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99. VUOSIKERTA

Maailma on jo kahden kuukauden ajan 
hämmästellen ihaillut Ukrainan taiste-
lua suurvallan hyökkäystä vastaan. Ve-

näjän aloittaessa 24. helmikuuta 2022 hyökkäyk-
sen Ukrainaan moni arveli sodan olevan nopeasti 
ohi, mutta toisin kävi.

Ukrainan sota on palauttanut mieliin sen, jonka 
jokainen pioneeri on aina tiennyt – miinoittami-
sen ja suluttamisen merkityksen. Onneksi tämä 
ei Suomessa ole koskaan unohtunutkaan, vaan 
miina-asetta on kehitetty ja uudistettu. Moni muu 
lähialueemme valtio on tehnyt erilaisen ratkaisun. 
Menetetyn suorituskyvyn nostaminen uudelleen 
operatiiviseen käyttöön on vuosien projekti.

Siviilien kärsimys ja siviiliuhrit ovat järkyttäneet 
koko maailmaa. Mariupolin piiritys, siviilien pois-
tumisen ja humanitaarisen avun estäminen sekä 
Butšan tapahtumat on tuomittu laajasti läntisessä 
maailmassa. Iskuja on suuntautunut sotilaskohtei-
den lisäksi myös siviilikohteisiin. Sotarikosepäilyt 
ovat vahvoja, toinen kysymys on, saadaanko niistä 
koskaan ketään tuomiolle. Kotinsa on Ukrainassa 
joutunut jättämään arviolta 11 miljoonaa ihmistä 
ja aineellisten vahinkojen arvioidaan Reutersin 
mukaan olevan lähes 600 miljardia dollaria.

Ukrainan sota vaikuttaa myös Suomen puolus-
tukseen, sekä puolustusratkaisun että puolustus-
määrärahojen lisääntymisen kautta. Nato-jäse-
nyyden kannatus on noussut merkittävästi sekä 
Suomessa että Ruotsissa Venäjän uhkauksista 
huolimatta tai ehkä juuri niiden takia. Suomessa 
Nato-jäsenyyden kannatus nousi Ylen maaliskuun 
alkupuolella teettämän tutkimuksen mukaan jo 62 
prosenttiin ja samoihin aikoihin Ruotsissa kan-
natukseksi mitattiin 51 prosenttia. Vaikuttaakin 
selvältä, että kummankaan maan Natoon liitty-
mistä ei Venäjä uhkailemalla tai painostamalla 

kykene estämään. Laajasti arvioidaan, että Suomi 
jättänee lähiaikoina Nato-jäsenhakemuksen riip-
pumatta Ruotsin ratkaisusta. Mahdollisen jäsen-
hakemuksen jättämisen jälkeen on kiusantekoa 
Venäjän suunnalta varmasti odotettavissa. Se on 
vain kestettävä. 

Puolustusmäärärahojen osalta hallitus perui 
kehysriihessään huhtikuun alussa aiemmin pää-
tetyn Puolustusvoimien kehysleikkauksen ja päät-
ti samalla lisätä Puolustusvoimien määrärahoja 
ensi vuonna noin 788 miljoonalla eurolla ja vuo-
sina 2024–26 noin 408–536 miljoonalla eurolla 
vuodessa. ”Kohdennusten tarkoitus on turvata 
puolustuskykymme kaikissa tilanteissa”, totesi 
puolustusministeri Antti Kaikkonen. Puolustus-
kyvyn vahvistaminen toteutetaan jo käytössä ole-
van materiaalin käyttövarmuuden parantamisella, 
materiaalin ja ampumatarvikkeiden hankinnoilla 
sekä kertausharjoitusten lisäämisellä. Puolustus-
voimien henkilöstömäärää lisätään lähivuosina 
500 henkilötyövuodella.

Pioneeriaselajissa valta on vaihtunut. Eversti 
Juha Helle on luovuttanut pioneeritarkastajan teh-
tävät everstiluutnantti Timo Ronkaiselle, joka luo-
vutti ne edelleen eversti Jukka Aihtialle 1.5.2022. 
Hakku-lehti onnittelee vielä kerran Jukka Aihtiaa 
ja toivottaa menestystä vaativaan tehtävään haas-
teellisena aikana! 

Aselajiin saatiin lyhyen tauon jälkeen myös uusi 
kenraali, kun tasavallan presidentti ylensi 1.3.2022 
Vesa Valtosen prikaatikenraaliksi. Hakku-lehti on-
nittelee lämpimästi ylennyksen johdosta!

Kaiken synkkyyden keskellä kevät tuo valoa 
elämään ja luonto heräilee kesää kohti. Aurinkois-
ta kesää kaikille Hakku-lehden lukijoille!

Timo Iltanen

SLAVA UKRAINI!

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

SOTILASKOTI
SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi 

KAJAANIN
SOTILASKOTIYHDISTYS
Prikaatintie 97

87500 Kajaani

VALKEALAN 
SOTILASKOTIYHDISTYS
46140 Vekarajärvi

Taidekellot tilauksesta
Uutena tuotteena Pioneeri-kello

Taiteilija Ville Karppinen 

villekarppinen76@gmail.com



4 5

Iske Hakku Isänmaan puolesta

Suurvaltojen välinen jännite ja kan-
sainvälinen tilanne ei ole yli 30 
vuotisen sotilasurani aikana ollut 

kertaakaan näin jännittynyt. Venäjän 
helmikuussa käynnistämät sotatoimet 
Ukrainassa ovat vavisuttaneet merkittä-
västi turvallisuutta niin Euroopassa kuin 
koko maailmassakin. Puolustusvoimat ja 
pioneeriaselaji sen osana seuraa tilanteen 
huolestuttavaa kehitystä tiiviisti ja vaka-
vana, mutta valmiina. Tilanne muistuttaa 
tekemämme työn merkityksestä ja Suo-
men valitsemien puolustusratkaisujen 
kestävyydestä. Yleinen asevelvollisuus on 
keskeinen osa näitä ratkaisuja ja vain sen 
kautta meillä on mahdollisuus kouluttaa 
sekä ylläpitää ne sodan ajan joukot, joita 
tarvitaan koko Suomen puolustamiseen. 
Olen ylpeä vahvasta ja hyvin koulutetusta 
pioneerireservistämme.

Paluuta sotaa edeltäneeseen ja val-
linneeseen turvallisuusympäristöön ja 
-arvojärjestelmään ei ole nykyisellään 
nähtävissä lyhyellä, eikä edes pidemmäl-
lä aikajaksollakaan tarkasteltuna. Pionee-
ritoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen 
osoittaa nyt arvonsa. Suomi on edelleen 
maailman mittapuussa suluttamisen suur-
maita. Syvällä ja suunnitelmallisella sulut-
tamisella luodaan kokonaispuolustuksen 

Pioneeritarkastaja 
Eversti Jukka Aihtia

Tarkastajan 
katsaus

osana todellista kynnysarvoa. Myös mui-
den pioneeritoimintojen tasapainoinen ja 
johdonmukainen kehittäminen niin mate-
riaalien, toimintatapojen kuin menetelmi-
en osalta on mahdollistanut joukkojemme 
suorituskyvyn paranemisen. Kehittämistä 
tulee jatkaa edelleen järjestelmällisesti.

Kevään myötä pioneeriaselajin johdos-
sa tapahtui muutoksia, kun eversti Juha 
Helle siirtyi uusiin tehtäviin 1.3. lukien. 
Otin pioneeritarkastajan tehtävät vastaan 
1.5. suurella ilolla, mutta myös nöyränä. 
Sydäntäni lämmittää erityisesti se, että 
oma ympyräni pioneeriaselajin kanssa 
sulkeutuu miellyttävällä tavalla. Aloitin 
nuorena pioneeriluutnanttina upseerin 
urani Korialla Kymen pioneeripataljoo-
nassa vuonna 1991. Tuon jälkeen palve-
lin pioneeriupseerina useissa eri joukko-
osastoissa, sotakouluissa ja esikunnissa 
useissa eri tehtävissä aina vuoteen 2015 
saakka. Lähdettyäni pioneeriaselajista, 
olen palvellut niin Maavoimien esikun-
nassa kuin Maanpuolustuskorkeakou-
lussa. Viimeisin tehtävä ennen paluutani 
aselajiin oli kolmen vuoden komentajuus 
Utin jääkärirykmentissä. 

