välistä suhdetta ja yhteistoiminnan merkitystä. Vitsissä on tietynlainen totuuden siemen 
kätkettynä, sillä pioneerit kuitenkin ovat tukevan aselajin edustajia ja tehtävänämme on tuottaa 
suorituskykyjä jääkärien johtamaan taisteluun eikä niinkään käydä omaa ”pioneerisotaamme”.

Koronaturvallista opiskelua maisterikurssilla yhdessä reserviläisten kanssa.

ulkopuolisista onnistumisista 
mainittakoon opintosuunnan 
vanhimman heittämä hole-
in-one frisbeegolfi ssa. Iloista 
on ollut myös nähdä, että ra-
kennus Kersantissa mikään 
ei ole käytännössä muuttunut 
kuudessa vuodessa kuten eivät 
myöskään vitsimme samassa 
ajassa. Eniten kränää kurssim-
me sisällä on taatusti aiheut-
tanut graduntekovapaat, jotka 
oli integroitu maanantain sekä 
perjantain siirtymisiin, mutta 
tähän on onneksi tulossa muu-
tos SM11-kurssille. 

Eniten olen oppinut muilta 
kurssilaisilta pioneerivaiheen 
aikana ja toivon että tulevilla 
kursseilla maistereita käy-
tetään tietynlaisina aselajin 
uusimpien suuntauksien tuo-
jana Lappeenrantaan, missä 
muodostetaan näkemys par-
haimmasta kokonaisuudesta. 
Yhtenä selkeänä kehittämis-
kohteena opetuksessa näen 
päätöksenteon sekä toimeen-
panon nopeuttamisen missä 
keskiössä on muiden aselajien 
kanssa tehtävä yhteistoiminta. 

Ajoittain kiihtyneistä op-
pituntien aikaisista keskus-
teluista huolimatta jokainen 
maisteri on oppinut paljon 
uutta Lappeenrannassa olon 
aikana ja tämä on taatusti li-
sännyt oppilaiden ammattitai-
toa. Samalla kuitenkin toivon 
seuraavalle pioneerikurssille 
enemmän toimeenpanoon 
panostavaa opetusta eikä niin 
vahvaa erilaisten esikuntien 
työskentelyprosessiin keskit-
tyvää tarkastelua. Lainaten 
entistä pataljoonan komen-
tajaani: ”Mitä tallista lähtee 
tänään ulos, jos käsky käy?” 

Hakun vuosikertatilaus/neljä numeroa EUR 25,00 / Suomi.

PAL ry:n pioneerikiltojen ja -yhdistysten jäsenille sekä varusmiespalvelustaan

 suorittaville EUR 20,00.

Tilaukset: Väinö Heikkala, 0400 767 852. S-posti: ostt@pp.inet.fi .

Tilaa HAKKU-lehti
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Saapumiserän 1/22 valapäivä 
Kainuun Prikaatissa 10.2.2022
Teksti: POHPIONP:n komentaja everstiluutnantti Olli-Pekka Paju  Kuvat: KAIPR

Vallinneesta terveysti-
lanteesta johtuen saa-
pumiserän 1/22 kou-

lutusrytmiä jouduttiin muutta-
maan heti palveluksen alettua. 
Tästä johtuen myös alkuperäi-
nen valapäivä muuttui. Lopul-
ta kuitenkin 10.2.2022 myös 
Pohjan pioneeripataljoonan 
alokkaat pääsivät vannomaan 
sotilasvalansa. Valapäivä vie-
tettiin edelleen poikkeusolojen 
takia varuskunnassa ja siihen 
osallistui POHPIONP:n lisäk-
si Pohjois-Suomen viestipa-
taljoona. Paraatin otti vastaan 
Kainuun prikaatin komen-
taja prikaatinkenraali Manu 
Tuominen ja paraatijoukkoja 
komensi PSVP:n komentaja 
everstiluutnantti Samuli Te-
rämä. Valan esilukijana toimi 
varatuomari Paavo Ehnroth 
Kajaanista.

Valapäivän tapahtumat al-
koivat aamulla Kainuun pri-
kaatin auditoriosta, jossa soti-
lasvakuutuksen antajat saivat 
oman juhlallisen seremonian 
Kainuun prikaatin komentajan 
ja lipun edessä. Sen jälkeen oli 
sitten varsinaisen sotilasvalan 
vuoro. Joukkojen ryhmitty-
essä kentälle, suoritti Lapin 

lennosto kunnianosoituksen 
tekemällä ylilennon F/A-18 
Hornet koneella joukon yli. 
Pian tämän jälkeen otettiin 
vastaan prikaatin lippu Hurtti-
Ukon soidessa taustalla. Lipun 
vastaanoton jälkeen Evl Terä-
mä ilmoitti joukon Kenraali 
Tuomiselle, joka suoritti kat-
selmuksen tilaisuuden aluksi.

Paraatikatselmuksen pe-
rään Kainuun prikaatin kent-
tärovasti Penna Parviainen ja 
Kajaanin ortodoksisen kap-
peliseurakunnan isä Heikki 
Harvola pitivät kenttähartau-

Vuoden 2021 pioneeri

Asentaja Pekka Oittinen 
on toiminut pitkäkes-
toisen palvelusuransa 

pioneerivälineiden kehitys- ja 
testaustehtävissä Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksessa 
ja sen perinneorganisaatioissa. 
Hänen laaja, oman tehtävän 
vaatimukset ylittävä osaami-
nen ja tietämys räjähteistä, 
elektroniikasta, koneteknii-
kasta ja ballistisesta suojasta 
on ollut merkittävässä roolissa 
usean pioneerisotavarusteen ja 
-koulutusvälineen kehitys- ja 
käyttöönottovaiheissa. Amma-
tillisen pätevyytensä ja henki-
lökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi hän on ollut aina haluttu 
henkilö välineiden teknisten 
ratkaisujen arviointeihin ja 
kehittämiseen, testauksien ja 
dokumentoinnin suunnitteluun 
sekä testien toteuttamiseen. 

Asentaja
Pekka Oittinen 
vuoden 2021 
pioneeriksi
Pioneeritarkastaja on nimennyt Räjähde-
keskuksessa työskentelevän asentaja Pekka 
Oittisen vuoden 2021 pioneeriksi. 

Asentaja Oittinen on ollut 
aina valmiina opastamaan, 
neuvomaan ja kouluttamaan 
niin hankintayksikön teknisiä 
asianhoitajia kuin välineiden 
käyttäjiä ja materiaalitoimit-
tajien edustajia. Pekka Oitti-
nen on ollut monessa asiassa 
todellinen mahdollistaja.

Valinta vuoden pioneerik-
si on aina henkilökohtainen, 
mutta samalla tämä on myös 
esimerkki aselajin laajasta 
tehtäväkentästä ja arvostuk-
sesta sen jokaista osa-aluetta 
kohtaan.

Pioneeriaselaji onnittelee 
Pekkaa! 

Teksti: Pioneeritarkastaja Eversti Juha Helle

g
Vuoden 2021 pioneeri 
Pekka Oittinen.

Hirsityö Svan Oy
Kaikki rakennusalan työt,

myös louhintatyöt.
Tero Svan, puh. 0400 820 872

ISKE HAKKU 
ISÄNMAAN
PUOLESTA

den ennen Kainuun prikaatin 
komentajan puhetta. Puheessa 
prikaatinkenraali Tuominen 
käsitteli poikkeusolojen haas-
tavuutta ja omaisten välittämi-
sen merkitystä nuorten palve-
luksen aikana.

Tämän jälkeen joukkoyksi-
köt siirtyivät ohimarssia varten 
kiertoreittiä paraatikentän lai-
taan. Ohimarssin otti vastaan 
prikaatinkenraali Manu Tuo-
minen. 

Lyhyestä palvelusajasta 
sekä lukuisista poissaoloista 
huolimatta Lapin sotilassoitto-

kunnan tahdittamana pioneerit 
marssivat ohimarssin ryhdik-
käästi ja tahdissa. Yksiköiden 
päälliköt kouluttajineen olivat 
tehneet kovin töitä ja onnis-
tuneet luomaan hyvän pohjan 
jatkokoulutukselle.

Pioneerien mustan lipun 
poistuttua ohimarssin jälkeen 
joukon edestä, sallittiin juhlal-
lisen hetken jatkua ansaitulla 
muutaman päivän valalomalla. 
Siitä saivat vastanimetyt pio-
neerit lisää virtaa palveluksen 
jatkuessa erilaisten kurssien 
muodossa. 

POHPIONP valan jälkeen ohimarssissa, kärjessä pataljoonan lippu.

Varatuomari Paavo Ehnroth toimi valan esilukija-
na, hänen takanaan KAIPR:n komentaja prikaa-
tikenraali Manu Tuominen ja KAIPR:n lippu.POHPIONP:n varusmiehet saapumiserän 1/22 vannomassa valaa.
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Kioskin päälle voidaan kiinnittää varustekori suluttamisessa 
tarvittavia välineitä varten.

Yritysesittelyt

�

Siiviilimarkkinoilta 
puolustus-
välineteollisuuteen

Ensiaskeleet puolustus-
voimien toimittajana 
FMG otti 2000 luvun 

alussa toimittamalla Suomen 
Puolustusvoimille traktorin 
työlaitteita materiaalin käsit-
telyyn. Traktoreiden käytön 
yleistyessä FMG on vuosien 
varrella toimittanut Puolus-
tusvoimille myös vaihtolava-

Yli 30 vuotta kotimaista 
metalliteollisuutta
1989 perustettu LLP Farm Machinery Group Oy (FMG) suunnittelee ja valmistaa Iisalmen Pelto-
salmella tuotteita niin siviilimarkkinoille kuin myös Puolustusvoimien käyttöön. FMG tunnetaan 
parhaiten tienhoitotuotteiden valmistajana ja niitä viedään kaikkiaan yli kymmeneen eri maahan. 
Omistuspohja koostuu seitsemästä yhtiön työntekijästä ja kaikkiaan yritys työllistää 30 henkilöä. 

aurata suuretkin lastauspaikat 
tehokkaasti.

Miinasijan teko 
koneellisesti
FMG:n ensimmäinen pelkäs-
tään Puolustusvoimien käyt-
töön suunnittelema laite on 
Miinasijajyrsin M21 ”Ka-
era”. Ajatus koneella tehtäväs-
tä miinasijasta ei ole uusi, mut-
ta Kearaa suunniteltaessa asiaa 
tarkasteltiin hieman uudesta 
lähtökohdasta. Suunnittelun 
lähtökohtina oli, että Kearan 
tulee kulkea aina sitä käyttä-
vän koneen mukana, se on aina 
valmis työhön ilman erillisiä 
valmisteluja, se on erittäin 
helppo kytkeä, käyttää ja huol-
taa sekä hankintahinnaltaan 
edullinen. Suorituskykyvaati-
muksina oli miinasijan synty-
minen tietyssä ajassa kestopin-
noitteeseen tiehen, soratiehen 
ja myös jäätyneeseen tienrun-
koon. Suorituskykyvaatimus 
yhdistettynä tavoiteltuun han-
kintahintaan ohjasi suunnitte-
lemaan Kaeraan oman terän, 
vaikka markkinoilla valmiita-
kin ratkaisuja olisi ollut. Terän 
suunnittelu oli pitkä prosessi, 
jossa eri versiota syntyi usei-
ta. Viimein syntyi ratkaisu, 
joka toimii niin asfaltilla kuin 
myös jäätyneessä maassa sekä 
puhdistaa miinasijan mahdol-
lisimman hyvin. 

Kaera

Jotta Kaera kulkisi aina muka-
na ja olisi aina käytettävissä, 
se suunniteltiin kytkettäväksi 
etukuormaimeen tai etunosto-
laitteeseen niin, että siihen voi-
daan vielä kytkeä trukkipiikit 
tai vaikka kauha. Eli Kaeraa 
kuljetetaan ja käytetään etu-
kuormainen ja siihen kytket-
tävän työlaitteen välissä. Näin 
säilytetään kyky kuorman 
käsittelyyn ja vaikka lumen 
luontiin talvella sulutettaes-
sa. Käyttö suunniteltiin myös 
niin helpoksi kuin mahdollista. 
Kaera painetaan etukuormai-
mella tai nostolaitteella maata 
vasten haluttuun kohtaan ja 
laitetaan hydrauliikan tuotto 

Auraus ja polanteenpoisto samalla, kun kontti kulkee kohteeseen.

Kaera Miinasijajyrsin kytkettynä etukuormaajaan.

perävaunuja ja liikkeenedistä-
miseen soveltuvia tienhoito-
laitteita. Alkuun tuotteet olivat 
puhtaasti siviilimarkkinoille 
tarkoitettuja mutta pikkuhil-
jaa niistä on kehitetty versioita 
vastaamaan Puolustusvoimien 
erityistarpeita. 

Liikkeen-
edistämistä
Hyvänä esimerkkinä siviili-
tuotteen kehittämisestä Puo-

lustusvoimien tarpeeseen on 
vaihtolavaperävaunun alaterä, 
jolla tietä voidaan hoitaa sa-
malla kun materiaalia kulje-
tetaan kohteeseen. Kun tietä 
hoidetaan aina kun sen kunto 
hiemankaan huononee, säästy-
tään ajoneuvovaurioilta, liike 
ei hidastu ja tarve erilliseen 
tien kunnostukseen vähenee 
merkittävästi. Vaihtolavape-
rävaunun alaterän etuja on 
myös se, että se kulkee aina 
mukana. Erillinen tienhoito-

laite täytyisi kuljettaa jossain 
ja sen käyttö vaatisi perävau-
nun irrottamisen traktorista. 
Saman tyyppiseen tarpeeseen 
kehitettiin myös Ivalo nive-
laura. Ivalo auran ajatuksena 
on, että yhdellä auralla voi-
daan tehdä kaikki tarvittavat 
auraustyöt. Siinä yhdistyy 
kärkiaura ja perinteinen nive-
laura. Korkean siiven ansiosta 
voidaan tie avata umpihankeen 
ja samalla auralla tehdä myös 
kääntö- ja kohtauspaikat sekä 

käyttävästä koneesta päälle. 
Kaeran hydrauliikka hoitaa te-
rän painatuksen ja porausvas-
tuksen tunnustelun automaat-

tisesti. Käyttäjän tehtäväksi 
jää vain pysäyttää poraus kun 
syvyysmittari näyttää haluttua 
miinasijan syvyyttä ja nostaa 

terä ylös samalla hydrauliikan 
vivulla kuin millä poraus käyn-
nistettiin. Kaera suunniteltiin 
alun perin traktoriin kytkettä-
väksi, mutta vaihdettavien so-
vitteiden ja erillisen nostimen 
avulla se voidaan kytkeä myös 
pyöräkuormaajaan tai vaikka 
kuorma-autoon. 

Miina-
logistiikka
Kaeran avulla miinasijoja 
syntyy huomattavan nopeasti 
ja koska fyysistä kuormaa ei 
juurikaan henkilöstöön koh-
distu, voidaan työtä jatkaa kes-
keytyksettä pitkiäkin aikoja. 
Jotta koko suluttamisprosessi 
tehostuisi samassa suhteessa 
kuin miinasijoja syntyy, täy-
tyy myös miinalogistiikan 
olla kunnossa. Tämä havaittiin 
käytännön testeissä seuraavak-
si kehityskohteeksi ja ratkai-
sua ideoitaessa syntyi kuor-
malaatikko nimeltä Kioski. 
Kioski on kahden lavapaikan 
kokoinen, traktorin takanos-
tolaitteeseen kytkettävä kuor-
malaatikko panssarimiinojen 
kuljettamista varten. Pohjan 
rakenne mahdollistaa Kios-
kin käsittelyn trukkipiikeillä 
kaikista suunnista täyteen las-
tattuna ja sitä voidaan myös 
nostaa päällä olevista lenkeis-
tä. Rakenne sallii myös pääl-
lekkäin lastaamisen. Kioskin 
täyttäminen on helppoa, kos-
ka se voidaan säätää traktorin 
nostolaitteella optimaaliselle 
työskentelykorkeudelle eikä 
laatikoita tarvitse nostella kor-
kealle. Kioskeja voidaan myös 
ennalta täyttää sopivassa pai-
kassa ja kuljettaa sulutettavan 
kohteen läheisyyteen, jossa 
suluttava ajoneuvo vaihtaa 
tyhjentyneen Kioskin täyteen. 
Näin vältytään materiaalin 
käsittelyltä ihmisvoimin sulu-
tettavassa kohteessa. Kioskin 
päälle on myös asennettavis-
sa varustekori, jossa voidaan 
säilyttää ja kuljettaa sulutta-
miseen tarvittavaa materiaalia 
ja välineistöä. Varustekori on 
korkeudeltaan puolet Kioskin 
korkeudesta ja siihen mahtuu 
max. 230cm pitkiä tavaroita.

Teksti: Toimitusjohtaja Jarkko Hyyrönmäki   Valokuvat: LLP Farm Machinery Group (FMG)
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Yritysesittelyt
Koneellisen 
suluttamisen konsepti
FMG:n ajatus koneellisesta 
suluttamisesta on varsin yk-
sinkertainen. Kaeran ja Kios-
kin avulla kolmen henkilön 
voimin saadaan 30 miinaa vi-
ritettynä ja naamioituna pai-
koilleen 30 min aikana. Yksi 
ajaa konetta ja tekee Miina-
sijajyrsimellä miinasijat, toi-
nen nostelee Kioskista miinat 
miinasijan viereen ja kolmas 
asettaa miinat paikoilleen, vi-
rittää ja naamioi. Henkilöihin 
kohdistuva fyysinen rasitus 
on erittäin vähäistä ja näin ol-
len suluttava joukko kykenee 
suorittamaan tehtävää pitkään 
ilman fyysisistä väsymistä tai 
rasitusvammoja. Tämä lisää 
merkittävästi todellista suo-
rituskykyä suluttamistehtä-
vässä. Konseptin keskeisenä 
ajatuksena on myös yhteenso-
pivuus ottokaluston kanssa ja 
riittävän edullinen hankinta-
hinta, jotta välineitä on mah-
dollista hankkia riittävä määrä. 
Kenttähuollettavuus on myös 
tärkeää ja tätä varten kaikki 
huoltoon ja korjauksiin tarvit-
tavat työkalut kulkevat Kaeran 
työkalulaatikossa, mukaan lu-
ettuna varaterä. 