Olen kuitenkin koko ajan seurannut tii-
viisti pioneeriaselajin kehitystä ja voin-
kin todeta suorituskykyjen ja toiminnan 

kehittyneen hyvään suuntaan. Tuo suori-
tuskyky ei ole syntynyt itsestään vaan se 
on rakennettu kovalla työllä. Suurin kii-
tos saavutetuista tuloksista ja nykytilasta 
kuuluu koko pioneeriaselajin henkilöstöl-
le, joka on laittanut itsensä kaikilla tasoilla 
pyyteettömästi peliin osoittaen ammatti-
taitoa ja asennetta. Kiitos kuuluu myös 
edeltäjilleni. Tässä yhteydessä tahdonkin 
vielä omasta puolestani osoittaa mitä par-
haimmat kiitokset edeltäjilleni ja etenkin 
eversti Helteelle aselajin eteen tehdystä 
merkittävästä ja kiitettävästä työstä. Toi-
votan sinulle mitä parhainta menestystä 
jatkossa! 

Perehtyminen aselajitarkastajan tehtä-
väkenttään on paraikaa käynnissä ja jat-
kuu vielä tulevinakin kuukausina. Uskon, 
että pioneeriaselajin laajasti tunnustettu, 
tiivis ja reipashenkinen yhteistyö jatkuu 
johdollani niin aselajissa kuin ennen 
kaikkea myös meidän kaikkien tärkeiden 
kumppanien ja yhteistyötahojen kanssa. 
Yhdessä olemme vahvempia! 

Toivotan kaikille hyvää kesää ja 
tavataan kentällä – Iske hakku!

Pioneeritarkastaja,
 eversti Jukka Aihtia

Maailma 
muuttui
yhdessä yössä

Iikka Ellilä

Kirjoitin edellisessä Hakku-leh-
dessä otsikolla ”Muuttuva tur-
vallisuusympäristö”. Kirjoitin 

kyseisen jutun ennen kuin Venäjä oli hyö-
kännyt Ukrainaan, enkä voinut kuvitella-
kaan kuinka suuri ja nopea turvallisuus-
ympäristön muutos olisi tulossa.  Vaikka 
tilanne oli kiristynyt Ukrainan rajalla ja 
hyökkäyksen vaarasta oli puhuttu, niin 
Venäjän tekemä hyökkäys ja sen laajuus 
oli yllätys. Hyökkäys valitettavasti jatkuu 
ja sen loppumisesta ei ole vielä tietoakaan. 
Ukraina vastarinta on ollut urheaa, eikä 
Venäjä ole onnistunut murtamaan maa-
tansa puolustavan kansan rivejä ja henkeä. 

Olemme oppineet jo varusmiespalve-
luksen aikana, että sodassakin on säännöt. 
Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden sopimuksilla 
pyritään rajoittamaan aseellisten selkka-
usten vaikutuksia. Humanitaarisen oikeu-
den perustan muodostavat vuonna 1949 
solmitut Geneven sopimukset ja niiden 
kolme lisäpöytäkirjaa vuosilta 1979 ja 
2005. Kun Venäjän mieletöntä hyökkäys-
tä Ukrainaan seuraa, niin huomaa helpos-
ti, että Venäjä rikkoo kaikkia mahdollisia 
sodan oikeussääntöjä. Lisäksi sotilaat tun-
tuvat unohtaneet täydellisesti kaiken inhi-
millisyyden. Heidän käyttämänsä väkival-

ta siviilejä kohtaan on täyttä pahuutta, jota 
ei voi perustella millään keinoin. Tämä on 
jälleen hyvä muistutus siitä, että emme saa 
tuudittautua siihen ajatukseen, että Venä-
jä kunnioittaisi meidänkään kohdallamme 
mitään sääntöjä niin rauhan kuin sodan ai-
kana. Mutta vaikka vastapuoli ei sääntöjä 
noudata, ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että 
voisimme alentua samalle tasolle.  Vaikka 
kuinka tuntisimme vihaa vastapuolen te-
koja kohtaan ja vaikka kuinka vaikealta se 
tuntuisikin, niin sivistyneen demokratian 
tehtävänä on noudattaa lakeja ja sääntöjä. 
Puhumattakaan siitä, että kaikessa käyt-
täytymisessämme noudatamme inhimilli-
syyden periaatteita.

Kirjoitin viimeksi myös eri aselajien 
välisestä yhteistyöstä ja sen merkityk-
sestä. Taistelukentällä ei voi menestyä, 
jos aselajien keskinäinen yhteistyö on 
puutteellista.  Tästä hyvä esimerkki on 
Venäjän joukkojen toiminta Ukrainassa. 
Joukkojen toiminta varsinkin aluksi oli 
hyvin epämääräistä ja huonosti koordi-
noitua eikä Venäjä saanut sovitettua yh-
teen maa- ja ilmavoimien toimintaa. Myös 
joukkojen johtaminen ontui, eikä tärkeät 
johtamis- ja viestiyhteydet toimineet. Kun 
tähän yhdistetään joukkojen huono koulu-
tus ja surkea motivaatio, niin menestystä 

ei tule. Toki Venäjä on jo jotain oppinut, 
mutta hinta sille on ollut kova. Muutok-
set toimintakulttuurissa eivät ole helppo-
ja ja nopeita, vaan vaativat paljon järjes-
telmällistä työtä ja aikaa. Onneksemme 
Venäjän joukot eivät siis ole parhaassa 
mahdollisessa kunnossa. Mutta emme saa 
kuitenkaan sortua aliarvioimaan Venäjän 
suorituskykyä nyt tai tulevaisuudessa. Ja 
mikä tärkeintä, meidän tulee oppia mui-
den tekemistä virheistä ja korjata mah-
dolliset omat puutteet sekä kalustossa että 
toimintatavoissa.

Jos ja kun Suomi lähipäivinä päättää ha-
kea NATO-jäsenyyttä, voimme olla lähes 
varmoja, että Venäjä kohdistaa Suomeen 
laaja-alaista vaikuttamista. Todennäköi-
simpiä uhkia ovat erilaiset verkkohyökkä-
ykset, mustamaalaus ja muu yhteiskunta-
rakenteen horjuttaminen. Onneksi Suomi 
on hyvin varautunut moniin uhkiin. Nyt 
on tärkeää pysyä lujana ja yhtenäisenä 
kansana.

Vakavasta tilanteesta huolimatta kesä 
lähestyy ja tahdon toivottaa teille kaikille 
hyvää kesää.

Iikka Ellilä
Puheenjohtaja

Pioneeriaselajin Liitto ry

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa!
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Arvoisat pioneerit!

Olen everstiluutnant-
ti Henrik Matilai-
nen. Olen aloittanut 

1.3.2021 Pioneerikoulun joh-
tajana. Kotoisin olen Kuopi-
osta. Kotipaikkakuntani on 
Hämeenlinna. Perheeseeni 
kuuluu vaimo ja kaksi lasta 
sekä espanjanvesikoira Retu.

Olen valmistunut kadet-
tikurssilta 86 vuonna 2003. 
Aloitin palveluksen Parolan-
nummella Panssaripionee-
rikomppaniassa, jossa sain 
palvella ensimmäiset 7 vuotta 
kouluttaja- ja päällikkötehtä-
vissä. Sittemmin olen pal-
vellut Maanpuolustuskorkea-
koululla, jossa vastasin muun 
muassa kadettien ammunnan-
johtajan raivaamisosaamises-
ta sekä räjäytyskoulutuksesta 
vuosina 2010–2013. Esiup-
seerikurssin suoritin vuonna 
2014. Yleisesikuntaupsee-
rikurssin suoritin vuonna 
2019. Virkaurakurssien vä-
lissä ja niiden ohessa olen 
päivittänyt osaamistani niin 
ammatilliseen opettajuuteen, 
turvallisuusjohtamiseen kuin 
palvelumuotoiluun liittyen. 
Yleisesikuntaupseerikurssin 
jälkeen palvelin kaksi vuotta 
Karjalan prikaatin operatiivi-
sella osastolla ”kaakon ope-
ratiivisten pioneeriasioiden” 

Uusi Pioneerikoulun johtaja, 
everstiluutnantti Matilainen

rän innostuneesti. Toivon, että 
tässäkin tehtävässä pääsemme 
Pioneerikoulun henkilöstön ja 
opiskelijoiden sekä kumppa-
neiden kanssa kartuttamaan 
kokemustamme pioneeritoi-
minnan yhteensovittamisesta 
ja toimintaperiaatteistamme 
karttaharjoituksin, sotapelein 
sekä sotaharjoituksissa eri 
yhteyksissä muiden aselajien 
kanssa. Toivon edelleen, että 
ajaudun henkilöstön ja opis-
kelijoiden sekä reserviläisten 
kanssa syttymisen kiertee-
seen ”pioneeriudessa” sekä 
havaitsen operoinnissamme 
työn hurmosta. Erityisesti 
toivon, että Pioneerikoululta 
kaikki oppijat omaksuvat ja 
vievät maakuntiin mukanaan 
ripauksen talonpoikamais-
ta ja tervettä maalaisjärkeä, 
kourallisen taitelijamaista 
luovuutta, sylillisen insinööri-
maista tarkkuutta ja repullisen 
sotilaallista soveltamiskykyä 
ja suunnitelmallisuutta, no-
peutta sekä hyökkäyshenkeä 
unohtamatta.