FMG Defence ja 
kansainväliset 
markkinat
Siviilimarkkinoilla FMG toi-
mii useassa Euroopan maas-
sa ja myös sen ulkopuolella, 

Panssarimiinojen asentamista Kioskista Kaeran tekemään miinasijaan.

mutta puolustusvälinemarkki-
noilla ulkomaan vienti on yri-
tykselle uusi haaste. Koneel-
lisen suluttamisen konseptia 
kehitettäessä vahvistui päätös 
lähteä kartoittamaan myös 
muiden maiden puolustusvoi-
mien tarpeita. Tässä vaiheessa 
markkinointinimeksi puolus-
tusvälinesegmentille otettiin 
FMG Defence. FMG:n kilpai-
lutekijä myös kansainvälisillä 
markkinoilla on tarjota mah-
dollisimman yksinkertainen, 

toimintavarma ja edullinen 
järjestelmä, jolla ratkaistaan 
mahdollisimman suuri ongel-
ma. Eduksi näemme myös 
sen, että pystymme tarjoamaan 
laitteet koneellisen suluttami-
sen lisäksi myös liikkeenedis-
tämiseen ja logistiikkaan. Tätä 
ajatusmaailmaa lähdetään 
koeponnistamaan maaliskuus-
sa Combat Engineering tapah-
tumaan Viroon ja sen jälkeen 
kesällä Pariisiin Eurosatory 
näyttelyyn. Mielenkiintoista 

on nähdä, miten kotimaassa 
kehitetyt menetelmät ja tuot-
teet sopivat eri maiden puolus-
tusvoimien ajatusmaailmaan. 

Toimitusjohtaja 
Jarkko Hyyrönmäki
Puhelin: 040 532 1467, 
sähköposti: jarkko.
hyyronmaki(at)fmg.fi 
LLP Farm Machinery 
Group Oy (FMG)
Levytie 4, 74510 Iisalmi
www.fmg.fi 

Lyhyesti

Jouko Karhunen syntyi 
v. 1955 Karttulan Luve-
lahdessa metsätyömies-

pienviljelijäperheeseen. Vaik-
ka olot olivat vaatimattomat, 
kotona luettiin paljon ja kirjo-
ja hankittiin kotiinkin varojen 
mukaan. Kirjasto tietysti oli 
ahkerassa käytössä. Vähäva-
raisessa perheessä kannustet-
tiin koulun käyntiin jokavuoti-
sesta lasten vapaaoppilaspaik-
kojen hausta huolimatta.

Näin opinnoissaan menesty-
nyt Jouko Karhunen eteni kou-
lunkäynnissään niin, että hän 
kirjoitti ylioppilaaksi Karttulan 
yhteiskoulusta v. 1974. Koska 
kirjoitusten jälkeen vapaaeh-
toisena varusmiespalvelukseen 
meno ei onnistunut, Karhunen 
aloitti opintonsa Helsingin 
yliopistossa sekä matemaattis- 
luonnontieteellisessä osastossa 
että maatalous- metsätieteelli-
sessä tiedekunnassa. Maiste-
ritutkinnon hän suoritti pääai-
neenaan matematiikka v. 1986. 
Vaikka maatalousopinnot jäi-
vät tutkinnon osalta vajaiksi, 

Liiton toiminnantarkastaja
Jouko Karhusesta opetusneuvos
Tasavallan presidentti myönsi eläkkeellä olevalle 
matemaattisten aineiden lehtorille ja JUKO:n sekä 
OAJ:n pääluottamusmiehelle Jouko Karhuselle ope-
tusneuvoksen arvonimen 3.12.2021. Jouko Karhunen 
on toiminut Pioneeriaselajin Liiton toiminnantarkas-
tajana v. 2014 lähtien. Hän on toiminut eri järjestöis-
sä useilla tasoilla luottamusmiehenä ja toimihenki-
lönä. Hän on toiminut kasvattajana, opettajana ja 
kehittäjänä sekä sovittelijana onnistuneesti. Hänen 
mielestään saamansa arvonimi on niin työtovereiden 
kuin järjestötoiminnassa kanssaan toimineiden ja 
toimivien ansiota ja antaa tunnustusta myös heidän 
työlleen.

oli niistä hyötyä opettajanuralla 
maatalousoppilaitoksissa. Ura 
alkoi Ruukin maatalousoppi-
laitoksessa ja jatkuen Koivi-
kon maatalousoppilaitoksessa 
Muhoksella sekä päättyen Ou-
lun ammattikorkeakoulussa v. 
2020.

Varusmiespalveluksensa v. 
1981–1982 Jouko Karhunen 
aloitti Karjalan Jääkäripatal-
joonassa Kontiorannassa. Pal-
velus jatkui Pohjan Prikaatissa 
Oulussa ja RUK:ssa Haminas-
sa. Useiden kertausharjoitusten 
jälkeen tasavallan presidentti 
ylensi Karhusen kapteeniksi 
v. 2002. Sotainvalidi-isän poi-
kana vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö ja poikien aktiivinen 
jalkapalloilu ovat täyttäneet 
hänen ja perheen vapaa-ajan. 
Pohjan Pioneerikillan jäse-
nyyden lisäksi hän toimi kil-
lan sihteerinä v. 1991–1997 
ja toiminnantarkastajana v. 
2014–2019. Hän toimi myös 
killan edustajana varusmies-
palveluksen päättäneiden re-
serviyksikkötoiminnassa.

Jouko Karhunen osallistui 
opettajantoimensa ohella ahke-
rasti kehittämistehtäviin. Hän 
oli 1980-luvulla keskiasteen 
koulunuudistuksen toimeen-
panokouluttaja ja monivuoti-
sen valtakunnallisen projektin 
”Tietotekniikan opetuskäytön 
kehittäminen” kehittämisvas-
taava. Ammattikorkeakoulussa 
Karhunen osallistui opintojen 
ohjaajan toiminnan ja opiske-
lijatuutorointi toiminnan kehit-
tämiseen.

Koko opettajauransa ajan 
Jouko Karhunen osallistui ak-
tiivisesti ammattiyhdistystoi-
mintaan ja oli mm. valtakun-
nallisen Ammatilliset opettajat 
ry:n puheenjohtaja ja Opetus-
alan ammattijärjestön (OAJ) 

valtuuston sekä hallituksen 
jäsen. Luottamusmiehenä hän 
ehti olla 28 vuotta, joista kah-
deksan viimeisintä pääluotta-
musmiehenä Oulun ammatti-
korkeakoulussa.

Eläkepäiviään Jouko Kar-
hunen viettää Kaija-vaimonsa 
kanssa Kuopion Haapaniemes-
sä ja synnyinkodissaan Kart-
tulan Luvelahdessa. Toki lap-
suus- ja nuoruusajat ovat mie-
lessä: ”Kunpa useampi muis-
taisi, positiivisessa mielessä, 
millaisista oloista on lähtöisin 
ja, mikä on mahdollistanut sen, 
missä on nykyisin.”

Liitto ja Hakku-lehti onnitte-
levat toiminnantarkastajaansa 
myönnetystä arvonimestä. 

Teksti: Väinö Heikkala  Kuva: Jouko Karhunen

Jouko Karhunen

Hakun vuosikertatilaus/neljä numeroa EUR 25,00/Suomi.
PAL ry:n pioneerikiltojen ja -yhdistysten jäsenille sekä varusmiespalvelustaan

 suorittaville EUR 20,00.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 0400 767 852. S-posti: ostt@pp.inet.fi .

Tilaa HAKKU-lehti
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Lyhyesti

Saarenmaalle perustettiin 
venäläiset tukikohdat loka-
kuussa 1939. Kesäkuussa 
1940 Venäjän panssarivaunu-
jen tukemana Viron tasavalta 
tuhotaan ja alkaa Viron kan-
san täydellinen tuhoaminen.

Vuonna 1941 venäläiset tuhoo-
japataljoonat polttivat Saaren-
maalla 491 rakennusta ja myös 

Ansekülan kirkkomme. Kellonsoittaja 
Jüri Kuub vie kirkonkellon kotiinsa. 
Kirkko kunnostettiin Saksan miehi-
tyksen aikana.

Syksyllä 1944 veriset taistelut saa-
vuttivat Saarenmaan. Kirkkoon ra-
kennetaan saksalainen räjähdevarasto. 

Jälleen kerran Jüri Kuubilla onnistuu 
tuoda kirkonkello kotiinsa. Saksalaiset 
räjäyttävät kotikirkkomme vetäytyes-
sään.

Saksalaiset kyydittävät (pakkosiir-
tävät) Länsi-Saarenmaan eli Sõrven 
asukkaat Saksaan. Saksassa kaikki 
pienet lapset ja vanhukset kuolevat 
nälkään. Saksan maaperään jää le-
päämään yli 300 sõrveläista. Äitini ja 
minä olimme piilossa metsässä. Vaikka 
isämme murhattiin jo 13. joulukuuta 
1941, meitä oli kolme lasta.

Jüri Kuubin poika Peeter Kuub tuo 
kellon kotiinsa Niidurannan tielle sil-
loiseen Kirovin kolhoosiin.

Peeter Kuub myy kellon Suomeen. 
– Meillä on harras pyyntö ostaa kello 
takaisin: Rakas suomalainen, se on 
Sinulle vain kello, meille se on ainut 

pyhä asia, joka on jäänyt meille kir-
kostamme. Tämän kellon soiton myötä 
saarelaisia on vihitty, juhlistettu kirk-
kopyhiä ja lähetetty ikuisuustielle.

Haluamme entisöidä kirkon ja panna 
kello torniin kutsumaan ihmisiä juma-
lanpalvelukseen. 

Olen seurakunnan jäsen ja viimeksi 
kävin entisessä kirkossamme isoäitini 
kanssa elokuun lopussa 1944.

Toivomme, että sinulla on ymmärtä-
väistä asennetta. 

Terveisin 
Anu Konks, kirkkoherra 
Johannes Tõrs, Viron 
Vapaustaistelun Museon johtaja 
ja omistaja, kirkon entisöinti -
yhdistyksen vastaava  
(p. +372 - 5648 2293).

Ystävämme
Johannes Tõrsin vetoomus,

saarenmaalaisten raskas kohtalo

– Tornikuviolla ja aselajin tunnuksella sekä killan nimellä varustettuja 
T-paitoja. Paidan värit: musta, violetti ja vihreä

– Tornikuviolla ja aselajin tunnuksella sekä killan nimellä varustettuja 
lippiksiä. Lippiksen värit: musta, tummansininen

– Paljon muita tuotteita, joissa pioneeritunnukset, 
vöitä, mukeja, reppuja ym.

Lisätietoja: Seppo Suhoselta, puhelin: 040 552 4678, 
sähköposti: seppo.suhonen1@luukku.com

Pohjan Pioneerikilta ry:n 
kautta kiltatuotteita edullisesti!

Museo Militaria

Museo Militarian 
näyttelyt olivat toi-
sena koronavuonna 

2021 varojärjestelyin avoinna 
12.1. alkaen. Kevätkaudella 
näyttelyissä oli hiljaista, mut-
ta kesän ja syksyn matkailu 
nostivat kävijäluvut jälleen 
hyvälle tasolle. Vuonna 2021 
museon näyttelyissä vieraili 
21 283 kävijää. Vuoden 2020 
näyttelykävijäennätyksestä 
(22 956) jäätiin hieman, mutta 
näyttelyvierailut olivat edel-
leen korkeammalla tasolla 
kuin ennen koronapandemiaa 
(v. 2019: 20 682).

Vuosi 2021 piti jo totutusti 
sisällään rajoituksista johtuvia 
tapahtumien peruutuksia ja 
siirtoja. Kevätkaudella yleisö-
tapahtumia ei järjestetty lain-
kaan, ja loppuvuonna järjestet-
tyjen tapahtumien kävijämää-
rät jäivät usein pieniksi. Myös 
museon tilojen käyttö kokous- 
ja juhlatiloina jäi pandemiaa 

Museo Militarian vuosi 2021  
Koko vuoden 2021 jatkunut koronapandemia 
hiljensi museotapahtumia, mutta näyttelyissä 
käytiin edelleen vilkkaasti. 

edeltävistä vuosista. Museon 
vuoden 2021 kokonaiskävijä-
määrä, johon on laskettu näyt-
tely- ja tapahtumakävijät sekä 
kokous- ja juhlatilojen käyttä-
jät, oli 22 969 kävijää (v. 2020: 
25 093).

Museo Militariaan saatiin 
vuonna 2021 myös uutta tutus-
tuttavaa vaihtuvien näyttelyi-
den muodossa. "Pimeys suurin 
ennen auringon nousua" – Kat-
kelmia Risto Rytin elämästä 
-näyttely avautui yleisölle 
1.5. ja oli avoinna 15.12. asti. 
Näyttely oli lainassa Päämaja-
museosta Mikkelistä. 

Vuonna 2020 avattu Koko-
elmien kätköistä -näyttely sai 
16.10. avatun jatko-osan mu-
seon Tykkihalliin. Museon ko-
koelmien harvemmin nähtyjä 
aineistoja ja tarinoita niiden 
takana esittelevä näyttelyko-
konaisuus on edelleen nähtä-
vissä museossa normaaleina 
aukioloaikoina. 

Kokoelmien kätköistä -näyttelyn toisessa osassa on esillä 
muun muassa kenraalimajuri N. V. Hersalolle jouluna 1943 
lahjoitettu asevelitalon pienoismalli. Kuva: Museo Militaria

Pioneeripataljoona 15
historiateos, 1941–1944

Pohjan Pioneerikilta ry on 
ottanut uusintapainoksen 
vuonna 2000 ilmestyneestä 
sodanaikaisen PIONP 15:ta 
historiateoksesta. 

Kirjaa on saatavissa 
Väinö Heikkalalta. 

Teoksen hinta lähetys-
kuluineen kotimaahan 
on 30,00 €.

Tilaukset: 
puhelin: 0400 767 852, 
sähköposti: ostt@pp.inet.fi 

Pioneeripataljoona 15
historiateos, 1941–1944
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Pioneerilauluja Korialta 
CD-levy 15 € postituskuluineen
Levyn tilaustiedot:
Korian Pioneerikilta ry
Paavo Aho
Napantie 27
45610 Koria  
Puhelin: 
040 584 9412
Sähköposti:
paaho(at)pp.inet.fi 
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Killat kertovat

�

Palkkisiltakalustokurs-
silla tutustuttiin käy-
tössä olevaan varasil-

takalustoon yleensä, mutta 
erityisesti Acrow Panel vara-
siltakalustoon. Karjalan Pri-
kaatissa on tarjolla erinomai-

Kaksi Reserviläistä (Pohjan Pioneerikillan jäsentä) oli kutsuttu osallistumaan lokakuun lopussa 
viikoksi Maasotakoulun Karjalan Prikaatissa järjestämälle Palkkisiltakalustokurssille. Kurssin 
ensisijaisena tavoitteena oli pätevöittää pioneerikadetit palkkisiltakaluston käyttöön. Kurssille 
osallistui täydennyskoulutettavana myös puolustusvoimien tehtävissä palvelevia henkilöitä.

set puitteet varasiltakaluston 
rakentamisen harjoitteluun. 
Harjoituspaikka on varustet-
tu asiamukaisilla teräsbetoni 
maatuilla. Lisäksi on tarjolla 
iso sorapintainen kenttä, jolle 
silta voidaan tukirullien va-

raan, rakentaa ja jossa koneet 
kykenevät raskaita taakkoja 
paikoilleen kiinnitettäväksi 
“tarjoilemaan”.

Palkkisiltakalustokurssin 
viikko-ohjelma oli rakennettu 
siten, että ensin tutustuttiin va-

rasiltakalustoihin luokkatilas-
sa, tämän jälkeen käytiin tutus-
tumassa maastossa, käytössä 
olevaan varasiltaan. Tekemäl-
lä kuitenkin oppii paremmin, 
kuin kuvia katselemalla ja 
puhetta kuuntelemalla. Niin-

Teksti ja kuvat: Jari Satomaa, Pohjan Pioneerikilta ry:n ”Siltainsinööri”  

Palkkisiltakalustokurssi
Silta on työnnetty onnistuneesti "rotkon" yli. Seuraavaksi, ennen paikoilleen tunkkausta (laskua), työntönokka on purettava.

Sillan työntönokka on laskeutunut "laakeille". Seuraavaksi silta työnnetään oikealle kohdalle.

pä jo maanantaina siirryttiin 
valmistelemaan työntämällä 
ja tunkkaamalla paikoilleen 
asennettavan sillan rakenta-
mista.

Paikoilleen työnnettävän 
sillan keskilinjan siirrossa ra-
kennuspaikalle on oltava huo-
lellinen. Tässä tapauksessa 
paikka, johon silta työnnetään 
ja tunkataan on vain pari sent-
tiä pidempi kuin itse tunkatta-
va silta. Silta painaa rakennet-
tuna taas niin paljon, että sen 
nostamiseen / kääntämiseen 
tarvitaan jättimäinen, luokaa 
200 tm nosturiauto, jos auton 
voi ajaa aivan sillan viereen.

Keskilinjan siirtämisen jäl-
keen rakennettiin suunnitelmi-
en mukainen työntöpeti, jolle 
asennettiin liukurullat. Maa-
tukea lähimpien liukurullien 
väliin asennettiin pölkyt, joi-
den päälle sillan ensimmäinen 
niska nostettiin. Molempiin 

päihin niskaa asennettiin pai-
koilleen ensimmäiset kehät. 
Siltaan rakennettiin suunnitel-
mien mukaisesti 5 kehäjaksoa 
pitkä kevennetty työntönokka. 

Työntönokassa käytettiin yhtä 
kehää puolellaan ja kevennet-
tyjä niskoja. Niskoja asennet-
tiin vain, joka toiseen niskan 
paikkaan. 5 kehäjakson ja 

niskojen asennuksen jälkeen 
suoritettiin 1. työntö.

1. työnnön jälkeen alettiin 
siltaa rakentaa tupla kehillä ja 
sekä kehän ylä-, että alalaitaan 

Oppituntien jälkeen tutustuttiin harjoitusalueella liikenteen käytössä olevaan siltaan. 

Paikoilleen työnnössä (työvaiheessa 8), "silta" on pisimmillään ja kehäjaksoja on 13 kpl. Varsinaisen paikoilleen laskettavan 
sillan pituus on noin 21 m (7 kehäjaksoa).

Etualalla (yhteensä 4 kpl) tunkki, jolla paikoilleen lasku suoritetaan.
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asennettavilla paarrevahvis-
timilla. Tuplakehin ja paar-
revahvistimilla vahvistettuna 
tämä silta kestää, tällä jänne-
välillä, 64 tn Leopard pans-
sarivaunun, sen on insinööri 
laskenut. Ennen toista työntöä 
siltaan rakennettiin toiset 5 
kehäjaksoa, paarrevahvistet-
tuina. Myös sillan kansi on 
helpompi rakentaa työntöpe-
din päällä kuin “vetten” päällä. 
Kansi rakennettiin valmiiksi 9. 
ja 10. kehäjakson päälle. Ja ei, 
vieläkään oltu valmiita työn-
tämään. Ennen työntöä suori-
tettiin kiilakappaleiden asen-
taminen tukinokkaan 2. ja 3. 
kehäjakson väliin. Kohotetun 
nokan on tarkoitus laskeutua 
sievästi vastarannan "tukirul-
lien” päälle.

Sillan työntämiseen käytet-
tiin puolustusvoimien vihreää, 

yllätys, pyöräkuormaajaa. Sil-
lan työnnössä on huolehdittava 
erityisesti siitä, ettei painopis-
te pääse siirtymään maatu-
en päällä olevien tukirullien 
väärälle puolelle. Tällöin silta 
kippaa ja karkaa työntäjiltään. 
Tässä vaiheessa koko sillan 
työntönokka oli jo silta aukon 
päällä. Tässä vaiheessa siltaan 
lisättiin vielä 2 tuplakehä pa-
ria, sekä yhden kehäjakson 
mittainen häntä. Mikä ihmeen 
häntä? Häntä mahdollistaa 
varsinaisen sillan työntämisen 
silta-aukon päälle. Kun sillan 
paino on saatu tukirullilta 
tunkkien ja pelkkojen (parru 
200 x 200 tai 200 x 150) va-
raan puretaan nokka ja häntä 
pois … MUTTA eipäs mennä 
asioiden edelle. Ennen sillan 
työntämistä silta-aukon päälle 
rakennettiin kansi ”peräpää-

hän” (työntöpää) valmiiksi. 
Loput sillan kansilevyt lai-
tettiin vielä painoksi sillan 
kannelle, päähän josta siltaa 
työnnettiin.

Tämän jälkeen silta työn-
nettiin täsmälleen oikeaan 
kohtaan, eikä yhtään liian pit-
källe. Seuraavaksi silta tunkat-
tiin irti tukirullista ja tuettiin 
pelkkojen varaan. Häntä ja 

työntönokka purettiin pois. 
Ne korvattiin päätepylväillä. 
Alas sillan laakeritasolle asen-
nettiin laakerilevyt ja laakerit, 
joille päätepylväiden on tar-
koitus laskeutua. Sitten alkoi 
sillan hidas, mutta varma mat-
ka alas. Vuorotellen tunkattiin, 
poistettiin pelkkaa ja päästiin 
aina 20 cm alaspäin. Lopulta 
silta laskeutui laakereiden va-
raan.

Sillan asetuttua turvalli-
sesti laakereilleen asennettiin 
paikoilleen kansilevyt kehil-
le 6–9 ja erityiset kansilevyt 
sillan päätyihin. Sillan ylitys 
käytössä olleella puolustus-
voimien pyöräkuormaajalla ja 
hiab kuorma-autolla päästiin 
suorittamaan torstai-iltana. 
Perjantaina kurssi jatkui vielä 
sillan kannen purulla ja sillan 
ylös tunkkauksella sekä hän-
nän ja työntönokan kasauksel-
la. Siihen sillan tukirakenteet 
jäivät rullien päälle odotta-
maan seuraavaa koulutusta-
pahtumaa. 

Tunkkia tarvitaan – työntölaakeri "liukui" pois laakeritasolta.

Reserviläiset omassa neuvonpidossa, vasemmalta Jari Sato-
maa ja Tero Svan. Molemmat Pohjan Pioneerikilta ry:n 
jäseniä.

Silta on tunkattu paikoilleen ja kannen pultteja kiristetään.

PPelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriön pelas-
tusosastolta pitää esitelmän ”Väestönsuojelu Suomessa” 
tiistaina 15.3.2022 klo 17–19.

 
Pioneeriupseeriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 31.3.2022 klo 17–19. Kokousesitelmän pitää 
majuri Petteri Viitanen, Kaartin jääkärirykmentin pioneeripääl-
likkö aiheesta ”Pioneeritoiminta pääkaupunkiseudulla”.
 
Helsingin kaupungin maankäytön johtava erityisasiantuntija 
Eija Kivilaakso pitää esitelmän ”Maanalainen suunnittelu” 
torstaina 7.4.2022 klo 17–18.
 
Pioneeritarkastajan sijainen, everstiluutnantti Timo Ronkainen 
pitää esitelmän ”Pioneeriaselajin kehittäminen ja kokemuk-
set” tiistaina 26.4.2022 klo 18–19.
 
Kalliorakentamisen ja kalliomekaniikan asiantuntija, tekn. lis. 
Jukka Pöllä pitää esitelmän ”Rautakorven luola Viipurissa” 
maanantaina 16.5.2022 klo 17–18
   
Yhdistyksen jäseniä pyydetään ilmoittautumaan esitelmiin ja 
kevätkokoukseen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta säh-
köpostilla ilkka.haapamaki@outlook.com tai puhelimella 

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n Pioneeriupseeriyhdistys ry:n 
toimintaa 2022toimintaa 2022
Pioneeriupseeriyhdistys ry:n ohjelmassa kevätkaudella 2022 on sääntö-
määräinen kokous ja korkeatasoisia esitelmiä. Pioneeriaselajin, väestön-
suojelun, kaupungin maanalaisen suunnittelun ja kalliorakentamisen 
asiantuntijat kertovat ajankohtaisista aiheista.

045 220 4555. Vahvistamme osallistumisesi ennen tilaisuutta 
kokoustilan ja mahdollisten koronarajoitusten mukaisesti.
 
Esitelmät ja kevätkokous pidetään Maanpuolustuskiltojen liit-
to ry:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, Helsinki ja Microsoft 
Teams etäyhteydellä.
 
Pioneeriupseeriyhdistys ry tiedottaa toiminnastaan jäsenilleen 
sähköpostilla. Ilmoita muuttunut sähköpostiosoitteesi jäsen-
asioita hoitavalle evl evp Matti Mähöselle matti.mahonen@
pp.inet.fi 
 
Lue lisää yhdistyksen toiminnasta sivulta https://mpkl.fi /jasen-
yhdistys/pioneeriupseeriyhdistys-ry/ ja osallistu keskusteluun 
Facebookissa.
 

Ilkka Haapamäki
Puheenjohtaja
Pioneeriupseeriyhdistys ry.
Matkapuhelin 045 220 4555
ilkka.haapamaki@outlook.com
https://mpkl.fi /jasenyhdistys/pioneeriupseeriyhdistys-ry/

PIONEERIKILLAT JA PIONEERIHENKISET MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT!
Vuoden lopulla on kaunis tapa palkita järjestöissä

ahkeria ja aikaansaaneita jäseniä. 

Pioneeriaselajin Liitosta on saatavilla oheisen kuvan

mukaisia, aselajitunnuksella varustettuja, tornin

muotoisia levykkeitä (kulta, hopea ja pronssi).

Myöntäjä voi kaiverruttaa levykkeen takapuolelle

omansa ja huomionosoituksen saajan tiedot.

Tilaukset voit tehdä sähköpostilla: ostt@pp.inet.fi 

tai Väinö Heikkala, puh. 0400 767 852.

Hinta väristä riippumatta on 7 euroa / kpl koteloineen.

Lisäksi veloitetaan toimituskulut.
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Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluetoimisto 
järjesti henkilökunnan 

ja reserviläisten ylentämis- 
ja palkitsemistilaisuuden 
5.12.2021 klo 14.30 alkaen 
Oulun Musiikkikeskus Ma-
detojan Salissa. Paikalla oli yli 

Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 
Oulussa vuonna 2021
Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2021 klo 11.00 Oulun Seudun Sotilaspoikien perinnekilta järjesti 
muistotilaisuuden sankarimuistomerkillä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppania oli järjestänyt 
kunniavartion. 

100 ylennettävää reserviläistä 
ja maanpuolustusjärjestöjen 
edustajaa. Itsenäisyyspäivänä 
ylennettäviä reserviupseereita 
oli aluetoimiston toimialueel-
la 60 ja aliupseereita ja mie-
histön jäseniä 190, yhteensä 
ylennettäviä alueella oli noin 

250 reserviläistä. Musiikista 
ylennystilaisuudessa vastasi 
Lapin sotilassoittokunta joh-
tajanaan musiikkimajuri Vil-
le Paakkunainen. Ylennettyjä 
olivat onnittelemassa Pohjois-
Pohjanmaan Reserviupseeri-
piirin puheenjohtaja Petteri 

Närä, Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviläispiirin varapuheen-
johtaja Pasi Parkkila, Oulun 
Reserviupseerikerhon halli-
tuksen jäsen Petri Pirnes ja 
Pohjois-Suomen Kiltapiirin 
puheenjohtaja Juha Mikko-
nen. Reserviläisjärjestöt pal-

kitsivat yhteistyökumppanei-
ta ja ansioituneita jäseniään 
erilaisin huomionosoituksin. 
Aluetoimisto tarjosi ylenne-
tyille leivoskahvit. Tilaisuu-
teen osallistujien piti esittää 
koronapassi.

Lapin sotilassoittokunta piti 
aattoillan konsertin Madet-
ojan salissa 5.12.2021 alkaen 
klo 16.00. Soittokuntaa johti 
musiikkimajuri Ville Paak-
kunainen ja solistina oli Inga 
Söder. Paikalla olivat ylenne-
tyt reserviläiset, noin 100 kut-
suvierasta sekä muuta konsert-
tiyleisöä kaikkiaan noin 200 
henkilöä. Tilaisuutta isännöi 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Vesa Värjy-
virta. Konserttiin osallistujien 
piti esittää koronapassi. 

Itsenäisyyspäivä 2021 alkoi 
Oulussa pirteässä pakkassääs-
sä perinteisesti Suomenlipun 
nostolla ja kunnialaukauksilla 
Linnansaaressa klo 9.00. Ou-
lun Seudun Rauhanturvaajat 
nostivat Suomenlipun ja Poh-
jois-Suomen Tykkimieskilta 
ampui kunnialaukaukset itse-
näiselle isänmaalle. Veteraani 
Valtteri Bäckström ja Tyk-
kimieskillan puheenjohtaja 
Raimo Nurmela laskivat ha-
vuseppeleen Linnansaaressa 
sijaitsevalle RsPsto 16 muis-
tokivelle.

Oulun Tuomiokirkon kirk-
kotarhassa vapaussodan san-
karihautamuistomerkille las-
kettiin seppeleet klo 9.45. 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakomppania oli asettanut 
kunniavartion muistomerkille. 
Itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus pidettiin Oulun Tuomio-
kirkossa klo 10.00.

Teksti ja valokuvat: Seppo Suhonen

Valtteri Bäckström ja Raimo Nurmela ovat laskemassa havu-
seppelettä Linnansaaressa RsPsto 19 muistokivelle. 

Vapaussodan sankarihautojen muistomerkki sijaitsee Oulun 
Tuomiokirkon kirkkotarhassa. PPOHMMAAKK:n reservi-
läiset ovat kunniavartiossa muistomerkillä. Muistomerkin 
edessä ovat itsenäisyyspäivänä lasketut seppeleet. 

Puolustusvoimien seppelettä ovat laskemassa vasemmalta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Vesa Värjyvirta ja majuri Tarmo Kyllönen.

f
Veteraanijärjestöjen sep-
pelettä ovat laskemassa 
kuvassa vasemmalla Oulun 
Rintamaveteraani piirin 
puheenjohtaja Kari Ahokas 
ja Oulun Sotaveteraaniyh-
distyksen hallituksen jäsen 
Valtteri Bäckström. 

Maanpuolustusjärjestöjen seppelettä ovat laskemassa Oulun Reserviläiset ry:n sihteeri Maili 
Ahola ja puheenjohtaja Timo Ronkainen.

Puolustusvoimien kielekkeinen valtiolippu lippuvartioineen, veteraani- 
ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna ja seppelepartiot ovat 
järjestäytyneet Oulun sankarihautausmaan muistomerkillä.
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 Oulussa järjestettiin itse-
näisyyspäivänä perinteisesti 
kunniavartio sekä seppeleen-
lasku sankarihautaus

maan muistomerkillä. Kun-
niavartion toteutti Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakomp-
pania. Maanpuolustusjärjes-
töjen lippulinnan kärjessä oli 
puolustusvoimien kielekkei-
nen valtiolippu ja lipulla oli 
maakuntakomppanian asetta-
ma lippuvartio. Lippulinnaa 
komensi Jari Maljanen Poh-
jois-Pohjanmaan Senioriup-
seereista. Lippulinnassa oli yli 
20:n veteraani- ja maanpuo-
lustusjärjestön lippua. Oulun 
tuomiorovasti Satu Saarinen 
piti hartauspuheen. Sankari-
muistomerkille laskettiin 6 
seppelettä. Seppeleen laskijoi-
na olivat Kaatuneiden omaiset 
ja sotaorvot, puolustusvoimat, 
Veteraanijärjestöt, Oulun kau-
punki, Oulun evankelisluteri-
laiset seurakunnat ja maan-
puolustusjärjestöt. Lisäksi 
vakaumuksensa puolesta kaa-
tuneiden muistomerkille Ou-
lun kaupunki laski seppeleen. 
Oulun Tammenlehväkuoro 
esitti musiikkia. Paikalle oli 
saapunut yli 100 oululaisia 
seuraamaan tapahtumaa. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston päällikkö everstiluut-
nantti Vesa Värjyvirta on puhumassa 
ylennetyille reserviläisille ylennysti-
laisuudessa.

Ylennetyt reserviupseerit ovat noutamassa ylennyskirjaansa.

f
Ylennettyjä reserviläisiä ovat 
onnittelemassa eri maanpuo-
lustusjärjestöjen edustajia, 
vasemmalta Pohjois-Suomen 
Kiltapiirin puheenjohta-
ja Juha Mikkonen, Oulun 
Reserviupseerikerhon 
hallituksen jäsen Petri 
Pirnes, Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviläispiirin varapu-
heenjohtaja Pasi Parkkila ja 
Pohjois-Pohjanmaan Reser-
viupseeripiirin puheenjohtaja 
Petteri Närä.

Ylennystilaisuudessa reserviläisjärjestöjen palkitut vastaan-
ottivat huomionosoituksensa.

Aattoillan konsertin solisti Inga Söder ja Lapin sotilassoittokunnan kapellimestari 
musiikkimajuri Ville Paakkunainen, taustalla Lapin sotilassoittokunta.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
hyvä itsenäistä Suomea juhliva 
väki.

Olin kaksi viikkoa sitten tekemässä 
tutkimustani kansallisarkistossa. Luin 
kirjeitä, jotka oli kirjoitettu viranomai-
sille palaavien suomalaisten leirille heti 
sodan päättymisen jälkeen. Kirjeet olivat 
riipaisevia ja ne loivat kuvaa tuosta ajan-
jaksosta, jossa kaikesta oli pula, elämä 
asettumattomana uomiinsa, henkinen 
ja konkreettinen jälleenrakennus vasta 
alkamassa. Kirjeissä oli huolta laidasta 
laitaan. Kysyttiin oikean jalan monoa – 
oliko se jäänyt sinne, ja voisiko joku sen 
lähettää? 

Kirjeissä kysyttiin todistuksia, josko 
sellaisen saisi, että saisi vuokrata huoneen. 

Liikuttavimpia olivat kirjeet, joissa 
etsittiin sodan melskeisin kadonneita: 
Oletteko nähneet siellä poikaamme, onko 
hänet palautettu sittenkin kotimaahan 
hengissä? Tai kuten erään saamelaisnai-
sen kohdalla: onko meidän tyttärestäm-
me mitään havaintoa? Emme ole kuulleet 
hänestä kahteen vuoteen, auttakaa, hyvä 
herra johtaja, ja vastatkaa kirjeeseemme. 
Ohessa 20 markkaa postimerkkiä varten.

Kirjeisiin oli vastattu, saatoin lukea ne 
kopiot. Monelle tämä viranomaisen kir-
joittama vastausviesti oli se viimeinen, 
suurimman pelon vahvistava: lapsestan-

ne ei valitettavasti ole havaintoa. Hän on 
todennäköisesti jäänyt rajan taakse.

Tiedämme, että edelleen tehdään sitä 
työtä, että sankarivainajia saatetaan koti-
maan maahan ja multaan. Tämä on arvo-
kasta työtä, ja edelleen, 76 vuotta sodan 
päättymisen jälkeen vahvistaa henkistä 
ja konkreettista jälleenrakennusta. Sillä 
ihminen rakentaa, kokoaa ja eheytyy su-
kupolvesta toiseen. 

Suuresti minua koskettaa nuo tavallis-
ten suomalaisten ja valtion virkamiesten 
välisen kirjeenvaihdon sävyt. Ne ovat koh-
teliaat, arvostavat, kunnioittavat. Kirjei-
siin vastataan. Tänäkin päivänä tarvitsem-
me muistutusta lähimmäisyydestä, toinen 
toistemme kunnioittavasta kohtaamisesta 
ja kohtelusta. 

Jaakobin kirjeessä on tämä sana: Yl-
häältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, 
ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lem-
peää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta 
ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja 
teeskentelemätöntä.

Rakentakaamme rauhaa, lempeää ja 
sopuisaa. Rukoilemme siihen ylhäältä 
tulevaa viisautta. Sen olemme vel kaa ve-
teraanisukupolville, sen olemme velkaa 
näissä haudoissa ylösnousemuksen aa-
mua odottaville miehille ja naisille. Sen 
olemme velkaa tuleville sukupolville. 
Jumala meitä tässä auttakoon. 