Pioneerikoulu tukee myös 
jatkossa Maavoimien tulevai-
suuden rakentamista valmiu-
della, laadukkaalla koulutuk-
sella ja tutkimuksella sekä on 
haluttu työ- sekä palvelus-
paikka aselajissamme.

”Yhdessä enemmän!” 

valmistelijana. Edellisessä 
tehtävässäni Maavoimien esi-
kunnan operatiivisella osas-
tolla ehdin palvella 7 kuukaut-

ta ”kansallisen operoinnin yti-
messä” tiiminjohtajana.

Pioneerikoulun johtajan teh-
tävät olen ottanut vastaan nöy-

Everstiluutnantti Henrik Matilainen

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

Suomalaisilla 
pioneereilla 
kokemuksia 
Ukrainasta vuosilta 
2019–2020 

Puolustusvoimien palkat-
tua henkilökuntaa osal-
listui Länsi-Ukrainassa 

järjestettyyn pioneerikoulu-
tukseen vuosina 2019 ja 2020. 
Koulutus järjestettiin tuolloin 
Ukrainan National Army Aca-
demy Lvivssä ja Demining 
Center Kamianets-Podils-
kyissä. Kursseille osallistui 
yhteensä lähes 20 palkattuun 
sotilashenkilöstöön kuuluvaa 
pioneeriaselajin edustajaa 
maavoimista ja myös muista 
puolustushaaroista. Osallistu-
minen oli osa Puolustusvoi-
mien kansainvälistä koulutus-
yhteistyötä ja kahdenvälistä 
yhteistoimintaa Viron kanssa. 
Ukrainasta tuolloin hankittu-
ja oppeja on jalkautettu myös 
varusmiesten ja palkatun hen-
kilöstön koulutukseen. 

Havaintoja Ukrainasta 
pioneeritoiminnan näkökulmasta

Teksti: Strategisen suunnittelun sektori, Suunnitteluosasto, Maavoimien esikunta everstiluutnantti Timo Ronkainen
Kuvat: Puolustusvoimat, julkiset lähteet

�

Venäjän laajamittainen hyökkäys ja sotatoimet Ukrainassa ovat muuttaneet merkittävästi turvallisuus-
käsitystämme ja -rakenteita niin Euroopassa kuin koko maailmassakin. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
sodan tapahtumia avointen julkisten tietolähteiden pohjalta. Pohdinnassa tuodaan esiin muutamien 
esimerkkien avulla, kuinka Venäjän sotatoimi on pioneeritoiminnan näkökulmasta toteutunut.

Jo sodan alkupäivistä lähtien johtajuudella on ollut keskeisen asema Ukrainan puolustustais-
telussa, kuten myös ukrainalaisten korkealla maanpuolustustahdolla.

Pioneerihenkilöstö sai runsaasti oppeja Ukrainasta jo vuosina 2019–2020. 

Toimintaympäristöstä 
ja taistelutilan 
muokkaamisesta 
ennen sotatoimien 
alkua
Alkuun mainittakoon, että 
tarkasteltaessa tapahtumia 
Ukrainassa, on aina huomioi-
tava toimintaympäristöjem-
me erilaisuus. Lopullisten 
johtopäätösten tekeminen on 
tehtävä poikkeuksetta tarkoin 
harkiten. Jo pelkästään, esi-
merkkeinä vesistöt, maaperä 
tai alueiden peitteisyys, tuo-
vat esiin merkittäviä eroja 
maittemme välillä. Luonnol-
lisesti tämä on tuttua kaikille 
meille, jotka ovat Ukrainassa 
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vierailleet. Lisäksi, julkisten 
lähteiden tiedot ja niiden tar-
koitusperät on aina syytä ky-
seenalaistaa kriittisesti. Kaikki 
ei aina näytä mediassa siltä, 
mitä todellisuudessa tapahtuu.

Vesistöillä on ollut kiistatta 
keskeinen merkitys Ukrainas-
sa. Vesistöjen, ja ennen kaik-
kea jokien, ylittäminen koros-
tuu joukkojen operoinnissa 
Ukrainassa. Siltojen tarkoituk-
sellinen ja onnistunut hävittä-
minen puolustajan toimesta 
on muodostanut merkittäviä 
hidasteita tai jopa esteitä ve-
näläisille joukoille. Johtopää-
töksenä voidaan todeta, että 
se, kuka kykenee jatkamaan 
taistelua ja liikettä tuhotuista 
silloista huolimatta, on taiste-
lussa menestymisen kannalta 
vahvoilla.

Tiedot ukrainalaisten onnis-
tumisessa taistelutilan muok-
kaamisessa ennen sotatoimia, 
ovat ainakin vielä toistaiseksi 
julkisista lähteistä saatavien 
tietojen perusteella kovin vaja-
vaiset. Suluttamisen ja linnoit-
tamisen toimeenpano vaativat 
joka tapauksessa aikaa. Ve-
näläiset ovat ainakin pääosin 
kyenneet tukeutumaan heti 
operaation alusta lukien pää-
tiestöön. Voidaan olettaa, että 
ainakaan täysimääräisesti su-
luttamista ei kyetty tai osattu 
käynnistää ajoissa. Pohjoisen 
suunnan operaatiot saattoivat 
tulla kaikessa laajuudessaan 
puolustajalle ainakin jonkin-
laisena ”yllätyksenä”. On 
syytä huomioida, että Itäises-

f
Tilaispäisvälineet ovat 
käytössä. Venäläisten 
”tee se itse” keinoja suojau-
tua lämpötähystystä vastaan. 

f
Azov-pataljoonan siltahävite 
rajalta Ukrainan ja Venäjän 
rajalta (Harkova) 19.3.2022.

Venäläiset pioneerijoukot rakensivat ponttonisillan Pripyat-
joen yli Valko-Venäjän puolelle ennen sotatoimien alkua. 
Sillan rakentamisen yhteydessä rakennettiin myös alueen 
tiestöä.

h
Venäläisten joukkojen 
osaamisen puutetta, halut-
tomuutta vai laiskuutta! 
Toiminnan hajauttaminen 
kaikissa tilanteissa on tär-
keää.

tilan muokkaamisessa ennen 
sotatoimia onnistui tai epäon-
nistui, tarkentuu varmasti vielä 
myöhemmin.

Neuvostoliiton 
aikainen kalusto ja 
materiaali toimii 
edelleen 
Ukrainassa havaitun venäläi-
sen pioneerikaluston perus-
teella voidaan arvioida, että 
vanhaa Neuvostoliiton aikais-
ta kalustoa ja materiaalia on 
edelleen käytössä varsin run-
saasti. Esimerkkeinä mainit-
takoon kuorma-ajoneuvoihin 
asennettavat TMM-siltakalus-
to ja ponttonikalusto. Ylikulun 
varmentamiseen tarkoitetusta 
kalustosta on runsaasti havain-
toja venäläisten marssiryhmi-
tyksissä. Raivaamiskaluston 
osalta havaintoja on huomat-
tavasti vähemmän. Voidaan 
kuitenkin olettaa, että samalla 
periaatteella on toimittu. Pe-
rusperiaatteena venäläisessä 
taktiikassahan on tuoda etu-
painoisesti myös mekaanista 
raivaamiskalustoaan hyök-
käävien joukkojen mukana. 
Tätä kalustoa edustavat muun 
muassa vaunuihin kiinnitet-
tävät jyrä- ja auraraivaimet. 
Huomion arvoista on toki se, 
että vanhan ja vielä toimivan 
kaluston rinnalla Venäjä on 
kyennyt toki tuomaan taistele-
ville joukoille myös uusia tu-
hovoimaltaan suorituskykyisiä 
asejärjestelmiä, kuten esimer-
kiksi thermobaarisia aseita.

Suojan edistäminen 
on tärkeässä roolissa 
omien tappioiden 
minimoimisessa
Lienee selvää, että sodassa 
osapuolilla on ollut käytössään 
korkean teknologian ratkaisu-
ja tai siihen verrattavaa tukea 
vastustajan paikantamisessa. 
Tästä osoituksena toimivat 
muun muassa lukuisat satel-
liittikuvat, joita myös julkisuu-
teen on nostettu. Vastustajan 
joukkojen tarkka ryhmitystie-
tojen hyödyntäminen on mer-
kittävä tekijä, kun arvioidaan 
oman tulenkäytön tai joukko-
jen suuntaamiseen käytettävis-
sä olevia perusteita. Taktisella 
ja taisteluteknisellä tasolla on 
kyetty hyödyntämään paikka-
tietoa huomattavasti aikaisem-
paa tehokkaammin. Viiveet 
tiedon analysoinnista maa-
lin havaitsemiseen ja siihen 
tulella vaikuttamiseen ovat 
selkeästi lyhentyneet. Satel-
liittien ja ennen kaikkea myös 
lennokkijärjestelmien käytön 
myötä vaikkapa joukkojen yli-
kulku tai kuljetus vesistön yli 
on mahdotonta tehdä salassa. 
Tämä korostaa ja asettaa vaa-
timuksia toiminnan nopeuden 
merkityksestä.