Tuomiorovasti
Satu Saarisen hartauspuhe
sankarihaudoilla 6.12.2021

Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen on pitämässä hartauspuhetta sankarimuisto-
merkillä.
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Tammenlehvän 
Pohjois-Pohjanmaan 
Perinneyhdistys ry 
perustettiin 30.11.2021

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-
Pohjanmaan piirin, Pohjois-Pohjan-
maan Sotaveteraanipiirin ja Rinta-

maveteraanien Oulun piirin muodostama 
perinnetoimikunta valmisteli perustetta-
vaa yhteistä maakunnallista perinneyh-
distystä muun muassa järjestämällä eri 
kohderyhmille kolme seminaaria syksyn 
2021 aikana. Perustettavan yhdistykselle 
oli laadittu valtakunnalliset mallisäännöt, 
jotka oli ennakkotarkastettu Patentti- ja 
rekisterihallituksessa. Näillä valmisteluil-
la veteraanipiirit lähtivät perustamaan yh-
teistä maakunnallista perinneyhdistystä, 
jonka tehtävänä on koordinoida veteraani- 
ja perinnetyötä maakunnassa. Sotiemme 
veteraanien perinteiden ja arvojen vaa-
liminen on siirtymässä ja osittain on jo 
siirtynyt jälkipolvien tehtäväksi.  

Tilaisuuden aluksi oli järjestetty juh-
laohjelmaa. Tilaisuuden avasi Pohjois-
Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Reijo Sallinen. Aluehallintovi-
raston ylijohtaja Terttu Savolainen esitti 

Aluehallintoviraston tervehdyksen. So-
tainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja ja 
Tammenlehvän Perinneliiton edustajiston 
puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale piti 
puheen perinnetoimintaan siirtymisestä 
valtakunnallisesti ja alueellisesti. Rin-
tamaveteraaniliiton ja Rintamaveteraa-
niliiton Oulun piirin kunniapuheenjohta-
ja Onni Toljamo toi tilaisuuteen viestin 
veteraaneilta. Hän totesi, että veteraani-
en tärkein perintö on itsenäinen isänmaa. 
Haluamme varmistua siitä, että Suomi 
säilyy itsenäisenä hamaan tulevaisuuteen, 
itsenäisyyden säilyttäminenhän kuuluu 
jokaisen ihmisen perustarpeisiin. Maan-
puolustustahto on itsenäisen isänmaan 
tärkein perusta. Toivomme, että kunnat 
ja seurakunnat tulevat arkitoiminnoissaan 
mukaan perustettavan perinneyhdistyk-
sen toimintaan. Hän lisäksi toivoi, ettei 
perinneasiaa unohdeta Suomen kansan 
vuoksi. 

Juhlatilaisuudessa kuultiin myös mu-
siikkiesityksiä. Oulun kamarikuoron 
tuplakvatetti esitti ”Suomen laulun” ja 
”Suomalaisen rukouksen”. Kamarikuo-
roa johti ja säesti Kristian Heberg. Tuo-
mo Malmi esitti ”Sinäkö äiti” laulun Ulla 
Terhon säestämänä. Oulun Tammenleh-
väkuoro esitti ”Suomenmaa” ja ”Vete-
raanin iltahuuto” kappaleet, johtajanaan 
Mihkel Koldits. Veteraanin iltahuudossa 
solistina oli Tuomo Malmi. 

Juhlan jälkeen pidettiin varsinainen pe-
rustava kokous. Sen avasi Sotainvalidien 
Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Heikki Jouppila. Koko-
uksen puheenjohtajaksi valittiin Eino 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Pohjois-Pohjanmaan veteraanipiirien valmisteleman perinne-
yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Lääninhallitustalossa 
Oulussa. Paikalla oli yli 60 henkilöä eri puolilta Pohjois-Pohjan-
maata edustaen eri veteraanijärjestöjä, kuntia, seurakuntia ja 
maanpuolustusjärjestöjä. 

Reijo Sallinen avaa tilaisuutta Läänin-
hallitustalossa.

Sotainvalidien Veljesliiton puheenjoh-
taja ja Tammenlehvän Perinneliiton 
edustajiston puheenjohtaja Marja-Liisa 
Taipale puhumassa perustamistilaisuu-
den juhlassa.

f
Rintamaveteraaniliiton ja Rintamave-
teraaniliiton Oulun piirin kunniapu-
heenjohtaja Onni Toljamo tuo viestin 
veteraaneilta perustavaan kokoukseen.

h
Oulun Tammenlehväkuoro esiin-
tymässä, solistina Tuomo Malmi 
oikeassa reunassa.

g
Perustavan kokouksen puheen-
johtajana toimi maaherra Eino 
Siuruainen.

�

i
Perustavan kokouksen osanotta-
jia P-S:n AVIN tiloissa. Paikalle 
oli saapunut yli 60 henkilöä eri 
puolilta Pohjois-Pohjanmaata. 

Siuruainen. Kokous hyväksyi perustet-
tavalle yhdistykselle esitetyt ja ennak-
kotarkastetut säännöt. Päätettiin perustaa 
perinneyhdistys, yhdistyksen nimeksi 
tuli Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan 
Perinneyhdistys. Perustamiskirjan alle-
kirjoittivat: Veteraanit Jouko Korhonen, 
Onni Toljamo ja Valter Bäckström sekä 
veteraanipiirien puheenjohtajat, Heikki 
Jouppila, Reijo Sallinen ja Kari Ahokas. 
Lisäksi kaikki muut perustamiskokouk-
sen osanottajat ovat yhdistyksen perusta-



34 35

Killat kertovat

Tammenlehvän P-P Perinneyhdistyksen hallituksen jäseniä 
Pohjan salissa järjestäytymiskokouksessa.

Rintamaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton Oulun 
piirin kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo allekirjoittamassa 
perustamiskirjaa.

Rintamaveteraaniliiton Oulun piirin puheenjohtaja Kari 
Ahokas, Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Reijo Sallinen ja Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-
Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Pentti Jouppila allekirjoit-
tavat perustamiskirjaa.

Kuvassa eturivissä vasemmalta veteraanit Jouko Korhonen, 
Onni Toljamo ja Valtteri Bäckström, takarivissä vasemmal-
ta Kari Ahokas, Heikki Jouppila, Reijo Sallinen ja 
Eino Siuruainen. Taustalla veteraanipiirien liput.

jajäseniä. Yhdistys päätettiin rekisteröidä. 
Hyväksyttiin, että valittava yhdistyksen 
hallitus laatii yhdistyksen toimintasuun-
nitelman ja talousarvion ensimmäiselle 
toimintavuodelle. 

Valittiin yksimielisesti yhdistykselle 
puheenjohtajaksi Reijo Sallinen. Valit-
tiin yhdistyksen hallitus ja hallituksen 
varajäsenet seuraavasti: Jouppila Pentti 
(varajäsen Kantola Esko), Ahokas Kari 
(Korkala Tuomo), Sevón Raimo (Jaati-
nen Sari), Ojalehto Hannu (Kouri Arto), 
Asikainen Pekka (Kytömäki Päivi), Lohi 
Tuomas (Heikkinen Aki), Närä Petteri 

(Suhonen Seppo), Paakkola Kari (Park-
kila Pasi), Vikström Eeva (Holmström 
Vesa) ja Horsma Tuomo (Käkelä Jarmo). 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Inkamo 
Jorma ja varatoiminnantarkastajaksi Kos-
kela Erkki. 

Perustava kokous sujui varsin hyvin 
ja jouhevasti, kiitos perinnetyöryhmälle 
hyvästä valmistelusta!

Perustetun Tammenlehvän Pohjois-
Pohjanmaan Perinneyhdistys ry:n hal-
litus piti järjestäytymiskokouk-sensa 
27.1.2022 Hiukkavaarassa Pohjansalissa. 
Paikalla oli 11 henkilöä ja etäyhteyden 

päässä 6 henkilöä. Tähän kokoukseen oli 
kutsuttu mukaan myös hallituksen vara-
jäsenet, jotta yhdistyksen alkava toiminta 
hahmottuisi koko hallituskokoonpanolle. 
Kokouksessa valittiin hallituksen vara-
puheenjohtajaksi Kari Ahokas. Työva-
liokuntaan valittiin Reijo Sallinen, Kari 
Ahokas, Pentti Jouppila, Raimo Sevón, 
Eeva Vikström ja Hannu Ojalehto. Valit-
tu työvaliokunta velvoitettiin hoitamaan 
käytännön asioita toiminnan käyntiin 
saamiseksi. Yhdistyksen toiminnan käyn-
nistymiseen sovelletaan valtakunnallista 
mallia. 

Näitä komentoja ei 
sentään käytetty, kun 
Pääkaupunkiseudun 

Pioneerikilta ja Helsingin Re-
serviupseerien Pioneeriosasto 
piti ampumaleiriä Padasjoella 
marraskuun viimeisenä vii-
konloppuna. Pienellä, neljän 
hengen porukalla, saimme 
nauttia omaan tahtiin käy-
dystä ammunnasta. Hienointa 
oli, että kahden harmaaparran 
kanssa (puheenjohtajat) har-
joitteli kaksi nuorta jäsentä. 
Juttua riitti niin radalla, ruo-
kaillessa kuin saunan lauteil-
lakin. Pieni pakkanen totutti 
elimistöä talveen.

HIRVIVAROITUS!
Hirvivaroitus! – 
Hirvihälytys! – Hirvi 
edessä! – Ennakko 
0! – Huomio – Tulta!

Teksti: Timo Lukkarinen, Maj res, PKS Pioneerikilta ja HRU:n Pioneeriosasto

f
Huippu upseerikaksikko 
Kari ja Petrus.

i
HIRVI!

Perjantaina, pimeän tulen, 
pidimme perinteiset pimeäam-
munnat 150 m radalla. Pienten, 
akkukäyttöisten valaisimien 
avulla, saimme säädeltyä tau-
lujen valaistusta ja näkyvyy-
den haastetta erilaisten optis-
ten ja avotähtäimien kanssa. 
Sitä ei joka päivä pääse ko-
kemaan. Koska MPK piti lau-
antaina harjoituksia valoisan 
ajan 150 m ja pistooliradalla, 
tukeuduimme toimintamont-
tuun. Eikä siinä vielä kaikki 
– saimme paikallisilta metsäs-
täjiltä opastuksen hirviradan 
liikkuvan maalin käyttöön! 
Nautiskelimme pitkän päivän 
paikallaan olevan, ja ennen 
kaikkea liikkuvan hirvimaalin 
ampumisella eri kaliiberisilla 
pulttilukkoisilla, sekä ”puo-
liautomaattisilla” kivääreillä. 
Kertalaukaukset olivat pää-
roolissa, mutta harjoituksen lo-
pussa kokeiltiin myös tupla- ja 
triplalaukauksia. Sunnuntaina 
emme enää harjoitelleet vaan 
nukuimme hyvät yöunet.

Kiitokset jälleen alueen 
ylläpidolle ja ennen kaikkea 
Padasjoen RHY:n antamasta 
opastuksesta hirviradalla! 
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Satakunnan Pioneerikilta 
järjesti Huovinrinteen 
upseerikerholla pio-

neeriaselajin reserviläisille 
informaatiotilaisuuden kou-
lutusmahdollisuuksista. Tilai-
suudessa kuultiin Satakunnan 
Pioneerikillan sihteerin evl evp 
Matti Vihottulan katsaus Huo-
vinrinteen upseerikerhokiin-
teistön taustaan ja Satakunnan 
Pioneerikillan ajankohtaisiin 
teemoihin. Lounais-Suomen 
aluetoimiston edustaja, kap-
teeni Tomi Saikkonen kertoi 
puheenvuorossaan paikallis-
puolustuksesta pioneerinäkö-
kulmasta sekä aluetoimiston 
tarpeista reservin pioneeri-
osaamiselle. Kapteeni Saikko-
nen esitti myös aluetoimiston 
näkymän seuraavien vuosien 
pioneerikoulutustapahtumista, 
jota paikalla olleet sekä team-
silla tilaisuuteen osallistuneet 
reserviläiset kiittivät lämpi-
mästi. 

Satakunnan Pioneeri- ja 
Viestipataljoonan komentaja 
evl Antti Rajahalme toi katsa-
uksen pataljoonan toimintaan 
kuluneena ja tulevana vuotena 
sekä esitteli pataljoonan tuo-
tannossa olevat joukkotyypit. 
Killan järjestämä tilaisuus oli 
jo toinen laatuaan, ja tälläkin 
kertaa SatPionVP:n komenta-
jan tilaisuudessa esittämät ra-
kentavat ajatukset reserviläis-
yhteistyöstä saivat kuulijoilta 
positiivista palautetta. Evl Ra-
jahalme toivotti tervetulleiksi 
Satakunnan Pioneerikillan jä-
senet seuraamaan joukkotuo-
tannossa olevien yksiköiden 
harjoituksia erikseen sovitta-
vin yksityiskohdin sekä kertoi 
pataljoonan hyvistä kokemuk-

Teksti: Antti Riepponen (tapahtuma toteutui 9.12.2021)   Kuva: Tino Puhakka, LSMPP:n valmiuspäällikkö

Satakunnan Pioneerikilta 
kokosi alueen pioneeritoimijat 
Huovinrinteen upseerikerholle

sista reserviläisistä kertaushar-
joitusten kouluttajina eri teh-
tävissä ja avainreserviläisten 
osalta näiden osallistumisesta 
operatiiviseen suunnitteluun 
sijoituksensa mukaisesti. 

MPK:n Lounais-Suomen 
maanpuolustuspiirin valmius-
päällikkö Tino Puhakka esit-
teli puheenvuorossaan vuonna 
2021 Lounais-Suomessa toteu-
tuneet MPK:n pioneerikurssit 

osallistujamäärineen ja vuo-
den 2022 kalenteriin jo mer-
kityt pioneerikurssit. Vuotta 
2021 väritti etäkoulutus, josta 
saadut kokemukset ovat nosta-
neet suunnitelmiin toteuttaa jo 
syksyllä 2022 koulutusta myös 
etämuotoisena. Keskustelua 
käytiin kurssien nimeämises-
tä: osallistujilta nousi havain-
to, että reserviläisten olisi hel-
pompi löytää kurssit MPK:n 

koulutuskalenterista, mikäli 
kurssin nimessä tai kuvaukses-
sa olisi sana ”pioneeri”. Puha-
kan esityksestä nousi toinenkin 
havainto, että kurssin nimessä 
voisi olla viittaus MPK:n ja 
Pioneeriaselajin liiton reservin 
koulutusohjelman mukaiseen 
kurssitunnukseen, esimerkik-
si LED1, SUL1, SLU1, jotta 
kurssille osallistuja voisi tun-
nistaa mikä keskeinen sisältö 
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koulutusohjelman mukaisista 
kuvauksista kussakin tarjolla 
olevassa kurssissa on odo-
tettavissa. Valmiuspäällikkö 
Puhakka esitteli myös MPK:n 
tarjoaman polun reserviläisel-
le SA-sijoituksensa kehittä-
miseen koulutuspolun kautta. 
Mukaan lähtemisen kynnyksen 
madaltamiseksi LSMPP:ssä 
on tunnistettu aktiivisuuttaan 
osoittaneelle seuraavan tapah-
tuman osoittaminen lähivii-
koilta, jonka jälkeen sisältö-
rikas toiminta jo käytännössä 
imaiseekin mukaansa koulut-
tajakurssia kohti. Puhakka ker-
toi MPK:n koulutusohjelmista 
ja niitä vastaavista kouluttaja-
tiimeistä, joiden muodostumi-
nen on hyvää vauhtia käynnis-
sä. Yhtenä näistä tiimeistä on 
pioneeri- ja suojelukoulutta-
jien pooli, johon on matalal-
la kynnyksellä reserviläisten 
mahdollista päästä mukaan. 
Keskitetyn MPK:n aselaji-
kouluttajakoulutuksen osalta 
Puhakka kertoi Satakunnan 
Pioneerikillan jäseniä esitetyn 
osallistujaksi Porin Prikaatis-
sa vuonna 2022 järjestettävälle 
suojelutiedustelun sekä palo- 
ja pelastustoiminnan koulutta-
jakurssille. MPK:lla on tiimi-
en hallinnointiin asianmukai-
nen tiedonhallintajärjestelmä, 
THJ, johon saadaan näkyviin 
kunkin kouluttajan osaamiset 
näiden ketterää hakutoimintoa 
varten. Hakutoiminnon käyt-
töoikeuksia on rajallisesti: 
valmiuspäällikön lisäksi tii-
min vetäjät voivat esimerkiksi 
tulevan vuoden koulutuksia 
suunnitellessaan kartoittaa 
mahdollisia kouluttajaresurs-
seja THJ:n avulla. 

Satakunnan Pioneerikillan 
koulutusvastaava Antti Riep-
ponen esitteli puheenvuoros-
saan Pioneeriaselajin liiton 
ja MPK:n laatiman, pionee-
ritoiminnan lajeittain koulu-
tuskokonaisuuksiin jaotellun 
reservin pioneerikoulutusoh-
jelman. Ohjelmasta todettiin-
kin tilaisuudessa Satakunnan 
Pioneerikillan jäsenten to-
teuttaneen MPK:n kurssina 
vuonna 2021 ohjelman mu-
kaisen Liikkeen edistäminen 
1-koulutuksen, tosin koronas-
ta johtuen etätoteutuksena, ja 
valmistelevan jo helmikuulle 
Säkylään SatPionVP:n tuke-
mana Pioneeritoiminta ra-
kennetulla alueella -kurssia. 
Kummankin mainitun kurs-
sin valmisteluissa Lounais-
Suomen aluetoimisto on an-
tanut ensiluokkaista tukea 
linjauksineen ja yhteistyö sekä 
SatPionVP:n että LSMPP:n 
kanssa on ollut sujuvaa, mis-
tä kasvokkain kohtaamisessa 
käytettiin tilaisuus kiittämi-
seen. Erityisesti pataljoonan 
tuki sähköisten PVMood-
le- ja KUMEPA-aineistojen 
sekä aselajioppaiden osalta 
on mahdollistanut viimeisim-
män ja varusmieskoulutuksen 
kanssa yhtenevän koulutussi-
sällön antamisen kursseilla. 
Havaintona tästä tilaisuudessa 
nostettiin, että kurssien hou-
kuttelevuus kasvaa ja kuuluu 
kauas tasokkaan sisällön myö-
tä. Valmiusrakentamisen kou-
lutusohjelmasta todettiin tarve 
lisätiedoille killan tilaisuuteen 
osallistuneille reserviläisil-
le. Riepponen esitteli myös 
Pioneeriaselajin liiton avain-
reserviläiskouluttajille tarjo-

aman mahdollisuuden osal-
listumisesta Maasotakoulun 
henkilökunnalle tarkoitetuille 
pioneerikursseille kertaushar-
joitusperusteisena. Vuonna 
2021 näitä mahdollisuuksia 
oli jo osoitettu killankin edus-
tajille: osalla kurssi toteutui-
kin, osalla käskyn peruutus oli 
siirtänyt substanssiosaamisen 
syventämisen seuraavaan to-
teutukseen. Uutena avauksena 
Pioneeriaselajin liiton strategi-
an koulutusosiosta Riepponen 
nosti rekrytointihaaviksi tar-
koitetun Pioneeripäivän, jossa 
VEH-perusteisesti kutsuttai-
siin potentiaalisia henkilöitä 
aluetoimiston tukemana yh-
den päivän mittaiseen koulu-
tukseen. Tiiviin päivän aikana 
osallistujat saisivat reservi-
läiskouluttajilta PV:n valvo-
jan tukemana rastikoulutusta 
esimerkiksi räjähdysaineiden 
käsittelystä PVMoodlessa saa-
maansa ennakkomateriaaliin 
perustuen ja valitusta koulu-
tusohjelman osasta, jonka 
kursseille ja aikanaan koulut-
tamiseen heitä kannustettaisiin 
ilmoittautumaan. 