Epäsuoran tulen ja kauko-
vaikutteisten aseiden käyttö 
on ollut Ukrainassa kiivasta. 
Vaikutus on kyetty kohdista-
maan koko Ukrainan alueelle. 
Venäjä on kyennyt eri järjestel-
millä vaikuttamaan Ukrainas-
sa niin yksittäisiin kohteisiin 
kuin laajempiinkin alueellisiin 
maaleihin. Tulivaikutus on 
kohdistettu niin Ukrainan so-
tilaskohteisiin, yhteiskunnan 
infrastruktuuriin kuin siviili-
kohteisiinkin. On tuhovaikutus 
sitten joko suoraa tai välillistä, 
sillä on aiheutettu myös mer-
kittävää tuhoa siviiliväestöön 
ja yhteiskunnan kriittiseen 
infrastruktuuriin. Tätä kautta 
pioneeritoiminnassa korostuu 
suojan edistäminen. Tekijät 
kuten linnoittaminen, hajaut-
taminen ja maastouttaminen 
nousevat keskiöön omien tap-
pioiden minimoimisessa. 

sä Ukrainassa taistelutilaa on 
ollut aikaa muokata jo vuosien 
ajan ainakin linnoittamalla ja 

todennäköisesti myös sulutta-
malla. Näkymä siitä, kuinka 
puolustajana Ukraina taistelu-

Laajamittaiset tuhot 
vaativat Ukrainalta 
merkittäviä resursseja 
myös suojelu- ja 
pelastustoiminnassa
Venäjän massiivinen ja häikäi-
lemätön tulenkäyttö on lisännyt 
yhteiskunnan infrastruktuuriin 

kohdistuvaa tuhon määrää. 
Kuten uutiskuvista olemme 
todistaneet, ovat iskut kohdis-
tuneet Ukrainassa teollisuuden 
tuotanto- ja käsittelylaitoksiin 
tai yleisesti vaaraa aiheuttaviin 
CBRN-kohteisiin (Chemi-
cal, Biological, Radiological, 
Nuclear). Tästä valitettavana 

esimerkkinä toimivat taiste-
lut ja tulenkäyttö Tšernobylin 
ydinvoimalan välittömässä 
läheisyydessä. Suojelu- ja 
pelastustoiminnan huomioi-
misen merkitys on korostu-
nut. Lukemattomat tulipalot, 
sortuneet rakennukset ja iskut 
vaarallisten aineiden käsittely- 
tai tuotantolaitoksiin ovat sito-
neet merkittävästi resursseja 
puolustajalta. Huolestuttavaa 
on myös se, että kemiallisten 
taisteluaineiden ja taktisten 
ydinaseiden käytön uhka on 
ollut teemana osapuolten re-
toriikassa toistuvasti. 

Suomalaisen pioneeritoi-
minnan kannalta suluttami-
sella on jatkossakin keskei-
nen merkitys maavoimien 
suorituskyvyn ylläpidossa ja 
kehittämisessä. Tätä korostaa 
lähes 1350 kilometrin yhtei-
nen maaraja Venäjän kanssa. 
Kannustan kaikkia HAKKU-
lehden lukijoita seuraamaan 
edelleen aktiivisesti Ukrainan 
tilannetta ja ennen kaikkea 
myös pioneeritoiminnan nä-
kökulmasta! 
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Ilmavoimien 
esikunta

Ilmavoimissa pioneeritoi-
mintaa johtaa Ilmavoimien 
esikunnan operatiivisella 

osastolla palveleva pioneeri-
päällikkö (osastoesiupseeri, 
pioneeri). Pioneeripäällikkö 
vastaa aselajin operatiivisesta 
suunnittelusta Ilmavoimien 
tarpeiden ja Maavoimien oh-
jauksen mukaisesti. Pioneeri-
päällikkö johtaa ja ohjaa eri 
lennostojen pioneeritoiminnan 
suunnittelua ja toimeenpanoa.

Osana Logistiikan ja huol-
lon suunnittelua pioneeritoi-
mintaa suunnitellaan myös 
Ilmavoimien esikunnan 
huolto-osastolla, jossa pio-

Katsaus Ilmavoimien 
pioneeritoimintaan
Ilmavoimissa pioneeritoimintaa suunnitellaan ja toimeenpannaan Ilmavoimien operaatiosuunnitelman 
tarpeisiin perustuen, Maavoimien pioneeritarkastajan ohjauksessa.

neeritoiminta niveltyy osaksi 
tukeutumisen suunnittelua. 
Huolto-osastolla palvelee 
tästä suunnittelusta vastaava 
pioneeriupseeri (osastoesiup-
seeri, pioneeri).

Lennostot

Ilmavoimien komentajan alai-
sia joukko-osastoja eli len-
nostoja ovat Lapin lennosto, 
Karjalan lennosto, satakun-
nan lennosto ja Ilmasotakou-
lu. Lennostoissa pioneeritoi-
mintaa johtavat lennostojen 
pioneeripäälliköt apunaan 
pioneeri- ja pelastusupseerit. 
Lennostoissa merkittävä nor-
maaliolojen pioneeriresurssi 
ovat pelastusjoukkueet, jotka 

turvaavat lentotoimintaa päi-
vittäisessä työssään. Jokaisel-
la lennostolla on myös osaava 
raivaajapooli, jonka henkilös-
töä palvelee mm. lentotekniik-
kalaivueissa.

Satakunnan lennostossa 
oleva Ilmataistelukeskus toi-
meenpanee ilmavoimallista 
tutkimus- ja kehittämistyötä. 
Osana tuota työtä kehitetään 
myös pioneeriaselajia yhden 
tutkijaupseerin voimin.

Pioneeri-
toiminnan lajit
Ilmavoimien pioneeritoi-
minnassa ovat esillä kaikki 
pioneeritoiminnan lajit. Tär-
keimpiä pioneeritoiminnan la-

jeja ovat: suojanedistäminen, 
liikkeenedistäminen ja suoje-
lu. Osa toiminnoista kyetään 
toimeenpanemaan joka päivä 
palveluksessa olevalla henki-
löstöllä. Ilmavoimien hajautet-
tu taistelutapa vaatii tuekseen 
kuitenkin myös reservistä 
perustettavat pioneerijoukot. 
Ilmavoimien poikkeusolojen 
joukkoja ovat: linnoittamistoi-
mistot, raivaajapioneerikomp-
paniat, suojelukomppaniat, 
pelastus- ja suojelujoukkueet, 
sekä rakentajaosastot. Sekä 
normaali- että poikkeusoloissa 
merkittävä rooli on erilaisilla, 
pääosin rakennusalan kump-
paneilla. 

Suojanedistämisen kei-
noin rakennetaan suojat niin �

Lentokoneen siirrettävä ballistinen suoja PVLOGLE:n johtamassa kokeiluharjoituksessa Rovaniemellä 14.4.2022. 
Timo Pelttari, Kenno Tech Oy.

tärkeimmälle kalustolle kuin 
henkilöstöllekin. Merkittävä 
osa suojasta tuotetaan valmi-
usrakentamisen suorittein eli 
aluerakentajien voimin. Vii-
meiset vuodet valmiusrakenta-

Pioneerijoukkojen ja kumppaneiden roolit.

misen suunnittelu onkin ollut 
yksi merkittävimmistä opera-
tiivisen suunnittelun tehtävis-
tä. Tästä huolimatta kaikkien 
Ilmavoimien joukkojen suo-
jaamisen periaatteisiin kuuluu 

edelleen myös omatoiminen 
linnoittaminen, hajauttamista 
ja maastouttamista unohtamat-
ta. Lennostot toimeenpanevat 
vuosittain eritasoisia linnoit-
tamisharjoituksia, joissa pa-

rannetaan suojaa paikallisesti. 
Harjoituksia toimeenpannaan 
sekä varusmiesten että reservi-
läisten kertausharjoituksissa ja 
yhteistoimintaharjoituksissa 
kumppaneiden kanssa.

Ilmavoimien toiminnan 
luonne ja pääkaluston toimin-
nan vapaus huomioiden myös 
liikkeenedistäminen on kriit-
tisimpiä pioneeritehtäviä. Il-
mavoimissa varaudutaan sekä 
normaali- että poikkeusoloissa 
räjähtämättömien ampuma-
tarvikkeiden raivaamiseen. 
Ilmavoimat myös tukee Maa-
voimia ja muita viranomaisia 
sotilasräjähteiden raivaami-
sessa. Raivaamisen lisäksi 
liikkeenedistämisen tärkeim-
piä tehtäviä on lentopaikkojen 
tiestön vauriokorjaaminen.

f 
RUSKA20-harjoitus 
Tikkakoskella. 
ILMAV kuva

Teksti: Ilmavoimien pioneeripäällikkö Everstiluutnantti Matti Pakarainen
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Konesuojia. ILMAV kuva

Esimerkki vauriosta. ILMAV kuva

Suojelun toimenpiteillä 
mahdollistetaan lentotukikoh-
tien toiminta ja palautuminen 
myös CBRN-tilanteissa. Mer-
kittävin ilmavoimallinen suo-
jelun suorituskyky varsinais-
ten suojelujoukkueiden sijaan 
ovat kuitenkin pelastusjouk-
kueet, joiden toimin turvataan 
päivittäinen lentotoiminta 
varautumalla pelastustoimin-
taan onnettomuustilanteissa. 
Pelastusjoukkueiden kalusto 
mahdollistaa myös pienimuo-
toisen suojelutiedustelun ja 
puhdistustehtävät.

Tukeutumisrakentamisen 
alalla kiitoteiden, rullaustei-
den ja hälytyspaikkojen ra-
kentaminen sekä kunnossapito 
ovat ilmavoimissa aina käyn-
nissä olevia asioita. Työtä teh-
dään yhteistyössä lennostojen, 
PK:n (Puolustuskiinteistöt) ja 
FINAVIA:n kanssa.

Toisin kuin Maavoimissa, 
Ilmavoimissa suluttaminen ei 
ole kaikista tärkein pionee-
ritoiminnan laji. Tästä huo-
limatta tärkeimpiä miinoja 
ja panoksia käytetään lento-
tukikohtien toiminnan suo-
jaamisessa poikkeusoloissa. 
Ilmavoimat onkin mukana 
Maavoimien johtamissa su-
luttamishankkeissa.

F-35 ja 
pioneeritoiminta
Ilmavoimien pioneeritoimin-
nan tärkein tavoite on tukea 
päälentokaluston operatiivis-
ta lentotoimintaa. Perinteisen 
pioneeritoiminnan näkökul-
masta uusi konetyyppi ei juu-
ri tuo tukemiseen päällepäin 
näkyviä muutoksia. Uudetkin 

PETO-harjoitus. ILMAV kuva

koneet suojataan sekä kiinteis-
sä että siirtyvissä tukikohdissa 
erilaisin kiintein ja tilapäisin 
suojarakentein. Lisäksi kii-
to- ja rullaustiet pidetään lii-
kennöitävässä kunnossa joko 
omin tai kumppanin toimen-
pitein. Suurimmat muutokset 
liittyvät operaatioturvallisuus-
vaatimuksiin, jotka vaikuttavat 
kiinteään tukikohtainfrastruk-
tuuriin. Tukikohtien suojatilo-
ja ja huoltotiloja tullaan uu-
distamaan kattavasti. Tämän 
lisäksi muutoksia tulee len-
tokenttäalueisiin, joita paran-
netaan mm. F-35:n erilaisen 
pysäytysjärjestelmän vuoksi. 
F-35 on myös hieman paina-
vampi kuin F-18 Hornet, joten 
se tarkentaa vaatimuksia eri-
laisten kiito- ja rullausteiden 
suhteen. Erilaiset perusinfra-
struktuuriin tehtävät uudistuk-
set ovat luonnollisesti kalliita 
mutta osana HX-hanketta len-
totukikohtien infrastruktuurin 
päivittämiseen on varattu usei-
den satojen miljoonien eurojen 
rahoitus.

Viime vuosina yleisesti 
parantuneet tiedustelu- ja val-
vontajärjestelmät vaativat ala-
ti kehittyvää toimintaa myös 
pioneeritoiminnan saralla. 
Tulevina vuosina Ilmavoimien 
pioneerit ovatkin aktiivises-
ti mukana mm. Maavoimien 
johtamassa maastouttamis-
hankkeessa sekä Logistiikka-
laitoksen johtamassa valmius-
rakentamisen materiaalihank-
keessa. Näilläkin toimilla, 
osana Ilmavoimien kehittyvää 
liikkuvaa taistelutapaa, mah-
dollistetaan operatiivinen len-
totoiminta normaali- ja poik-
keusoloissa. 

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa!

Kertausharjoitus aloi-
tettiin perustamisen 
harjoittelulla. Joukot 

perustettiin ja täydennyskou-
lutettiin viikonlopun aikana, 
ennen siirtymistä Niinisaloon. 
Perustamisen harjoittelun li-
säksi reserviläisille koulutet-
tiin uuden mallisen RK62M1 
rynnäkkökiväärin käsittely ja 
punapistetähtäimen kohdista-
minen ampumaradalla. Vau-
numiehistöt ja ajoneuvojen 
kuljettajat kertauskoulutettiin 
ja kaikille myönnettiin koulu-
tuksen jälkeen voimassa oleva 
puolustusvoimien ajokortti 
harjoitukseen. Komento- ja 
huoltojoukkueen ryhmät pa-
lauttivat mieleen oman ryh-
mänsä kaluston käsittelyn. 
Suojeluryhmästä osalla oli va-
rusmiespalveluksesta kulunut 
hieman pidempään, joten heil-
le uudistuneeseen materiaaliin 
tutustuminen tuli tarpeeseen. 

Pioneeritoiminta 
taisteluharjoitus-
vaiheessa
Taistelupioneerikomppanian 
tärkein tehtävä on iskuportaan 
liikkeenedistäminen. 

Taisteluharjoitusvaiheessa 
Poh jankankaalla tärkeimpiä 
opetuskohteita olivatkin liik-
keenedistämistehtävät useassa 
suunnassa yhtä aikaa. Harjoi-
tuksessa taisteluosaston isku-
portaassa hyökkääville joukoil-
le varmennettiin ylikulku use-
alla paikalla samanaikaisesti 
sekä raivattiin useampi aukko 
kerralla tuettavien yksiköiden 
panssarivaunuille. Näissä liik-

Taistelupioneerikomppania 
(PSV) LEKA 21
kertausharjoituksessa

keenedistämisen perustaistelu-
menetelmissä aikautus, maas-
ton vaikutus tehtävään ja teh-
tävän yhteen sovittaminen alu-
eella olevien muiden joukkojen 
kanssa oli haastavaa, mutta 
reserviläiset onnistuivat siinä 
ongelmitta.

Liikkeenedistämistehtävis-
sä tärkeää on kokonaisuuden 
toimivuus. Tuettavien yksi-

köiden pitää päästä sujuvasti 
kohteelle, mutta taisteluosas-
ton komentajan taisteluajatus 
pitää onnistua myös sillan yli-
tyksen tai miinoitteen läpäisyn 
jälkeen. Yksikköparin liike on 
kyettävä suuntaamaan oikealla 
tavalla ja yksiköillä on oltava 
riittävästi tilaa levittää taiste-
luvalmiiseen muotoon raivatun 
aukon tai sillan ylittämisen jäl-

keen. Maaston huomioiminen 
liikkeenedistämistehtävien to-
teuttamispaikoilla on tärkeää. 
Ylikulun varmentamispaikat 
tai aukot miinoitteessa tulee 
olla riittävän kaukana toisistaan 
ja mielellään myös ilmasuojai-
sessa paikassa sekä suojassa 
tähystykseltä. Opastuksen jär-
jestelyt ja raivatun aukon mer-
kinnät pitää suunnitella nopeas-
ti vallitsevan maaston mukaan. 
Vaikka liikkeenedistämisosasto 
onnistuisi tässä kaikessa, niin 
täydellisessä suorituksessa tu-
ettavienkin yksiköiden tulee 
onnistua. Heidän pitää välittö-
mästi päästä liikkeelle, kun tais-
telupioneerikomppanian pääl-
likkö ilmoittaa liikkeenedis-
tämistehtävän olevan valmis. 
Harjoituksessa kokonaisuus oli 
reserviläisillä hyvin muistissa. 
Kuitenkin jokaisesta suorituk-
sesta löytyi aina kehitettävää 
ja kouluttajat antoivatkin siitä 
palautteen suorituksen jälkeen 
reserviläisille. 