Tilaisuuden päätteeksi oli 
varattu aikaa keskustelulle. 
Kutsuvieraana tilaisuuteen 
osallistui myös Varsinais-
Suomen Pioneerikillan edus-
taja, mikä lisäsi tilaisuuden 
positiivista henkeä kiltojen 
välisestä yhteistyöstä. Tässä 
yhteydessä käytiin keskus-
telua vuosittaisesta MPK:n 
pioneerikurssien määrästä ja 
ajoituksesta Lounais-Suo-
messa suhteessa aktiivisten 
kouluttajien määrään. Reuna-
ehdoksi ajoitukselle tunnistet-
tiin harjoitusalueiden käytön 

mahdollisuudet tukevassa 
Porin prikaatissa. Havainto-
na kurssien määrästä nousi 
ajatus siitä, että yhden alueen 
vahva osaaminen tietyssä kou-
lutuskokonaisuudessa voisi 
vapauttaa toisia alueita tarjoa-
maan muita koulutuskokonai-
suuksia. Esimerkiksi Pirkka-
Hämeen Pioneerikillan vahva 
osaaminen suojanedistämisen 
osalta voisi tarjota mahdolli-
suuden osoittaa koulutuspol-
kua suojanedistämisen koulu-
tuksiin heidän järjestämilleen 
kursseille ja vastavuoroisesti 
esimerkiksi suojelun tai liik-
keen edistämisen koulutuksiin 
olisi mahdollista tarjota osal-
listujia laajemmalta alueilta. 
Korian Pioneerikillan vahvan 
osaamisen ja pätevyyksien 
hyödyntämistä räjäytysharjoi-
tuksien toteuttamiseen ehdo-
tettiin Säkylän illassa pohdit-
tavaksi, josko satakuntalaisia 
olisi mahdollista esittää heille 
kurssilaisiksi, kunnes omalle 
alueelle saadaan tarvittavia 
pätevyyksiä omaavia koulut-
tajia. MPK:n poolien todettiin 
helpottavan kouluttajien löytä-
mistä. Kurssien järjestäminen 
yhdessä toisten kiltojen kanssa 
tuli esille menestyksekkäänä 
keinona monistaa hyviä käy-
täntöjä. Koulutuspolun osoit-
tamiseen ja osallistujien vasta-
vuoroiseen tarjoamiseen liittyi 
huomio, jonka aluetoimiston 
edustaja kapt Saikkonen nosti 
keskusteluun kertoessaan hei-
dän lähestyvän alueen reservi-
läisiä nostoilla tulossa olevista 
oman alueen kursseista. Alu-
eiden välisestä yhteistyöstä 
tunnistettiin tarve käydä kes-
kustelua laajemminkin. 

Hakun vuosikertatilaus/neljä numeroa EUR 25,00/Suomi.
PAL ry:n pioneerikiltojen ja -yhdistysten jäsenille sekä varusmiespalvelustaan

 suorittaville EUR 20,00.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 0400 767 852. S-posti: ostt@pp.inet.fi .

Tilaa HAKKU-lehti

Kuvassa SatPionVP:n komentaja evl Antti Rajahalme esittelee ajatuksia reserviläisyhteis-
työstä.
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Tilaisuuden aluksi osas-
ton johtokunnan jä-
sen Heikki Ketola toi 

Suomen lipun juhlasaliin 
Porilaisten marssin soidessa. 
Johtokunnan puheenjohtaja 

Jääkäripataljoona 27:n Perinne-
yhdistys ry:n Oulun osaston lipun 
naulaustilaisuus 17.11.2021

JP 27:n Oulun osaston lipun naulaustilaisuus 
järjestettiin Aleksinkulman juhlasalissa Oulussa. 
Paikalla oli kokoontunut noin 50 jääkäriperinteen 
ystävää. Tilaisuuden musiikista vastasi Lapin 
sotilassoittokunta johtajanaan musiikkimajuri 
Ville Paakkunainen. Tilaisuuden kahvitarjoilun 
toteutti Oulun Sotilaskotiyhdistys. 

Jyrki Ristiluoma lausui terve-
tulosanat. Lipun vihkimispu-
heen piti historian professori 
emeritus Olavi K. Fält. Hän 
käsitteli puheessaan jääkäri-
liikkeen vaiheita erityisesti 
Oulun alueella. 

Siirryttiin lipun naulaa-
miseen. Lipussa oli 27 nau-
laa. Ensimmäisen naulan löi 
Jääkärisäätiön puheenjohtaja 
Pertti Laatikainen. Muut nau-
laajat olivat: Puolustusvoimien 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Lapin sotilassoittokunta Aleksinkulman juhlasalissa, edessä selin soittokuntaa johtanut musiikkimajuri Ville Paakkunainen.

f
JP 27:n Oulun osaston pu-
heenjohtaja toivottaa juhla-
väen tervetulleeksi. �

f
Heikki Ketoja tuo 
Suomen lipun juhlasaliin.

h
Lipunnaulaustilaisuuden 
juhlayleisöä Aleksinkulman 
juhlasalissa.

i
Professori (emeritus) Olavi K. Fält 
pitämässä lipun vihkimispuhetta.

an 

i K Fält

g
Pienoislippu on 
kopio kantolipusta.
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Jääkärisäätiön puheenjohtaja Pertti Laatikainen lyö 
ensimmäisen naulan.

Everstiluutnantti Vesa Värjyvirta lyö toisen naulan.

Osaston puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma lyö viimeisen 
27. naulan.

Pekka Asikainen siunaa lipun ja lippua kantaa Jyrki 
Ristiluoma.

Osasto luovutti pöytästandaarit hyvälle yhteistyökumppanille Oulun Sotilaskotiyhdistykselle 
ja tukijalle Oulun Suomalaiselle Klubille.

Edelliset osaston puheenjohtajat saivat vastaanottaa osaston pienoisliput, vasemmalta Reijo 
Sallinen, Pertti Puonti ja Teuvo Laurinolli.

g
Juhlakahvien kakku 
JP27 tunnuksella.

edustaja Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Vesa 
Värjyvirta, Oulun kaupungin 
edustaja valtuuston 1. vara-
puheenjohtaja Risto Päkkilä, 
Oulun seurakuntayhtymän yh-
tymäjohtaja ja lipun siunaaja 
Pekka Asikainen, JP 27:n Ou-
lun osaston entiset puheen-
johtajat Reijo Sallinen., Pertti 
Puonti ja Teuvo Laurinolli, 
lipun vihkimispuheen pitäjä 
Olavi K. Fält, Vapaussodan 
perinneyhdistyksen edustaja 
Pekka Rautakorpi, Maanpuo-
lustuskoulutuksen Pohjois-
Suomen Maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Pasi Virta, Ou-
lun Sotilaskotiyhdistyksen pu-
heenjohtaja Maria Vesterinen, 
Oulun Suomalaisen Klubin 
puheenjohtaja (Lipun rahoit-
taja) Kalle Korkeakivi, Oulun 
osaston jääkärisukujen edus-
tajat Ralf Mattson, Harry Lid-
ström, Heikki Ketola, Mauno 
Ainasoja, Pekka Ellilä, Kaa-
rina Bergström, Sakari Aine, 
osaston ensimmäisen puheen-
johtajan edustaja Tellervo 
Kokko, osaston johtokunnan 
jäsenet Tapani Pikkarainen, 
Seppo Suhonen, Kari Ahokas, 
Roy Mattson ja viimeisen 27. 
naulan löi osaston nykyinen 
puheenjohtaja Jyrki Ristiluo-
ma. Kaikki naulaajat kirjoitti-
vat nimensä lippukirjaan. 

Naulaamisen jälkeen seu-
rasi lipun siunaaminen. Sen 
suoritti teologian tohtori, yh-
tymäjohtaja Pekka Asikainen. 
Siunaamisen jälkeen Lapin 
Sotilassoittokunta soitti Jää-
kärimarssin jonka juhlaylei-
sö kuunteli marssi seisoen. 
Osaston puheenjohtaja esitti 
kiitospuheen lipun hankinnan 
tukijoille ja naulaustilaisuuden 
läsnäolijoille. Hän suoritti yh-
dessä osaston sihteerin Roy 
Mattsonin kanssa palkitse-
miset. Osaston pienoislipulla 
palkittiin edelliset puheenjoh-
tajat, Nro 2 Reijo Sallinen, Nro 
3 Pertti Puonti, Nro 4 Teuvo 
Laurinolli. Osaston pöytästan-
daarilla palkittiin Nro 2 Oulun 
Sotilaskotiyhdistys ja Nro 3 
Oulun Suomalainen Klubi .

Tilaisuuden päätteeksi La-
pin sotilassoittokunta soitti 
marssin ”Muistoja Pohjolas-
ta”. Siirryttiin Oulun Sotilas-
kotiyhdistyksen tarjoamille 
juhlakahveille. Herkullisessa 
täytekakussa päällä oli JP27:n 
tunnus. 
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Veteraanien hyväksi jär-
jestettiin lipaskeräys 
reserviläisten voimin 

perjantaina 1.10., lauantaina 
2.10., perjantaina 3.12., lau-
antaina 4.12. sekä samana 
päivänä jääkiekko-ottelussa 
Kärpät-Ässät koronatilanteen 
sallimissa puitteissa. Normaa-
listi Oulussa on ollut 120 va-
rusmiestä Kainuun prikaatista 
suorittamassa keräystä noin 50 
marketin tai kauppaliikkeen 
edessä. Koronatilanteen tuo-
min rajoituksin varusmiehet 
eivät voineet osallistua kerä-
ykseen. Keräykseen osallistui 
keskimäärin 10 reserviläistä 

Veteraanien hyväksi toteutettiin 
lipaskeräys viisi kertaa 
syksyn 2021 aikana Oulussa

eri järjestöistä, joista Pohjois-
Pohjanmaan Senioriupseerit 
olivat aktiivisimmin mukana. 
Keräyksessä keskityttiin suu-
rimpien markettien ja kauppa-
liikkeiden edessä tapahtuviin 
keräyksiin. Oulun keräysvas-
taavana toimii Hannu Seppä ja 
keräyksen toteutusjärjestelyis-
sä avustavat Jari Maljanen ja 
Seppo Suhonen. 

Veteraanikeräysten toteu-
tuksessa on tapahtunut hiipu-
mista. Lukuisista maanpuolus-
tusjärjestöistä ei saada jäseniä 
toteuttamaan keräystä. En tie-
dä, mikä vaikuttaa tähän ke-
räysväsymykseen. Kysynkin 

järjestöjen puheenjohtajilta 
ja muilta toimijoilta, teettekö 
keräysasian markkinoinnissa 
töitä omassa järjestössänne 
kerääjien saamiseksi kokoon. 
Ovatko veteraanikeräykset 
toimintasuunnitelmissanne, ja 
jos ei ole, miksi? Oulussa ja 
lähiympäristössä on maanpuo-
lustusjärjestöjä, joilla on satoja 
jäseniä alueelta, miksi noista 
laajoista jäsenkunnista ei saa-
da tekijöitä näihin tehtäviin? 
Luulisin veteraanien hyväksi 
suoritettavien lipaskeräysten 
toteutus olevan kunnia-asia 
kaikille maanpuolustushen-
kisille reserviläisille. Pitäisi 

löytyä tahtoa ja halua auttaa 
kunnioitettuja veteraanejam-
me, olemme sen heille velkaa 
itsenäisestä isänmaasta!

Esitämme erityiskiitoksen 
markettien ja kauppaliikkei-
den johdolle myönteisestä 
suhtautumisesta keräyksen 
toteuttamiseen! Samoin esi-
tämme kiitokset kerääjille! On 
todettava, että samat henkilöt 
ovat vuodesta toiseen mukana 
aktiivisesti. Esitämme kiitok-
set myös keräykseen lahjoi-
tuksensa antaneille oululaisil-
le! Suhtautuminen veteraani-
keräykseen oli myönteinen, 
eikä vastustusta kuulunut. 

Teksti ja kuva: 
Seppo Suhonen

Kuvassa keräykseen osallistuvat reserviläiset pukemassa keräystunnuksin varustettuja liivejä yllensä Oulu-hallin parkkipai-
kalla. Keräyspäällikkö Hannu Seppä antaa ohjeita ja Jari Maljanen jakaa lippaita. 

Oulussa järjestettiin 
perinteisesti kunnia-
vartio sankarihautaus-

maan muistomerkillä, sen to-
teutti Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluetoimisto yhteis-
toiminnassa veteraani, maan-
puolustus- ja reserviläisjärjes-
töjen kanssa. Kunniavartio-
vuorot alkoivat klo 16 ja päät-
tyivät klo 20.40. Vuoron pituus 
oli 20 minuuttia ja vuoroja oli 
yhteensä 14. Kunniavartiossa 
olivat seuraavat tahot: Alue-
toimisto ja EVP- sotilaat, So-
tilaskotisisaret, EVP- sotilaat, 
Sotaveteraanit, Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakomppania 
(2 vuoroa), Oulun seudun rau-
hanturvaajat, Pohjois-Suomen 
Kiltapiiri (2 vuoroa), Oulun 
reserviläiset (2 vuoroa)) ja 
Oulun reserviupseerit (ORUK 

Jouluaaton kunniavartiot 
sankarimuistomerkillä

tapiirin toisen vuoron toteutti 
Vääpelikillan Oulun osasto. 
Pohjois-Pohjanmaan Senio-
riupseereitten PPSU vuorolla 
kunniavartiossa olivat Juhani 
Niva, Seppo Suhonen, Jouko 
Lehtoranta ja Hannu Ojaleh-
to. Pohjan Pioneerikillasta oli 
eri vuoroissa yhteensä viisi 
jäsentä. 

Jouluaaton säätila oli hyvä, 
oli pieni pakkanen ja tuuli 
pohjoisesta, joten Intiön met-
sä suojasi tuulelta. Kunnia-
vartiovuoro kului varsin no-
peasti. Paikalla kävi runsaasti 
oululaista yleisöä, jotkut toivat 
oman kynttilänsä muistomer-
kille. Kaikkien kunniavartios-
sa olleiden yhteinen mielipide 
oli, että oli suuri ilo ja kunnia 
suorittaa tämä mieliin painuva 
kunniatehtävä. 

Teksti ja kuvat: 
Seppo Suhonen

Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerit PPSU:n vuorolla kun-
niavartiossa olivat vasemmalta Juhani Niva, Jouko Lehto-
ranta, Hannu Ojalehto ja Seppo Suhonen

Pohjan Pioneerikilta ry:n vuorolla kunniavartiossa olivat vasemalta Juha Mikkonen, Jarmo Juutinen, Tapani Hoppu ja 
Mika Kärki.

ja Pohjois-Pohjanmaan Senio-
riupseerit PPSU. Veteraanien, 
rauhanturvaajien ja reservi-
läisten varustuksena on lumi-
puku, turkislakki, varsikengät, 
mustat nahkasormikkaat, vyö 
ja pistoolikotelo. Varusteet 
saatiin MPK:n tilaamina Lo-

gistiikkarykmentin Oulun va-
rastolta. 

 Pohjois-Suomen kiltapiirin 
ensimmäisen vuoron toteutti 
Pohjan Pioneerikilta ry. Kun-
niavartiossa olivat Juha Mik-
konen, Tapani Hoppu, Jarmo 
Juutinen ja Mika Kärki.  Kil-
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Liiton syyskokoukseen 
osallistui seitsemän jä-
senkiltaa ja niiden edus-

tajina 10 äänivaltaista henkilöä. 
Kokous pidettiin pe rinteisesti 
Hämeenlinnassa Museo Mili-
tarian tiloissa. Myös pionee-
ritarkastaja eversti Juha Helle 
osallistui syyskokoukseen. 
Pioneeriaselajin Liitto ry:n pu-
heenjohtaja Iikka Ellilä avasi 
kokouksen. 

Syyskokous käynnistyi nor -
maalein kokousrutiinein. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Jaakko Martikainen ja 
sihteeriksi PAL:n pääsihteeri 
Peter Elo. 

Syyskokouksessa käsiteltiin 
johtokunnan laatima toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2022. Liiton pu-
heenjohtaja Iikka Ellilä esitteli 
hallituksen laatiman toiminta-
suunnitelman tiivistelmän sekä 
Hakku-, talous- ja koulutusosi-
on. Toimintasuunnitelma 2022 
oli jaettu jäsenille etukäteen. 
Lisäksi hallitus oli pitänyt eril-
lisen sähköpostikokouksen, 
jossa esiteltiin ja hyväksyttiin 

Pioneeriaselajin Liitto ry:n 
syyskokous 27.11.2021 
Hämeenlinnassa

toimintasuunnitelma sekä ta-
lousarvio vuodelle 2022 esi-
tettäväksi syyskokoukselle. 

Pioneeritarkastaja Juha Hel-
le piti puheenvuoron liittyen 
kahteen asiaan: 1. Uusien jäsen-
ten rekrytointi, uudelleen aloi-
tetaan vierailut RUK:n kurs-
seilla. Alustavasti on sovittu, 
että 12.2.2022 Hakun edustaja 
ja PAL:n edustaja vierailevat 
RUK:ssa pioneerikomppanias-
sa esittelemässä kiltatoimintaa. 
2. Aselajin PAROLA-22 harjoi-
tus järjestetään Parolannum-

mella. Liiton hallitus on kutsut-
tu tutustumaan Hakku-harjoi-
tukseen 30.8.2022. Molemmat 
asiat lisättiin toimintasuunni-
telmaan. Antti Riepponen to -
tesi Hakku-harjoitukseen liit-
tyen, että kappaleessa 2.1. oli-
si osuvampaa puhua koulutus-
asiantuntijaryhmästä kuin jo-
tos-asiantuntijaryhmästä. Asia 
muutettiin toimintasuunnitel-
maan. Hyväksyttiin esitetty 
toimintasuunnitelma vuodelle 
2022 kokouksen tekemin muu-
toksin. 

Jäsenmaksut vuodelle 2022 
hyväksyttiin seuraavasti: PAL 
ry 5 € / henkilöjäsen, Hakku 
20 € ja MPKL:n jäsenmaksu
10 € per henkilöjäsen, yhteen-
sä 35 €. Tähän killat lisäävät 
oman jäsenmaksunsa. Jäsen-
maksulaskut tulevat mak -
suun helmikuussa 2022 ja ne 
lähetetään suoraan jäsenille 
MPKL:n jäsenrekisterin kaut-
ta. Puheenjohtaja esitteli vuo-
den 2022 talousarvion ja se 
hyväksyttiin.

Kokous valitsi yksimieli-
sesti Iikka Ellilän jatkamaan 
liiton puheenjohtajana. Ko-
kous vahvisti erovuoroisten 
hallituksen jäsenten tilalle 
kiltojen nimeämät edustajat. 
Keski-Suomen Pioneerikilta 
ry: Markku Rapo ja varal-
la Timo Kaijanmäki, Korian 
Pioneerikilta Ilkka Jaakkola 
ja varalla Esa Simpanen, Pio-
neeriupseeriyhdistys ry Ilkka 
Haapamäki ja varalla Riku 
Mikkonen, Pohjois-Karjalan 
Pioneerikilta ry Aimo Hattula 
ja varalla Kimmo Salo, Pää-
kaupunkiseudun Pioneerikilta 
ry Mikael Tötterman ja varal-
la Timo Lukkarinen ja Sata-
kunnan Pioneerikilta ry Antti 
Riepponen ja varalla Matti 
Vihottula. 

Kokous valitsi liiton toimin-
nantarkastajaksi Jouko Karhu-
sen ja hänen varamiehekseen 
Matti Mähösen. 

Puheenjohtaja päätti koko-
uksen, kiitti osanottajia hyvin 
sujuneesta kokouksesta ja hal-
litusta kokousasioiden hyvästä 
valmistelusta. 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Jäsenkiltojen edustajia PAL:n syyskokouksessa 2022.

f
Syyskokouksen 2022 puheen-
johtaja Jaakko Martikainen 
vasemmalla ja liiton puheen-
johtaja Iikka Ellilä.

joj ssa esiteltiin jja a hyyväväksksytyttitiinin tutuss jäjärjrjesestetetätäänän PPararololanannunum-m totoksksinin.. 

Pioneerikiltojen edusta-
jat kokoontuivat PAL:n 
hallituksen järjestäy-

tymiskokoukseen verkossa. 
Kokouksessa oli edustettuna 
8 kiltaa, puheenjohtaja ja lii-
ton toimihenkilöitä, yhteensä 
16 henkilöä. Toimihenkilöistä 
paikalla oli rahastonhoitaja, 
perinnetoiminnan johtaja, pää-
sihteeri, Hakun päätoimittaja 
ja Hakun toimituspäällikkö.

Puheenjohtaja Iikka Ellilä 
avasi kokouksen ja toivotti hal-
lituksen jäsenet tervetulleiksi 
kokoukseen. Kokous todettiin 
laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Johtokunnan 
järjestäytyminen
Johtokunnan järjestäytymi-
sessä liiton varapuheenjohta-
jaksi valittiin jatkamaan Aimo 
Hattula. Muiden toimihenki-
löiden valinnasta päätettiin, 
että entiset henkilöt jatkavat. 
Pääsihteerinä Peter Elo, rahas-
tonhoitajana Väinö Heikkala, 
koulutuspäällikkönä Janne 
Kalinainen, perinnetoiminnan 
johtajana Jaakko Martikainen, 
Hakun päätoimittajana Timo 
Iltanen, toimituspäällikkö-
nä Seppo Suhonen. Puheen-
johtaja kokoaa tarvittaessa 
työvaliokunnan, koulutusasi-
antuntijaryhmä ja jotostoimi-
kunta jatkavat samoin entisin 
kokoonpanoin, koulutuspääl-
likkö voi täydentää kokoon-
panoja tarvittaessa. 

Kevätkokouksen 
valmistelu
Rahastonhoitaja Väinö Heik-
kala esitteli liiton tilinpäätök-
sen ja taseen vuodelta 2021. 
Liiton vuoden 2021 toimin-
takertomuksen koostavat pu-
heenjohtaja ja sihteeri sektori-

Pioneeriaselajin Liitto ry:n hallituksen 
verkkokokous 10.2.2022

vastaavien esitysten pohjalta. 
Esitykset pyydetään toimitta-
maan 1.3.2022 mennessä. Hal-
litus hyväksyi tilinpäätöksen 
vuodelta 2021 esitettäväksi 
kevätkokoukselle, se järjeste-
tään mahdollisesti lauantaina 
23.4.2022 Tampereella. Tar-
kempi kutsu jäsenkilloille lä-
hetetään myöhemmin

Perinnetoiminta

Jaakko Martikainen kertoi 
perinnetoiminnasta, jota Ase-
lajiliitto kehittää ja edistää. 
Kiltojen perinnetoimintaan 
on tehty toiminta- ja kehitys-
ohjeistus kiltojen toteuttamien 
muistomerkkien osalta. Hän 
kertoi aselajin historiateoksen 
tilanteesta todeten sen etenevän 
aikataulun mukaisesti. Käsikir-
joitusvaihe on edennyt hyvin.   

Talous

Liiton jäsenmäärä oli vuoden 
2021 lopussa 727 jäsentä, 
pientä laskua on tullut vuoden 
aikana. Jäsenhankintaan tulisi 
panostaa jäsenkilloissa. Ha-
kun taloudessa tulisi kiinnittää 
huomiota ilmoitushankintaan 
ja jäsenkiltoja kehotetaan akti-
voitumaan ilmoitushankinnas-
sa. Mahdollistaahan se tuloja 
myös killalle. 

Koulutustoiminta

Liiton koulutuspäällikkö Jan-
ne Kalinainen esitteli aselajin 
koulutustoiminnan tilannetta. 
Hän toi esille ensi kesän Hakku-
harjoituksen Säkylässä. Hak-
ku-harjoitukseen aluetoimis-
tot kutsuvat omilta alueiltaan 
paikallispataljoonien pionee-
rireserviläisiä osallistumaan 
harjoitukseen. Hakku-harjoi-
tukseen voi ilmoittautua myös 
omatoimisesti kuten jotokseen 

edellisinä vuosina. Hakku-har-
joituksesta on tarkempaa tietoa 
tämän lehden ”Tiedotuksia” 
osassa sivulla 49.

Koulutuspäällikkö kertoi 
myös puolustusvoimien tar-
joamista mahdollisuuksis-
ta reserviläisten osallistua 
Pioneerikoulun toteuttamiin 
henkilökunnan koulutustilai-
suuksiin. Viime vuonna to-
teutui kolme kurssia: tienpito 
ja ylikulun varmentaminen, 
palkkisiltakalustokurssi ja 
linnoittamistekniikan kurssi. 
Valintakriteereinä näille kou-
lutustapahtumille ovat:
– riittävä kouluttajapätevyys, 

minimissään Kouluttaja-
kurssi 1, mielellään Kou-
luttajakurssi 2 sekä annettua 
näyttöä kouluttajana toimi-
misesta

– kyky sitoutua kouluttajana 
toimimiseen seuraavan vii-
den vuoden ajan

– henkilökohtaiset kyvyt kou-
lutuksesta selviytymiseen ja 
opitun taidon siirtämiseen 
eteenpäin

– alueellinen tarve koulutus-
osaamiselle

– kannustetaan nuoria koulut-
tajia tälle polulle

Lisätietoja tarvittaessa antaa 
koulutuspäällikkö Janne Kali-
nainen, janne(at)kalinainen.fi 

Hakku-lehti

Hakku-lehden osalta päätoi-
mittaja Timo Iltanen toivoi 
killoilta jatkossa kirjoituksia 
ja valokuvia omista tapah-
tumista. Samoin hän kehotti 
kiltoja hankkimaan mainoksia 
ja tukijoita Hakku-lehteen, nii-
den merkitys on todella tärkeä 
lehden taloudessa. Samoin hän 
kehotti kiltoja toteuttamaan 
kilta-infotilaisuuksia pionee-
riyksiköissä koronatilanteen 

salliessa ja niissä Hakku-leh-
den markkinointia jokaisen 
saapumiserän varusmiehille. 
Hakku-lehti on aselajin tie-
dotuskanava, missä esitellään 
aselajin kehitystä ja koulu-
tusta. Tavoitteena on innostaa 
suurin osa varusmiehistä hank-
kimaan itselleen lehden, jossa 
on oman joukkoyksikön kuva 
ja nimiluettelo muistoksi va-
rusmiespalvelusajasta. Samal-
la jäisi tieto nuorelle pioneeri-
reserviläiselle aselajin lehdestä 
reserviin siirtyessä varusmies-
palveluksen päätyttyä.

Oman auton 
käyttökorvaus 2022
Kokous päätti, että matkakulut 
maksetaan yleisten kulkuneu-
vojen taksan mukaan tositteita 
vastaan ja että oman auton ki-
lometrikorvaus on 0,25 €/km. 
Kokouksista ei makseta palk-
kioita eikä päivärahaa.

Muut asiat

Puheenjohtaja Iikka Ellilä toi 
esille, että on saatavilla toimin-
ta- ja koulutus apurahaa. Nii-
den hakuaika MPKL:n puitteis-
sa päättyy helmikuun lopussa. 
Häneltä saa tarvittaessa apu-
rahahakemuksiin liittyviä oh-
jeita ja lisätietoja. Samoin hän 
kehotti kiltoja toimittamaan 
MPKL:n toimintalomakkeen 
määräaikaan 28.2.2022 men-
nessä. Sen toimittaminen on 
edellytyksenä killan apuraha 
hakemusten ja huomionosoi-
tus-esitysten käsittelyyn. Hän 
toivoi myös, että killat toi-
mittaisivat omat toimintaker-
tomuksensa Pioneeriaselajin 
Liitto ry:n pääsihteerille tai 
puheenjohtajalle, jotta liitto voi 
koota aselajin piirissä toteute-
tut koulutus ym. tapahtumat 
valtakunnallisesti. 

Teksti: Seppo Suhonen
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Näyttely on työryhmän 
Arto Hakola, Aimo 
Hattula, Pekka Mar-

tikainen ja Aarno Söder voi-
mainponnistus. Vahvana am-
matillisena tukena on lisäksi 
ollut Kaivosmuseon amanu-
enssi Klas Swanljung. Näyt-
teillä on materiaalia sekä yk-
sityisten ihmisten kokoelmista 
että Puolustusvoimilta.

Kaivosmuseon johtaja 
Merja Marin yhdisti näyttelyn 
avauspuheessaan hienosti pio-
neerit ja kaivosmiehet, onhan 
molemmilla sama suojelu-
pyhimys, Pyhä Barbara. Hän 
totesi näyttelyn esittelevän 
pioneerihistoriaa Pohjois-
Karjala painotteisesti, samalla 
esitellen pioneerivälineitä aina 
nykypäivään asti.

Pioneeritarkastaja eversti 
Juha Helle toi tilaisuuteen Puo-
lustusvoimien ja pioneeria-
selajin tervehdyksen. Eversti 
Helle totesi tervehdyksessään 
näyttelyn muistuttavan meitä 
kunniakkaasta sotahistoriasta, 
jossa Pohjoiskarjalaisilla pio-
neerijoukoilla on merkittävä 
rooli. Tämän alueen miehis-
tä perustettiin Talvisotaan 
24.Pioneerikomppania ja jat-
kosotaan Pioneeripataljoona 
35. Perinteet velvoittavat – tä-

Pioneerinäyttely Outokummun 
Kaivosmuseossa

h
Kaivosmuseon johtaja 
Merja Marin ja pionee-
ritarkastaja eversti Juha 
Helle avaavat näyttelyn.

f
Näyttelyssä esillä olevia 
miinoja ja panoksia.

Teksti ja kuvat: Timo Iltanen

män päivän Puolustusvoimissa 
pioneeriaselajin arvostus on 
erittäin korkealla tasolla, totesi 
eversti Helle.

Näyttely on ammattitaitoi-
sesti toteutettu hienossa ja ai-

Outokummun Kai-
vosmuseossa avattiin 
12.2.2022 Pohjois-
Karjalan Pioneerikillan 
järjestämä pioneeri-
näyttely. Idean näytte-
lyyn sai Arto Hakola ja 
sillä juhlistetaan tänä 
vuonna 35 vuotta täyt-
tävää Pohjois-Karjalan 
Pioneerikiltaa. Samalla 
vietetään myös Kaivos-
museon 40. toiminta-
vuotta. 

nutlaatuisessa kaivosmiljöös-
sä. Tutustuessaan näyttelyyn 
voi samalla tutustua Kaivos-
museoon, joka on maksavien 
asiakkaiden määrällä mitat-
tuna Pohjois-Karjalan suurin 

museo. Näyttely on avoinna 
28.4.2022 saakka.

Hakku-lehti onnittelee 35 
vuotta täyttävää Pohjois-Kar-
jalan Pioneerikiltaa ja 40 vuot-
ta täyttävää kaivosmuseota! 

Pohjan Pioneerikilta ry piti 
sääntömääräisen syys-
kokouksensa 23.11.2021 

reserviläisjärjestöjen kokousti-
loissa Aleksanterinkadulla Ou-
lussa. Kokoukseen osallistui 
18 jäsentä joko paikan päällä 
tai etäyhteyden kautta. Syys-
kokouksen puheenjohtajaksi 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Pohjan Pioneerikilta ry palkitsi 
jäseniään syyskokouksessa 2021

Kokouksessa palkittuja jäseniä vasemmalta Heikki Jyrinki, Heikki 
Kaisto, Osmo Laitinen, Markku Liimatainen, Ilmari Kyllönen, 
Raimo Karhumaa, Jari Satomaa ja Jouni Tiainen.

Seppo Suhonen vastaanotti PAL:n ja Pohjan 
Pioneerikillan muistamisen, vasemmalta Janne 
Kalinainen, Iikka Ellilä ja Seppo Suhonen. 

Kokouksen osanottajia

valittiin Seppo Suhonen ja sih-
teeriksi killan puheenjohtaja 
Janne Kalinainen. 

Kokoukselle esitettiin halli-
tuksen laatima toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 
2022, jotka hyväksyttiin yksi-
mielisesti. Henkilövalintojen 
osalta todetaan seuraavaa: 

Janne Kalinainen valittiin 
jatkamaan killan puheenjoh-
tajana. Hallitukseen valittiin 
Kari Paakkola, Heikki Kaisto, 
Heikki Jyrinki, Iikka Ellilä, 
Pasi Kemppainen, Markku 
Liimatainen, Jarmo Juutinen, 
Väinö Heikkala, Olli-Pekka 
Paju ja Jari Satomaa. 

Kilta muisti ansioituneita 
jäseniään seuraavasti:

Pronssinen kiltaristi: Yli-
luutnantti (res) Pekka Välipirtti

Maanpuolustusmital i 
kultaisella soljella: Kapteeni 
(res) Osmo Laitinen, maju-
ri (res) Markku Liimatainen, 
kapteeni (res) Jari Oikarainen 
ja kapteeni (res) Jari Satomaa. 

Maanpuolustusmitali ho-
peisella soljella: Yliluutnantti 
(res) Peter Elo ja ylikersantti 
(res) Heikki Kaisto.

Maanpuolustusmitali 
pronssisella soljella: Kersant ti 
(res) Auvo Huovinen, luutnantti 
(res) Heikki Jyrinki, luutnantti 
(res) Ilmari Kyllönen, kersantti 
(res) Jouni Tiainen.

Maanpuolustusmitali: 
Kersantti Tiina Hakkarainen 
ja vänrikki Raimo Karhumaa.

Pioneeriaselajin Liitto ry ja 
Pohjan Pioneerikilta ry muisti-
vat Seppo Suhosta hänen syk-
syllä olleen 75-vuotispäivän 
johdosta aselajiliiton tunnuk-
sella, jossa on vaihtuvat väri-
tunnukset. 
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PIONEERIT!
ILMOITUKSET TUKEVAT 

MAANPUOLUSTUSTYÖTÄMME.

TERVETULOA MUKAAN! 

KIITÄMME TUESTANNE!

Varsinais-Suomen Pioneerikilta ry sekä Satakunnan 
pioneerikilta ry järjestävät Säkylässä Porin Prikaatin 
(PORPR) Satakunnan Pioneeri- ja Viestipataljoonan 
tukemana uuden tyyppisen HAKKU harjoituksen. 
Harjoitus toteutetaan VEH perusteisena.

HAKKU 2022 järjestetään 29.-31.7.2022, harjoituksen 
alkaessa 29.7. välittömästi aamusta. Harjoitusjoukkojen 
on siis varauduttava saapumaan paikalle Säkylään jo 
28.7. illan aikana.

HAKKU 2022 harjoitus sisältää kolme erillistä
 pioneeri kurssia, joiden aiheet ovat MPK:n
 pioneerikoulutusohjelman mukaisia.
PION SLU2 palo- ja pelastustoiminta
PION SLU3 puhdistaminen, keskittyen
 henkilöpuhdistukseen
PION TRA, keskittyen omasuojaan rakennuksissa ja
 liikkeen edistämisen erityispiirteisiin rakennetulla
 alueella

Kurssi kestävät perjantaista lauantai iltaan, jonka 
jälkeen siirrytään osaamistasonmittaukseen.
Osaamistasonmittauksessa suoritetaan kurssien 
koulutus aiheina olleita kokonaisuuksia eri kurssein 
koulutettavista muodostetuilla ryhmillä. Näin ollen 
jokainen harjoitukseen osallistunut saa kosketusta 
myös muiden kurssien koulutusaiheisiin ja jokainen 
kurssilainen pääsee syventämään omaa oppiaan 
aiheista tuoreeltaan kokonaissuoritteissa.