Taistelupioneerikomppania 
raivasi kaksi aukkoa miinoit-
teeseen myös pimeällä. Tässä 
suoritteessa lisä haasteeksi 
muodostui tuettavien yksiköi-
den etäisyys toisistaan. Liik-
keenedistämisosastot etenivät 
kahdessa täysin eri suunnassa. 
Tässä tapauksessa piti luottaa 
tehtävätaktiikkaan ja siihen, 
että kummassakin suunnassa 
oleva liikkeenedistämisosasto 
tiesi mitä on tekemässä. Koke-
neet reserviläiset suoriutuivat 
tästäkin tehtävästä. Tosin rai-
vatun aukon merkitsemisessä 
pimeällä jäi vielä parantami-
sen varaa. Tästä huolimatta 

Teksti: Panssaripioneerikomppanian päällikkö Kapteeni Visa Saaristo 

Hämeen panssaripataljoonan Panssaripioneerikomppania toteutti panssarivaunukalustolla varustetun 
taistelupioneerikomppanian kertausharjoituksen 1.–10.10.2021, joka oli osa Maavoimien mekanisoitua 
harjoitusta Niinisalon Pohjankankaalla. Kertausharjoitus oli pitkästä aikaa täyden komppanian kerta-
usharjoitus. Yksikön nuoremmille kouluttajille harjoitus oli arvokas kokemus ammattitaidon kannalta. 
Lisäksi henkilökunnalla oli tilaisuus harjoitella komppanian päällikön ja joukkueen johtajan tehtäviä. 

Taistelupioneerikomppanian päällikkö etenee liikkeenedistä-
misosaston takana.

�
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Polttoainetäydennykset ovat panssarijoukon kahleet. Kalusto joukkue täydentää polttoainetta.  

Hyökkäyksen aikana ko-
mento- ja huoltojoukkue huol-
si täyttä komppaniaa ja yllä-
piti johtamisyhteyksiä komp-
panian päällikön johtamisen 
tueksi. Hyökkäyksen aikana 
komento- ja huoltojoukkue 
täydensi itsensä tukeutuen 
huoltokomppaniaan, jotta he 
voivat täydentää liikkeenedis-
tämisosastot hyökkäyksen ta-
voitteessa. Joukkueessa huo-
mattiin hyvin nopeasti, että kun 
liikkeellä on täysi komppania, 
niin kunnossapitotehtävien 
määräkin on suurempi. Suurin 
osa kunnossapitotehtävistä oli 
kuitenkin kiireettömiä, mutta 
harjoituksen vuoksi asentajat 
toteuttivat kaikki kunnossapi-
totarpeet. Kunnossapitoryhmä 
vastaa poltto- ja voiteluainei-
den täydennyksien suunnitte-
lusta. Huoltokomppania tukee 
polttoaineen täydentämisessä 
tuettavien yksiköiden tukitar-
peiden mukaisesti. Tankka-
ukset toteutetaan maastossa 
ilmasuojaisessa paikassa ti-
lanteen salliessa. 

 Taistelupioneerikomppani-
an suojeluryhmän päätehtävä 
on mahdollisten taisteluaine-
havaintojen varmentaminen. 
Harjoituksessa jääkärikomp-
panian komentopaikalle ku-
vattiin taisteluainehavainto. 
Siellä olleet sotilaat olivat 
suojautuneet omatoimisesti 
ja ilmoittaneet tapahtuneesta 
eteenpäin. Taistelupioneeri-
komppanian suojeluryhmä sai 
tehtäväkseen selvittää tilan-
teen alueella. Suojeluryhmä 
varmensi havainnon, paikansi 
saastuneen alueen reunat ja 
eristi alueen. Tehtävän jälkeen 
saastuneet suojeluryhmän jä-
senet puhdistettiin läheisellä 
lammella, johon suojeluryh-
män toinen partio oli perusta-
nut puhdistuspaikan. Tehtävä 
oli suojeluryhmän näkökul-
masta perussuoritus, joka oli 
hyvää kertausta ryhmälle. 
Jääkärikomppaniasta harjoi-
tustilanteeseen osallistuneet 
pääsivät myös tutustumaan 
puhdistuslinjastoon ja oppivat 
paljon yhteistoiminnasta suo-
jelujoukkojen kanssa.  

Suojeluaiheita harjoiteltiin 
myös koko harjoitusjoukon 
osalta. Harjoituksessa yksi 
taisteluosaston hyökkäys to-
teutettiin kaikkien joukkojen 
osalta suojautuneena. Reservi-
läiset pukivat henkilökohtaiset 

Liikkeenedistämistä kaikin keinoin. Raivauspanssarivaunumiehistö antamassa apuvirtaa 
panssarivaunukomppanialle. 

iskuporras pääsi turvallisesti 
läpi miinoitteesta. 

Pimeällä harjoittelua toteu-
tettiin myös aamuisin. Taiste-
luosaston panssaritiedustelu-
joukkueen mukaan käskettiin 
pioneeritiedusteluryhmä. Ryh-

mä sai tehtäväkseen tiedustella 
ja merkitä ylikulkuun soveltu-
vat paikat hyökkäysreitillä ole-
valle joelle. Yhteistoiminnassa 
panssaritiedustelujoukkueen 
kanssa ryhmä löysi soveltuvat 
paikat ja jäi odottamaan joelle. 

Suunnistaminen panssarivau-
nulla pimeässä on vaikeaa ja 
hidasta, joka osoittautui vai-
keimmaksi osaksi tehtävää. 
Siltapaikan mittaaminen pi-
meällä oli reserviläisillä yllät-
tävän hyvin muistissa. 

suojavarusteensa tottuneesti, 
kun koko taisteluosastolle aa-
mulla käskettiin suojeluvaroi-
tus. Juuri ennen hyökkäyksen 
alkua tilanne kiristyi ja koko 
taisteluosastolle käskettiin 
suojeluhälytys. Reserviläiset 
itsekin yllättyivät, kun huo-
masivat ettei suojautuneena 
taistelu ole niin vaikeaa kuin 
ensin voisi luulla. 

Yhtenä harjoituksen ope-
tustavoitteena oli harjoitella 
komppanian puolustustais-
telua kootusti. Joukkueilla 
oli puolustustaistelusta ja 
nopeasta puolustukseen ryh-
mittymisestä hyvät perusteet, 
mutta komppaniana taiste-
lussa oli vielä parantamisen 
varaa. Oman toiminnan suh-
teuttaminen siihen mitä toi-
nen joukkue on tekemässä, 
tuotti aluksi hankaluuksia. 
Nopeasti joukkueiden johta-
jat osasivat korjata omaa toi-
mintaa ja varasivat itselleen 
enemmän tilaa. Kalustojouk-

kueen raivauspanssarivaunuja 
käytettiin osana komppanian 
puolustustaistelua. Viime so-
tien panssarivaunutaistelun 
oppien mukaisesti mitä vä-
hemmän sinulla on panssa-
rivaunuja, sitä tiukemmin ne 
on keskitettävä yhteen. Tällä 
periaatteella kalustojoukkue 
muodosti komppanian tais-
teluun nopeasti liikkuvan ja 
tulivoimaisen reservin vasta-
hyökkäyksiä varten.

Puolustukseen ryhmityttä-
essä mekanisoidulla joukolla 
yleensä ei ole paljoa aikaa 
käytettävissä. Tiedustelutieto 
on ensiarvoisen tärkeä tuki 
päätöksen teolle. Esimer-
kiksi vihollisen kärjen pai-
kantaminen lennokilla antaa 
päällikölle riittävät perusteet 
käytettävissä olevasta ajasta, 
jonka voi käyttää puolustuk-
seen ryhmittymiseen. Oikeaan 
aikaan saatu tiedustelutieto 
harjoituksessa mahdollisti re-
serviläisille oppikirjamaisen 

Liikkeenedistämisosasto ylittää joen ja jatkaa tehtäväänsä iskuportaan perässä. 

puolustustaistelun, johon eh-
dittiin liittää suluttaminen ja 
epäsuorantulen käyttö. 

Harjoituksesta saadut 
opit ja harjoituksen 
päättäminen
Taisteluiden päätyttyä Pohjan-
kankaalla, harjoiteltiin siirty-
mistä moottorimarssilla ja 
rautatiekuljetuksella takaisin 
Panssariprikaatiin. Panssari-
vaunujen junaan kuormaami-
nen on tärkeä opetuskohde 
mekanisoiduille joukoille. 
Harjoituksen purkuviikonlop-
puna panssarivaunut ja jou-
kon materiaali huollettiin ja 
ne varastoitiin. Reserviläiset 
palauttivat henkilökohtaiset 
varusteensa sekä kerättiin pa-
laute kertausharjoituksesta. 

Kertausharjoitus osoitti re-
serviläisille ja kouluttajille, 
mikä merkitys ryhmäkiintey-
dellä ja joukkotuotannolla on. 
Joukkueiden koulutusta pystyi 

jatkamaan samanlaisella ot-
teella kuin mihin se oli jäänyt 
varusmiespalveluksen jälkeen. 
Kun kaikki tunsivat toisensa jo 
entuudestaan, yhteistoiminta 
joukkueiden välilläkin oli su-
juvaa.

Harjoituksessa huomat-
tiin, että vaikka reserviläisillä 
komppanian taistelun harjoit-
telusta oli kulunut vuosia, niin 
he kykenivät palauttamaan 
komppanian taistelun peri-
aatteet nopeasti mieleen har-
joituksen aikana. Komento- ja 
huoltojoukkueen resurssit riit-
tivät kokonaisen komppanian 
huoltamiseen, vaikka ajoittain 
tekemistä riitti kellon ympäri. 
Tärkeimpänä oppina pionee-
ritoiminnan osalta oli, että jos 
liikettä edistetään kahdella 
kohteella yhtä aikaa, kohteiden 
tulee olla riittävän kaukana toi-
sistaan. Tällä mahdollistetaan 
taisteluosaston iskuportaan 
taisteluvalmis hyökkäyksen 
jatkaminen.  

  ISKE JA MURRA  



16 17

PP aikkatiedon hyödyn-
täminen on kasvanut 
2000-luvulla räjähdys-

mäisesti. Suuri osa maailman 
tiedosta on sidottu paikkaan. 
Ei ole liioiteltua sanoa, että 
paikkatieto on maailman suu-
rin bisnes. Paikkatiedolla on 
vaikutusta jokaiseen asiaan 
niin siviili- kuin sotilasmaa-
ilmassa. Pioneeriaselaji ei ole 
poikkeus. Paikkatiedon vai-
kutus aselajiimme on valtaisa. 
Tarvitsemme tietoa maastos-
ta: missä meidän on parasta 
taistella, missä maasto estää 
vastustajan liikkeen, missä 
taistelutilaa on edullisinta val-
mistella jne. 

Kartta koetaan yleisesti 
paikkatiedoksi, vaikka se aino-
astaan visualisoi paikkatietoa. 
Pioneerien tiedon tarpeesta 
löytyy hyvä esimerkki, joka 
avaa selkeämmin mitä paik-
katieto on: Käytössä olevasta 
paikkatietoaineistosta löytyy 
esimerkiksi ryhmä: SILLAT. 
Jokaisen sillan tiedot ovat 
sidottu pisteisiin, joissa ovat 
siltojen koordinaatit. Sillan 
tietokantataulusta löytyy koor-
dinaattien lisäksi ominaisuus-
tietoja, esim. sillan kantokyky, 
pituus jne. Voimme ryhmitellä 
sillat halutun pituuden perus-
teella kartalle tietyllä kuvaus-
tavalla esim. värillä. Näin 
saamme kartalla esitettyä 
sillat pituuden mukaan. Paik-
katiedolla tuetaan operatiivis-
ta suunnittelua ja johtamista 
kaikissa vaiheissa. Edellä 
mainittu paikkatietoanalyysin 
kuvaus ylikulun varmentami-
sen näkökulmasta auttaa ym-
märtämään mitä paikkatieto 
on: Se on fyysiseen paikkaan 
sidottua tietoa. 

Maavoimien tutkimuskes-
kuksessa Pioneerisektorilla 
tutkitaan paikkatiedon hyö-
dyntämistä pioneeriaselajin 
näkökulmasta. Tutkimuksel-
lista tukea annetaan tutki-
muskeskuksen sisällä muille 

Paikkatiedon tutkimus ja Paikkatiedon tutkimus ja 
kehittäminen pioneeriaselajissakehittäminen pioneeriaselajissa

Maavoimien aselajeille. Maa-
voimien lisäksi yhteistyötä 
tehdään paikkatiedon tutki-
muksessa Puolustusvoimien 
laitosten ja muiden puolustus-
haarojen kanssa. Siviilikom-
ponentti on erittäin tärkeä 
yhteistyötaho. Kumppani-
yritysten kanssa edistämme 
pioneeriaselajin paikkatieto- 
ja tietojärjestelmien kehittä-
mistä. Yhteistyö paikkatieto-
alalla on käynnistetty myös 
siviilikorkeakoulujen kanssa. 
Pioneeriaselajia kehitetäänkin 
kokonaismaanpuolustukselli-
sesti pyrkien hyödyntämään 
siviiliosaamista ja -tutkimusta.

Paikkatiedolla ja sen sovel-
lutuksilla on aselajissa vaiku-
tusta kaikkiin viiteen pionee-
ritoiminnan lajiin: suluttami-
seen, liikkeenedistämiseen, 
suojanedistämiseen, suojeluun 
ja tukeutumisrakentamiseen. 
Kaikki pioneeritoiminta liittyy 
todelliseen paikkaan. Meidän 
on tiedettävä sulutteen sijainti 
ja sen tarkka rakenne, tiedet-
tävä missä ovat korjatut tiet, 
linnoitteiden sijainnit ja miten 
laajalle ovat levinneet mahdol-
lisesti käytetyt taisteluaineet 
tai onnettomuuksien seurauk-
sina vapautuneet vaaralliset 
teollisuuskemikaalit. Näihin 
kaikkiin liittyy oleellisesti 
paikkatieto.

Etenkin pioneeritoiminnas-
sa suunnittelun rooli on suuri. 
Toimintaolosuhteiden tunte-
mus ja tarkat tiedot maastosta 
ovat ensiarvoisen tärkeäitä, 
koska hyvällä suunnittelulla 
voidaan merkittävästi nopeut-
taa toimintaa. Hyvä suunnit-
telu vaatii tarkat lähtötiedot, 
jotka antavat perusteita pää-
töksenteon tueksi. Olemassa 
olevien paikkatietoaineistojen 
hyödyntäminen tehokkaalla 
tavalla on yksi pioneerisuun-
nittelun kulmakivistä. Pelkkä 
hyödyntäminen ei tee autuaak-
si, vaan pioneerin on pystyttä-
vä täydentämään paikkatieto-

Teksti: Paikkatietoinsinööri Juha-Petteri Lehmus, Pioneerisektori, Tutkimus- ja kehittämisosasto, 
Maavoimien tutkimuskeskus, Maasotakoulu

Silta, jonka pituus on alle 10 m, on esitetty harmaalla värillä 
paikkatieto-ohjelmassa.

Paikkatietosovellukseen kerättyä pioneeripaikkatietoa.

aineistoa kartoituksen keinoin. 
Paikkatietoaineistojen ja kar-
toitusmenetelmien kehittämi-
nen on paikkatiedon tutkimuk-
sen pääsuunta. Haemme val-
miita ratkaisuita, joita voimme 
räätälöidä omien tarpeidemme 
mukaan. Ratkaisut eivät aina 
siis ole uniikkeja, koska sivii-
limaailmassa ratkaistaan sa-
mantyylisiä haasteita. Toinen 
pääsuunta pioneeriaselajin 
paikkatiedon tutkimuksella 
on siviilityön yhdistäminen 
sotilaalliseen konseptiin, esi-
merkkinä tämän voisi kiteyttää 
valmiusrakentamiseen. 

Taistelutilan suunnittelussa 
luodaan paikkatietoa, jonka 
pioneeritoimijat välittävät si-
viilikomponentille eli valmi-
usrakentamisen suorittavalle 
yritykselle. Tarkoituksena 
on yhteensovittaa rakenta-
mistieto Puolustusvoimien 
ja siviilikomponentin välillä. 
Meidän on aselajissa pystyt-
tävä hyödyntämään siviilira-
kentajien tietoja tilannekuvan 
ylläpidossa. Keskeistä on, että 
kykenemme jakamaan tilan-
netietoa ja rakentamistietoa 
valmiusrakentamisen suoritta-
valle aluerakentajalle ja muille 
siviiliyrityksille. Tarkoitukse-
na on hyödyntää taistelutilan 
suunnittelussa ja toteutuk-
sessa osia koneohjauksesta, 

taan: Paikkatietoaineistojen ja 
paikannusmenetelmien sekä 
paikkatietoperusteisen taiste-
lutilan valmistelun tiedonhal-
lintamenetelmien kehittämi-
seen. Paikkatiedon tutkimus 
on aktiivisesti mukana kaikes-
sa pioneeritutkimuksissa. Lä-
hes jokaisessa tutkimuksessa 
on mukana paikkatiedollisia 
osia. Yhteenvetona voimme 
todeta paikkatiedon kehityk-
sen vaikutuksen olevan pio-
neeriaselajille merkittävä. 
Puolustusvoimien paikkatie-
don hyödyntäminen ja kehit-
täminen on korkeatasoista ja 
pioneeriaselaji on siinä vah-
vasti mukana. 

f
Valmiusrakentamisessa 
hyödynnetään koneohjaus-
järjestelmää. Koneohjauksen 
paikannusantennit näkyvät 
kaivinkoneen takaosassa.

tietomalleista ja moderneista 
suunnittelutyökaluista unoh-
tamatta kuitenkaan pioneerien 
ammattitaitoa. Tutkimuksella 

haetaan ratkaisuja edellä mai-
nittuihin haasteisiin. 