Harjoitukseen on varattu kiinnostuneille aktiivi 
reserviläisille 1/3 osuus koulutuspaikoista. Loput 
koulutuspaikat täyttyvät PV:n kautta harjoitukseen 
esitetyistä henkilöistä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtuu MPK 
koulutuskalenterin kautta. Valitse koulutus yksiköksi 
Lounais-Suomi, aikaväli siten, että harjoitusaika 
osuus valintaan ja hae. Valitse harjoitus HAKKU 2022 
alkutekstillä olevista kursseista sinulle mieluisin, 
ilmoittaudu kurssille. Kursseille ilmoittautuminen on 
mahdollista 30.04.2022 saakka, jälki-ilmoittautuminen 
ei ole mahdollista.
Kurssien paikat tullaan täyttämään PV:n tekemin 
päätöksin.

Harjoituksen yhteydessä on osallistujalla 
loistava mahdollisuus verkostoitua alan muiden 
aktiivisten toimijoiden kanssa, sekä löytää hyötyä 
osaamistasonmittauksen yhteydessä myös niiden 
kurssien oppisisällöistä, joihin hän ei itse osallistunut.

Harjoituksen RES johtaja
Arto Jokinen
puhelin 050 384 2989

VALTAKUNNALLINEN

HAKKU 2022 harjoitus

Henkilötapahtumat

Ye-everstiluutnantti 
Jussi Reino Luk-
kari menehtyi 

vaikeaan sairauteen 11. 
joulukuuta 2021. Hän oli 
syntynyt 16. huhtikuuta 
1943 Helsingissä.

Puolustusvoimissa ja 
it-alalla aherretun työ-
uran jälkeen Lukkari teki 
merkittävän elämäntyön 
pioneeriaselajia tukevissa 
säätiöissä ja yhdistyksissä.

Lapsena Jussin kontak-
tit isään majuri, Manner-
heim-ristin ritari Reino 
Lukkariin jäivät vähäi-
siksi. Asekätkentäjuttuun 
liittynyt pitkä pidätys ja sen jälkeinen työ suomalaisen 
puutaloteollisuuden palveluksessa ulkomailla pitivät isän 
nopeasti edenneeseen sairauteen menehtymiseen saakka 
paljolti poissa kotoa. Sen vuoksi isoveli Matin tuki Jussille 
nuorena oli varmaan tärkeä.

Sotilasuransa alussa Jussi oli juuri valmistuneena nuo-
rena upseerina vuonna 1967 perustamassa Keski-Suomen 
Pioneeripataljoonaa Keuruulle. Kyseessä oli puolustusvoi-
mien sotien jälkeisen historian ainutkertainen tapahtuma. 
Perustettiinhan uusi joukko-osasto uudelle paikkakunnalle. 
Nuoren perheen elämä vielä keskeneräisessä varuskunnassa 
mutta valoisan Keurusselän rannalla oli auvoista. Ympäröivä 
yhteiskunta oli ottanut sotilaat lämpimästi vastaan. Jussin 
työura jatkui sitten opetustehtävissä Päällystöopistossa ja 
Sotakorkeakoulussa. Seuraavana edessä olivat suunnittelu-
työt Pääesikunnan pioneeriosastossa ja pioneeriteknillisessä 
toimistossa sekä Puolustusvoimien ATK-laitoksessa. Re-
serviin siirryttyään Jussi työskenteli johtavana konsulttina 
tietokonealan yrityksessä ja tietotekniikan opettajana am-
mattiopistossa.

Pioneerisäätiön
pitkäaikaisin asiamies on poissa 

In memoriam

Pioneerisäätiön asiamiehen tehtävää Jussi Lukkari hoiti 
ennätyspitkän ajan. Yli neljä vuosikymmentä jatkunut työ 
sujui häneltä tehokkaasti ja joustavasti. Arvostettu pionee-
riansiomitali syntyi Helsingin Reserviupseerien Pioneeri-
osaston ehdotuksesta ja otettiin käyttöön 1990-luvun puo-
livälissä. Siitä lähtien Jussi hoiti yksin mitalien tilaukset 
ja edelleen toimittamisen ja jatkoi mitalitoimikunnassa 
Pioneerisäätiön edustajana kuolemaansa saakka. Pionee-
rimuseosäätiön asiamiehenä hän toimi toistakymmentä 
vuotta ja oli näin vaikuttamassa myönteisellä tavalla Museo 
Militariana tunnetun Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viesti-
museon toimintaedellytyksiin. Pioneeriaselajin Liiton verk-
kosivuja Jussi hoiti kaksitoista vuotta ja ehti toimia myös 
Salpalinjan perinneyhdistyksen sihteerinä ja olla aktiivijä-
sen Klaukkalan reserviupseerikerhossa. Menneenä vuonna 
Hankoniemellä elokuun viimeisenä päivänä järjestetyssä 
pioneeriaselajin kokeiluharjoitukseen Jussi oli Pioneeriup-
seeriyhdistyksen edustajana paikalla. Reippaasti hän otti 
siellä asioihin kantaa kuten aina ennenkin.

Jussi Lukkari oli elämässään monin tavoin aktiivinen. 
Sotilastaustaisten yhteisöjen lisäksi hän oli toimiva jäsen 
myös paikallisessa Rotaryklubissa ja Nurmijärven seu-
rakunnassa. Ulospäin suuntautuneena ja selkeäsanaisena 
hän oli kotiseudullaan suosittu esitelmän pitäjä. Viimeisin 
esitelmä oli sovittu vielä tälle vuodelle. Lopella sijaitseva 
kesämökki oli Jussille tärkeä. Siellä sai nauttia yhdessäolos-
ta puoliso Päivin sekä lasten ja lastenlasten kanssa. Viimei-
senä hankkeena mökillä oli oman kenttäsahan kokoaminen, 
vannesahan kuten Jussi halusi täsmentää. Tontin puista ehti 
syntyä lautaa ja lankkua vielä viime lokakuun puolivälis-
sä. Puutavaran pinoaminen taisi jäädä sitten nuoremmalle 
sukupolvelle. Niin nopea oli tuon yllättäen ilmaantuneen 
sairauden eteneminen.

Heikki Ylönen   
Kirjoittaja on Jussi Lukkarin kadettitoveri ja 

pitkäaikainen perheystävä.

Hakun vuosikertatilaus/neljä numeroa EUR 25,00 / Suomi.
PAL ry:n pioneerikiltojen ja -yhdistysten jäsenille sekä varusmiespalvelustaan

 suorittaville EUR 20,00.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 0400 767 852. S-posti: ostt@pp.inet.fi .

Tilaa HAKKU-lehti

POHJAN PIONEERIKILTA RY

Kutsu 2022
KEVÄTKOKOUKSEEN

Pohjan Pioneerikilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään tiistaina 15.03.2022 klo 17.00 alkaen, hallitus 
klo 16.15, Oulussa reserviläisjärjestöjen kokoustiloissa, 
osoitteessa: Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 OULU, 
4. kerros, ovisummeri ulko-oven vieressä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kokouksen aluksi on esitelmä myöhemmin ilmoitettavan 
informaation mukaan.

Kokousjärjestelyt toteutetaan koronatilanteen sallimissa 
puitteissa. 

Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteyksien 
välityksellä, ja mahdollinen etäyhteys ilmoitetaan lähem-
pänä kokousta sähköpostitse. 

Tervetuloa!
Hallitus
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PIONK / RUK kurssi 259 
”Hehku”
Airaksinen OA
Happonen AS
Hartikainen J
Havukorpi MRP
Hihnala JMK
Ikola AM
Jungarå WL
Järvenpää JS
Kaiponen KI
Karjalainen VEP
Karppinen JJ
Kaupinsalo KEK
Keijonen OKK
Kerola OO
Komu PB
Koskinen AES
Lahtinen KAP
Lehtinen VO
Leppälä PWV
Lunden AK
Martikainen JM
Naukkarinen EA
Niemelä HVE
Pikkarainen THS
Pynnönen JA
Pänkäläinen AM

Schneider OOG
Smeds EMV
Strandman AOJ
Sucksdorff LO
Takala JAO
Tolvanen HJJ
Turja OA
Wikstedt LM
Vilmi AJ
Vuorela KOJ
Alakärppä EV
Alavesa EM
Annola BKF
Hartonen VAO
Heikinoja HEM
Heimonen IV
Inkamo PJ
Jaakkola VEJ
Jauhonen KJE
Junnilainen AA
Jussila JH
Kari TVM
Kettunen PVE
Kinnunen AE
Lahtinen EM
Laine REA

Leinonen MO
Lempinen TTT
Liinamaa JK
Mäki AE
Pekkola OH
Peltokoski JK
Ritola AM
Salminen LA
Silvast AW
Uolamo NJ
Virtanen VV
Arvonen MS
Hartikainen AAA
Hirvonen JEJ
Kuokkanen JE
Lahtinen LEN
Latikka EJ
Laukkanen EV
Lehtamo SS
Marttila EJI
Ojala JO
Paalanen NE
Paananen JKJ
Rasila SVA
Ratilainen SA
Riiet R
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Romanov M
Ropo SP
Salminen RE
Sankila OO
Sukanen-Grotell CC
Tajasvuo AI
Telov M
Torkkeli VKW
Uusitalo JJ
Wallén WVW
Yliniva NJ

Alarivi: 
upseerikokelas Nurmi
upseerikokelas Koivisto
vääpeli Kallio
luutnantti Vistala
yliluutnantti Aaltonen
majuri Riihimäki
vääpeli Pakkanen
yliluutnantti Nikola
yliluutnantti Rauhala
kers Luntamo
upseerikokelas Haiko
upseerikokelas Heikkinen 
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Hakku-lehden vanhoja vuosikertoja saatavissa
Hakku-lehden vuosikertoja on saatavissa postikuluineen hintaan 25 €/vuosikerta. Hanki esimerkiksi oman varusmies-
palvelusaikasi Hakut tai joku muu vuosikerta, missä on sinulle mielenkiintoisia artikkeleita. 

Tilattavissa olevat vuosikerrat ovat välimyyntivarauksin tässä vaiheessa vuosilta 1987–2012. 
Vanhemmista vuosikerroista ilmoitamme myöhemmin, kun Hakun arkiston kaikki osat on saatu inventoitua. 

Joissakin vuosikerroissa ei ole kovin monta täyttä sarjaa saatavilla. 

Tilaukset Seppo Suhoselle: sähköpostilla: seppo.suhonen1@luukku.com tai puhelimitse: 040 552 4678. 

Tilauksessa ilmoita nimesi, postiosoitteesi ja minkä vuosikerran haluat tilata.



Bhutia Tenzing
Corell Max
Eskola Roope
Golan Jonatan
Haanpää Vili
Hynes Daniel
Hynninen Arttu
Hämäläinen Iiro
Ikola Jesse
Isberg Matias
Janssen Philip
Jatsko Tomas
Jokela Aleksi
Jäppinen Jaakko
Kammonen Tomi
Karhinen Timi
Koljonen Juho
Koponen Riku
Koppel Sten
Korhonen Eetu
Koskinen Kristian

Kotilainen Arttu
Kupiainen Otto
Kutilainen Evert
Kämäräinen Otto
Laitinen Eeli
Lamppu Joonatan
Lappalainen Antti
Larilahti Eero
Laurila Jami
Lawson-Helu Boewi
Lehto Joonatan
Liukkonen Teemu
Lämsä Sebastian
Makkonen Joona
Maksimainen Veeti
Marshalls Simon
Mikkilä Otso
Moalin-Elmi Khalid
Mwizerwa Japhet
Mäkinen Miiko
Mäkäläinen Max

Nevala Matti
Nio Jyrki
Nordman Julius
Nurmi Petri
Olin Tino
Ollikainen Tommi
Pakarinen Jesse
Pellinen Veeti
Peltola Roope
Pitkälä Joni
Pouhula Otto
Putkonen Joonas
Pörhölä Ville
Pöyhönen Lassi
Repo Kosti
Ritari Rasmus
Rosti Miko
Ruotsalainen Juho
Ruuskanen Einari
Salmela Joonas
Sarja Otso
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Stam Gunnar
Syrjänen Arttu
Taiponen Aleksi
Tiilikainen Mikael
Todoshchenko Valentin
Toivonen Topi
Tuomi Leevi
Tuominen Leo
Uosukainen Simo
Valkonen Juho
Valtanen Luukas
Viljanen Väinö
Virtanen Jani
Väisänen Topias
Vänttinen Noel
Yli-Jyrä Juho
Öberg Mikko
Örnberg Casper

5352

f
Suojanaamarin käytön 
opetusta.

f
Ryhmän eteneminen 
hyökkäyksessä.

f
Harjoitellaan ryhmän 
etenemismuotoja.

1.PIONK/KYMPIONP:ssa 
ei voinut ottaa yksikkökuvaa 
Hakku-lehteen useiden 
korona-karanteenien johdosta. 

Pioneeriaselajin historia 1969–1993
– 25 vuotta pioneerien historiaa

Pioneeriaselajin historia 
1969–1993 kertoo aselajim-
me viime vuosikymmenien 
tapahtumista sekä aselajin 
kehityksestä. Kirjoittanut 
Elja Puranen.
Teos on jatko-osa Pioneeriase-
lajin historia 1918–1968:lle.
Teoksen hinta: 50 € + lähe-
tyskulut 10 € kotimaahan.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 
gsm 0400 767 852, 
ostt@pp.inet.fi 

Pioneeriaselajin historia 
1969–1993, 522 sivua.

Pioneeriaselajin historia 1918–1968
Pioneeriaselajin historia 
1918 –1968 kertoo aselajimme 
viiden ensimmäisen vuosikym-
menen tapahtumista sekä asela-
jin kehityksestä. Kirjoittanut 
Eero-Eetu Saarinen.

”Ev V. Sutela: … on ollut 
mahdollista voittaa teoksen 
kirjoittamisen yhteydessä 
esiintyneet usein voittamat-
tomiltakin näyttäneet vaikeudet 
ja luoda voimakkaan aselaji-
hengen läpitunkema pioneeri-
aselajimme historiateos, 
laatuaan ensimmäinen.”

Pioneeriaselajin historia 
1918 – 1968, 638 sivua.

Satakunnan Pioneerikilta ry, hinta: 50 € + lähetyskulut
Tilaukset: matti.vihottula(at)dnainternet.net. 
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Alikersantit:
Hyppänen Eeri
Kivimies Iris
Koljonen Edward
Kylmänen Nea
Nurmiainen Henri
Päivinen Jere
Ulvinen Samu

Alokkaat:
Autti Auris
Eriksson Riku
Harkko Esa
Heinola Onni-Tauno
Hiltunen Lauri
Hiltunen Samu
Holmberg Anton

Häkkinen Anni
Härkönen Axel
Jansson Onni
Khramov Sergei
Kiukas Juuso
Kiuru Santeri
Kokkonen Joonas
Konttinen Ville
Kosunen Joni
Lahtinen Väinö
Lindgrén Luukas
Lindroos Julius
Maanela Tatu
Manninen Leevi
Marmor Rico
Marttila Leevi
Mickos Alex

Mononen Janne
Mäenpää Veikko
Notkola Aku-Toivo
Nuutinen Marlo
Näivä Eino
Outinen Tatu
Partanen Nuutti
Partinen Lauri
Pelttari Pauli
Pennanen Jaro
Perälampi Kati
Pesari Olli
Puikkonen Jesse
Raippo Henri
Rantalainen Jaakko
Roslöf Valtteri
Sallanne Johannes
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Stranden Eeli
Surali Adam
Takkinen Lauri
Tarkiainen Juuso
Taskinen Antti
Tevaniemi Jami
Tonttila Miro
Vaaramaa Anton
Vahanen Verneri
Varis Onnipekka
Vilander Tero
Vuorio Santeri
Ylimäki Ossi
Yrjölä Otto
Åstrand Daniel
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PIONEERIPUUKKO
PIONEERI ANSAITSEE 
KUNNON TYÖKALUN

Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta 
ry:llä on vielä jäljellä visakoivukah-
vaisia hiiliteräspuukkoja. 
Puukko on tehty erityisesti pionee-
reille ja siinä on pioneeriaselajin 
tunnus, ja jokainen puukko on nume-
roitu. Puukon on valmistanut iiläinen 

puukkomestari Arto Keltamäki. 
Puukko on erinomainen pioneerityökalu omaan käyttöön, 
tai arvostettu tunnustus-lahja. 
Puukkoa on oikeutettu kantamaan henkilö, joka kuuluu 

jäsenenä johonkin PAL:n alaiseen yhdistykseen tai joka on 
palvellut tai palvelee pioneeriaselajissa.
Puukon hinta on 60 € + lähetyskulut.
Puukon voi tilata sähköpostitse osoitteesta:
ilervasti(at)gmail.com. Tilauksen yhteydessä mainitse 
laskutusosoite ja puukon kantajan nimi. Mikäli yhdistykset 
tilaavat useampia puukkoja kerralla, Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta maksaa postikulut. 
Muista! Tilaamalla nopeasti varmistat puukon saannin ja 
sitä pienempi on juokseva numero juuri sinun puukossa-
si. Jokaisen puukon mukana annetaan henkilökohtainen 
omistustodistus. 
Lähempiä tietoja: Ilpo Ervasti, Päivänkajontie 8 K 83, 
02210 Espoo, puh. 0500 184 684.
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Aden Ahmed
Ahola Arttu
Airisniemi Onni
Alimkhanov Ilmari
Avikainen Aaro
Björkstedt Jere
Bravo Sebastian
Dekhtyar Daniil
Einiö Okko
Eronen Kimmo
Gonzalez Carceller Santiago
Haidari Farhad
Harjula Kalle
Heiskanen Petri
Huopainen Juho
Huttunen Matias
Hämäläinen Eetu
Hämäläinen Iiro
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Jokila Santeri
Jormanainen Kaapo
Kallio Matias
Karhu Markus
Kilpeläinen Niki
Kirjavainen Leo
Koistinen Veeti
Koivula Jani
Kosunen Jasper
Koukkari Jetro
Kylliäinen Niko
Käyhkö Verneri
Laitila Vilko
Lehtonen Joel
Leiniö Juho
Lindh Max
Lindqvist Miska
Luostarinen Jyri

Matero Max
Mattila Eero
Miettinen Tuomas
Mohamud Sakariye
Multamäki Eelis
Mäki Julius
Nuutinen Sampo
Nyberg Mikael
Nylén Topias
Oranen Vili
Pihlajamäki Luukas
Podlozny Anton
Pohjankoski Jami
Pöllänen Jere
Risla Elias
Räisänen Niko
Sajomaa Janne
Savela Mikko

Savinainen Topi
Setälä Arttu
Sievers Lari
Simolin Vili
Sistonen Arttu
Skogberg Niklas
Suojanen Eemeli
Syrjälä Emil
Syrjälä Max
Tiilikka Sebastian
Usanov Stanislav
Vainio Valentin
Valtonen Juuso
Visala Miro
Vuollet Le
Ylilehto Ville
Zohar Tom
 
 

Kirjan koko on A4, sivumäärä on 53, 
värisyys 4/4, kirja on pehmeäkantinen.
Kirjaa markkinoi Korian Pioneerikilta ry. 

Yhteyshenkilö: Herkko Kykkänen, puh. 040 5126956,
e-mail: herkko.ky@gmail.com. 

Kirjan hinta postikuluineen 19 €/kpl.

koko on A4, sivumäärä on



Johtajat:  
Alikersantit:
Aakko Jenni
Aitto-Oja Kalle
Eloranta Matti
Hytönen Jussi
Koivisto Riku
Komulainen Juuso
Korpi Jere
Kortelainen Juuso
Kyllönen Daniel
Määttä Julius
Korpraali Nukarinen Ilari
Pajukangas Matias
Piippo Joonas
Piirainen Eetu
Putkonen Leevi
Rönkä Jaani
Saarimaa Veeti
Salonen Tuomas
Saukkonen Tuukka
Sippola Joonas
Tuomainen Ahti

SE-221 miehistö:  
Pioneeri Arkkukangas Toni
Pioneeri Burness Daniel
Pioneeri Heikkinen Jori
Pioneeri Heiskanen Antti
Pioneeri Hotakainen Juuso
Pioneeri Immonen Aleksi
Pioneeri Jylhä Oliver
Pioneeri Kananen Antti
Pioneeri Kieloaho Janne
Pioneeri Kortelainen Eetu
Pioneeri Koski-Vähälä Pinja
Pioneeri Kyllönen Leevi
Pioneeri Laatikainen Jussi
Pioneeri Lahti Kasimir
Pioneeri Lakanen Artturi
Pioneeri Liekola Teemu
Pioneeri Maljanen Eetu
Pioneeri Muilu Benjamin
Pioneeri Niemikorpi Timo

Pioneeri Nurmela Matias
Pioneeri Palonen Hannu
Pioneeri Poikkimäki Lasse
Pioneeri Riekki Joona
Pioneeri Ritola Veikka
Pioneeri Sohlman Jimi
Pioneeri Takamäki Ossi
Korpraali Tyynelä Sanja
Pioneeri Vainio Timo
Pioneeri Viik Valtteri
Pioneeri Vuorenmaa Niklas
Korpraali Välimäki Teppo

Alokkaat 122:
Ahola Aleksi
Ahola Leevi
Ahonen Perttu
Aila Tatu
Autio Juho-Petteri
Dahlberg Niclas
Eskeli Kimi
From Martti
Haavisto Valtteri
Korpraali Hakala Santeri
Haukipuro Hannes
Heikkilä Hannes
Heikkinen Kaapo
Heikkinen Karel
Heimonen Lassi
Heiskanen Veeti
Hentunen Miko
Hiltunen Aapo
Hoffren Teemu
Hyttinen Janne
Härmä Sami
Iso-Junno Iiro
Jeskanen Henri
Jumppanen Teemu
Juntunen Miko
Järvinen Toni
Järvistö Lauri
Kahre Eeti
Kalliomäki Sanni
Kaunisto Joona

1PIONK / POHPIONP / KAIPR
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Nykänen Nuutti
Oikarinen Juuso
Okkonen Jere
Ollila Arttu
Ollilainen Arttu
Paakki Patrick
Paananen Mico
Peltonen Mikko
Piilola Miro
Piirainen Aleksi
Pinna Nicolas
Pulkkinen Jasper
Puronvarsi Aleksi
Putkonen Jere
Pyyny Viljami
Pääkkönen Julius
Pääkkönen Riku
Pääkkönen Simo
Pääkkönen Tatu
Pöyskö Juho
Raatikainen Kalle-Kasperi
Rahikkala Vikke
Ranta-Panula Eemeli
Rimpioja Panu
Ruuska Otto
Ryynänen Leevi
Salmi Sampsa
Saukko Daniel
Sippola Antero
Sorvari Samuel
Spets Eemil
Säynäjäaho Niko
Talvitie Tuukka
Tervo Joona
Tiikkainen Lauri
Timmerbacka Jari
Tuohinen Lassi
Tuovinen Joni
Tuppurainen Jani
Turunen Topi
Törmälehto Juho
Varila Veeti
Virkki Rasmus
Vähä-Koivisto Niklas

Keskinen Samu
Kilpeläinen Tomi
Kinnunen Kosti
Kivelä Markus
Klemola Teemu
Kontro Onni
Kontturi Arttu
Korhonen Elias
Korhonen Teemu
Korkatti Olli
Korpinen Mikko
Kortelainen Elias
Kortelainen Tommi
Kortelainen Veikka
Koskinen Aatu
Kotamäki Kaapo
Kvist Leo
Kyrönlahti Eetu
Känsälä Saku
Kärkkäinen Joni
Laamanen Miro
Lahnalahti Vihtori
Laiho Jani
Laitila Riku
Lakso Eero
Lappalainen Jouni
Latvateikari Miro
Lehtimäki Viljami
Lehtonen Samu
Liimatainen Teemu
Lipponen Veeti
Lukkari Jasper
Maanselkä Valtteri
Manelius Caius
Moilanen Juuso
Moisio Veeti-Matias
Muranen Jetro
Myllykoski Toivo
Myllymäki Heikki
Mylläri Miika
Mönkkönen Eetu
Mörsky Santtu
Niskanen Joni
Nurmela Aadolf
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Pohjan pioneeripataljoonan saapumiserien 122 ja 221 osalta koronatilanteen vuoksi ei 
yksikkövalokuvia pystytty ottamaan. Korvaamme ne harjoituksista otetuilla valokuvilla. 
Kuvat ovat POHPIONP:n koulutuksesta. Yksiköiden nimiluettelot olemme liittäneet entiseen 
malliin Hakku-lehteen. 

f
Polttotaisteluradan tulipesäke 
on sytytetty.

f
Sammutuspeiton käytön 
harjoittelua eri tilanteissa.

f
Sammutus onnistui.
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Ryhmänjohtajat 221: 
Alikersantit:
Arnberg Jonna
Eskelinen Tuomas
Haka Anniina
Huotari Siri-Milka
Kangaskokko Roosa
Kontoniemi Ville
Kujala Kalle
Lampinen Joonas
Linna Veikka
Manni Aapo
Markkinen Jere
Muhonen Jere
Niskanen Niilo
Paljakka Samu
Parkkila Meiju
Puranen Aatu
Puutio Ansa
Silvola Aleksi
Viianen Miko

Miehistö 221:  
Pioneerit:
Laukkanen Juha
Partanen Patrik
Päivärinta Valtteri
Timlin Saku
Tuononen Oskari

Alokkaat 122:  
Pioneerit:
Aho Juho
Cravens Aaron
Fordell Tatu

Fröberg Arttu
Hakkarainen Henrik
Hautala Eetu
Hedman Veeti
Heikkinen Jouko
Heikkinen Toni
Holopainen Sauli
Hongisto Jessica
Honkonen Toni
Huovinen Jere
Hyttinen Eemeli
Hyvärinen Veikka
Hämeenaho Matias
Hämäläinen Niko
Hämäläinen Petteri
Hänninen Aleksi
Iivarinen Aaro
Ikonen Aatu
Jokela Juuso
Jylhä Max
Jylhä Veeti
Kaasalainen Jesse
Kaksonen Jere
Kaltiainen Juho
Karhunen Kalle
Karvonen Ville
Kayser Tatu
Keränen Perttu
Kettunen Jesse
Kinnunen Eetu
Kiuttu Iiro
Kivioja Oskari
Koivula Joona
Kokkinen Niko
Kokkonen Pekka

TEKNK / POHPIONP / KAIPR
Saapumiserä 1/22

Kontila Lauri
Kontola Topi
Korhonen Veikko
Kortelainen Mirko
Kovanen Valtteri
Kykkänen Henri
Kyllönen Nuutti
Käräjäoja Toni
Lahtinen Jussi
Laitala Roope
Laukkanen Teemu
Lehto Tuomas
Leino Olli
Leinonen Lasse
Leinonen Rico
Lilja Tuomas
Loppela Veeti
Luhtala Samuel
Lähdeaho Jani
Majanen Niklas
Manni Antti
Mannila Roni
Marttila Veeti
Mattila Cevin
Mietty Atte
Myöhänen Jesse
Määttä Panu
Niemi Oskari
Niiranen Sulo
Nikula Mirko
Niskanen Aleksi
Niskanen Eetu
Norontaus Elias
Notkola Onni
Oinonen Santtu
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Oittinen Tino
Ojala Samuli
Oksanen Aleksi
Ollilainen Aapo
Paakkinen Valentin
Paavola Aleksi
Pelto-Aho Daniel
Perttula Miro
Poikonen Eetu
Pyykkönen Pauli
Pöllänen Siiri
Rahkola Manu
Rajala Kristian
Rautiainen Miska
Remes Atte
Rintakangas Tino
Räsänen Iiro
Räsänen Veeti
Saari Robi
Saranpää Nico
Sikala Lari
Soramäki Jesse
Strandén Daniel
Suutari Jasper
Tahkola Julius
Tiuraniemi Matti
Tornberg Veikka
Tuononen Kaapo
Turunen Leevi
Tyynismaa Joonatan
Vainionpää Iiro
Vartiainen Iiro
Viitala Ville
Yliklaavu Tapani
  
  
  

616060

f
Sammutuspeiton käytön 
harjoittelua.

f
Polttotaisteluradalla 
koulutus käynnissä.

Pohjan pioneeripataljoonan 
saapumiserien 122 ja 221 
osalta koronatilanteen vuoksi 
ei yksikkövalokuvia pystytty 
ottamaan. Korvaamme 
ne harjoituksista otetuilla 
valokuvilla. Kuvat ovat 
POHPIONP:n koulutuksesta. 
Yksiköiden nimiluettelot 
olemme liittäneet entiseen 
malliin Hakku-lehteen. 

Pioneerikillat (Etelä-Pohjanmaan-, Pohjois-Karjalan-, Savon- ja 
Pohjan Pioneerikilta) palkitsivat kotiutuvia varusmiehiä POHPIONP:ssä
POHPIONP:n komentajan ja kouluttajien esityksestä palkittiin 9.12.2021 kotiutuvia varusmiehiä saapumiserän 
1/2021 ja 2/2021 johtajia ja miehistöä seuraavasti:

50 euron stipendi: Pioneeri Korpelin Aarni Eemil, Jyväskylä ja pioneeri Rytkönen Mauno Olavi Kuopio.

Pronssinen levyke: Kersantti Marttila Eemil Matias, Jurva ja pioneeri Hartikainen Aapo Juhani, Vieremä.

Hakku-lehden vuosikerta: Pioneeri Al-Fatlawi Ali-Redha Samir Yahya, Kuopio ja pioneeri Simpanen Juh Antti, Jyväskylä.

Pioneeripuukko: Pioneeri Sahlman Perttu Kalle Olavi, Reisjärvi ja pioneeri Harjula Tommi Antero, Haapavesi.
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Kysymys 1 x 2
1. Ponttonikoulutusta annetaan varusmiehille:
 1 POHPIONP/KAIPR
 x KYMPIONP/KARPR
 2 SATPIONVP/PORPR ( ) ( ) ( )
2.  LLP Farm Machinery Group Oy (FMG) kotipaikka on:
 1 Iisalmi
 x Kajaani
 2 Hankoniemi ( ) ( ) ( ) 
3. M21 Kaera on:
 1 Pilkkimisessä käytetty moottori kaira jäähän
 x Traktorin etukuormaajaan asennettava 
  hydraulinen miinasijajyrsin
 2 Konepajan metallityöstöön tarkoitettu 
  jyrsin ( ) ( ) ( )
4. Vuoden 2021 pioneeri on:
 1 Juha Helle
 x Jukka Aihtia
 2 Pekka Oittinen ( ) ( ) ( )
5. Karirakenne Oy:n kotipaikka on:
 1 Lahti
 x Oulu
 2 Eura ( ) ( ) ( )
6. Maavoimien tutkimuskeskukseen kuuluu: 
 1 Maataistelukeskus
 x Meri- ja ilmataistelukeskus
 2 Tutkimus- ja kehittämisosasto ( ) ( ) ( )
7. Tutkimus ja kehittämisosastoon kuuluvan 
 pioneerisektorin tehtäviin kuuluu: 
 1 Sotavarusteiden kehittäminen 
  yhteistyössä teollisuuden kanssa
 x Materiaalin vaatimusten määrittely ja 
  todentaminen kenttäkokein
 2 Kenttäkokeiden käytännön toteutus ( ) ( ) ( )
8. Tulevaisuudessa maastosta kerätystä 
 sähköisistä suunnitelma tiedoista koostetaan: 
 1 Aika-arviot, resurssilaskelmat ja kuljetussuunnitelmat
 x Kohdekortit ja koneohjausmallit
 2 Suunnittelutyökalut esikuntiin ja 
  työohjeet toteuttajille ( ) ( ) ( )
9. Suojanedistämisen osaamiskeskus toimii:
 1 KYMPIONP/KARPR:ssa
 x POHPIONP/KAIPR:ssa
 2 Maasotakouluun kuuluvassa 
  pioneerikoulussa ( ) ( ) ( )
10. Suojelun erikoisosaston joukkotuotanto toteutetaan:
 1 RAIVK/KYMPIONP:ssa
 x TEKNK/POHPIONP:SSA
 2 SLUK/SATPIONVP:ssa ( ) ( ) ( )
11. Nato-standardi APP-28 on:
 1 Esikuntatyöskentelyn prosessi
 x Pioneerien tehtävän suluttamisen toteutusta
 2 Pioneerien tehtävän liikkeen-
  edistämisen ja suojelun toteutusta ( ) ( ) ( )
12. Suojelun erikoisosastoon kuuluu: 
 1 Komento- ja huoltojoukkue
 x Suojelujoukkue
 2 Kenttälaboratoriojoukkue ( ) ( ) ( ) 
13. Suojanedistämiskoulutuksessa koulutetaan:
 1 Erilaisia kehälinnoitteita, taistelijan ja 
  partion poteroita sekä estejärjestelmiä
 x Linnoitteiden taktista sijoittelua
 2 Valmiselementtien, hiekkasäkkien ja 
  suojalevyjen käyttöä ( ) ( ) ( )
Vastaukset on lähetettävä 22.4.2022 mennessä Hakun toimi-
tuspäällikölle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Hakun 
toimituskunnan valitsema palkinto. Oikeat vastaukset julkais-
taan Hakussa 2 / 2022.
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Pioneerivisa 1/2022
Kysymys    Oikea vaihtoehto

 1.   x    
 2. 1    
 3.     2
 4. 1  x  2
 5. 1    
 6.   x   
 7. 1  x   
 8.     2
 9. 1  x  2
 10. 1    
 11. 1  x   
 12. 1  x  
 13. 1    2  
  
Pioneerivisaan 4/2021 määräaikaan mennessä toimituk-
seen ei saapunut yhtään oikeata vastausta. Toivotamme 
onnea seuraavaan kertaan!

Pioneerivisa 4/2021, oikea rivi

Pioneerit Keuruulla
Kirjan sisältö (472 sivua) muodostuu ajasta ennen puolus-
tusvoimien tuloa Keuruulle. Tässä osiossa tulee käsitellyk-
si isovihan aikaisia tapahtumia, jääkäreitä, vapaussotaa, 
suojeluskuntien ja lottien toimintaa Keuruulla, Multialla, 
Haapamäellä ja Pihlajavedellä, talvi- ja jatkosotaa Keurus-
seudun kannalta tarkasteltuna. Muut osat kirjasta käsittele-
vät varuskunnan syntymistä Keuruulle ja siellä toimineiden 
joukko-osastojen kehitystä aina Pioneerirykmentin viimei-
siin vaiheisiin vuonna 2014.

Kirjasta kiinnostuneet voivat varata itselleen oman
kappaleen kirjasta ottamalla yhteyttä tekijään:
Tapio Paappanen, Vitsakuja 3, 42700 Keuruu,
puh. 0400 626 695, sähköposti: tapio.paappanen@nic.fi 

Musta lippu yhdistää
Musta lippu yhdistää cd-levy EUR 17,00 
+ postituskulut
Pioneerien taistelulaulu ja monet muut laulut on äänitetty 
kaikkien kuultaviksi. Pioneeriperinteet ovat näin laulujen-
kin muodossa saatavilla.
Sisältää mm. kappaleet: 
Herpmannin poikain marssi, 
Miina, Pioneerihuudot ym...

Levyn tilaustiedot:
Keski-Suomen 
Pioneerikilta ry
Markku Rapo
Haaratie 5
42700 KEURUU
puh. 040 527 1013
markku.rapo(at)pp2.inet.fi  

MOOTTORIPONTTOONIT 1919–1844
(Stig Roudasmaa, moottoriponttooniveteraanit) 30 €

PENTUVÄNRIKKI MUISTELEE
(Veteraani / Pioneerikapteeni 
Paavo Korhosen kokemuksia) 20 €

Kirjoissa on paljon myös tämänkin ajan 
vapaaehtoiseen maapuolustukseen liittyvää 
ajattelemisen aihetta.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Tilaukset: Viljo Hokkanen, 0400-631 560,
 viljo.a.hokkanen(at)gmail.com

FINNSUKELLUS OY
PL 16, 33401 TAMPERE

0400 238 632

www.fi nnsukellus.fi 



Palautusosoite: Hakku, Väinö Heikkala, Justeerintie 4, 90800 OULU

Oulusta käsin 
VUODESTA 1958

Kaikki leipomotuotteet suoraan
Oulusta.

 
Kysy kauppiaaltasi

 suosikit omaan 
lähikauppaasi!

 
 

Lepolantie 17, 90410 Oulu. Puh: 010 5483600. myynti@pullapirtti.com

Kalliotilojen  suunnittelu 
ammattilaisten käsissä

Olemme kalliotilojen suunnittelun ammattilaisia. 
Vankka kokemuksemme maanalaisten tilojen ja 
tunneleiden sekä väestönsuojien suunnittelusta 
tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.
The Smart City Company  |  sitowise.com

OULUN
TELESÄHKÖ OY

 JOHTOTYÖTÄ KURSSISTA 144 LÄHTIEN!