Paikkatiedon tutkimus on 
painottunut kahteen pääsuun-

Hirsityö Svan Oy
Kaikki rakennusalan työt,

myös louhintatyöt.
Tero Svan, puh. 0400 820 872

ISKE HAKKU 
ISÄNMAAN
PUOLESTA



18 19

Yritysesittelyt

�

Oy Forcit Ab:lla on ollut 
keskeinen osa suoma-
laisessa rakentamises-

sa, kulkuyhteyksien luomises-
sa, yhdyskuntien kehityksessä 
sekä maanpuolustuksessa. 
Forcit on yksityinen, koti-
maisessa omistuksessa oleva 
yritys. 

Forcit Defence – 
100 v räjähtävää yhteistoimintaa 
Puolustusvoimien kanssa

Forcit on kasvanut Pohjois-
maiden johtavaksi räjähdeval-
mistajaksi ja räjähdealan kon-
sultointipalveluja tarjoavaksi 
yritykseksi. Yrityksen palve-
luksessa on tällä hetkellä n. 540 
työntekijää ja liikevaihto n. 150 
M€.  Toimipaikkoja Forcitilla 
on Pohjoismaissa yli 60.

Forcit Group on jaettu kol-
meen liiketoimintaan:
1. Forcit Explosives 

(siviiliräjähteet)
2. Forcit Defence 

(puolustusjärjestelmät)
3. Forcit Consulting 

(räjähdealan konsultointi)
Forcit Explosives toimii pää-

asiassa Pohjoismaissa ollen 
markkinaosuudeltaan suurin 
räjähdetoimittaja pohjoismai-
silla markkinoilla. Forcit Exp-
losivesin alla toimivat tytäryh-
tiöt Forcit Sweden Ab, Forcit 
Norway AS ja Forcit Interna-
tional Oy.

Forcit International Oy toi -

mittaa siviilituotteita ja -tek-
nologiaa kansainväliselle 
markkinoille, jopa Australiaan 
saakka. Forcit Explosivesiin 
liitettiin myös v. 2021 portu-
galilainen O-Pitblast -ohjel-
mistoyritys.

Sadan vuoden 
kumppanuus 
puolustusvoimien 
kanssa
Forcit on tehnyt läheistä yh-
teistyötä Suomen puolustus-
voimien kanssa koko itsenäi-
syyden ajan.  Itsenäisen Suo-
men alkutaipeella toimitukset 
sisälsivät lähinnä louhintarä-
jähdysaineita, sytytysvälinei-
tä, ampumatarvikkeita sekä 
mm. amatolivaluihin tarvittuja 
raaka-aineita.

Sotavuodet olivat Forcitille 
luonnollisesti kiireisiä. Työ-
tä tehtiin talvisodan sytyttyä 
jatkuvan ilmauhan alaisessa 
tehtaassa pääosin pimeän ai-
kana laajennetussa yövuoros-
sa. Talvisodan vihollisuuksien 
päätyttyä oli Hanko, mukaan 
lukien Forcitin tehdas, evaku-
oitava Neuvostoliiton otettua 
Hankoniemen haltuunsa 18 
kuukaudeksi. Puolustusvi-
ranomaiset määräsivät uuden 
tehtaan sijaintipaikaksi Pori-
Tampere-Jyväskylä linjan 
pohjoispuolen. Siviiliräjähtei-
den sekä puolustuslaitokselle 
menevien tuotteiden valmistus 
jatkui Kokkolassa. Dynamiitin 
tuotantoa varten valmistui uusi 
teollisuuslaitos Vaasaan. For-
citin tuotteisiin kuului maa- ja 
merimiinoja sekä muita puo-
lustustarvikkeita. Yhtiön evak-
koaika jäi kuitenkin lyhyeksi. 
Tutulle paikalle Hankoon pa-
lattiin jo 1942 alkaen muuton 
ollessa kokonaisuudessaan ohi 
1946.

Vuodesta 1972 alkaen 
Forcit valmisti puhdistettua 
TNT:a sotilaskäyttöön ja sitä 
toimitettiin puolustusvoimille 
vuosittain aina vuoteen 2002 
saakka. Puolustusvoimien 
toimitusten loputtua ja vien-
nin ollessa suhteellisen pientä 
päätettiin TNT:n valmistus lo-
pettaa vuonna 2005. Forcitin 

SENTRY panssarimiinajärjestelmä (kuva 3)

HAILSTROM viuhkapanos (kuva 2)

Bangalore Blade in action (kuva 1)

Forcit Defence on tänä päi-
vänä järjestelmätoimittaja, 
jonka taustalla vahva räjäh-
dysaineosaaminen on tukeva-
na elementtinä. Nykyisin yli 
90% Forcit Defencen myyn-
nistä koostuu järjestelmistä 
tai osajärjestelmistä.

Forcit Defencen tuoteryhmä 
on laajentunut merkittävästi 
2000-luvulta alkaen erityises-
ti maa- ja merijärjestelmissä. 
Merijärjestelmissä tuotannos-
sa viime vuosina on ollut jo 
kolmas herätemerimiinasu-
kupolvi PM16/BLOCKER, 
jonka päivitetty versio PM21 
on parhaillaan tuotannos-
sa.  Akustisesti laukaistava 
BOXER-raivauspanos sekä 
sukeltaja- että ROV-käyttöön 
on myös merijärjestelmien 
uusimpia tuotteita.  Yhteistyö 
suurten prime-toimittajien 
kanssa lisääntyy ja se muo-
dostaa tulevaisuudessa yhden 
merkittävän segmentin Forcit 
Defencen toiminnassa. Esi-
merkkeinä voidaan mainita 
Saab Dynamicsin kevyen tor-
pedon TORP47 taistelulataus 
ja Saab Seaeye MNS raivaus-
panos.

Suluttamisen 
suorituskykyjä
Forcit on ollut mukana mm. 
kolmessa jalkaväkimiinoja 

Oy Forcit Ab perustettiin Hankoniemelle 1893 silloiseen Bromarvin pitäjään Suomen ottaessa 
teollistumisen ensi askeleitaan. Suuri ansio yhtiön perustamisesta kuuluu ruotsalaiselle Pariisissa 
asuneelle kapteenille ja liikemiehelle John Malcom Lewinille. Tämä Nobelin kilpailija oli belgialaisen 
Compagnie de la Forcite-Dynamite- yhtiön suurosakas ja presidentti. Hänellä oli myös Ruotsin 
tiedeakatemian vuonna 1881 myöntämä patentti Forcit-dynamiitin valmistamiseksi. Ulkomaalaista 
osaamista tarvittiin uuden teollisuusalan käynnistämiseksi Suomessa.

TNT-laitos on sittemmin myy-
ty Intiaan, jossa se tuottaa tro-
tyyliä tänäkin päivänä.

Räjähdysaineista 
järjestelmä-
toimituksiin 
Muovisidosteisten räjähdysai-
neiden (PBX) kehitystyö ja sitä 
kautta ns. epäherkkien räjäh-
teiden (Insensitive Munitions) 
valmistus Forcitilla käynnistyi 
1980-luvun alkupuolella. For-
citilla kehitetyt muovisidos-
teiset räjähdysaineet saivat 
nimen FPX (Forcit Polymer 
Explosives). Alkuvaiheiden 
FPX-räjähdysaineita testattiin 
vuosien 1986-88 aikana, mm. 

raskaassa kylkimiinassa. Sa-
moihin aikoihin merivoimat 
kiinnostui muovisidosteisen 
räjähdysaineen käytöstä meri-
miinajärjestelmässä. Merivoi-
mien kanssa solmittiin vuonna 
1988 ensimmäinen tuotekehi-
tyssopimus, joka johti lopulta 
päätökseen valita FPX-räjäh-
dysaine merimiinan taistelu-
lataukseen ja tuotantoyksikön 
rakentamiseen Hankoon. En-
simmäisen herätepohjamiinan, 
jolla oli myös IM-vaatimukset, 
sarjatuotanto käynnistyi 1995. 
Epäherkät räjähteet tuovat 
merkittävää lisäarvoa käyttä-
jäturvallisuudelle ja elinkaa-
ren aikaisia kustannussäästöjä 
mm. varastoinnissa. 
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Yritysesittelyt Museo Militaria
korvaavassa hankkeessa Suo-
messa, joista merkittävin lie-
nee viuhkapanostuoteperhe, 
nykyiseltä nimeltään HAILS-
TORM (kuva 2). HAILS-
TORM on menestynyt myös 
vientimarkkinoilla ja tuote on 
palveluksessa mm. seitsemäs-
sä NATO-maassa. 

Ukrainan tapahtumat ovat 
korostaneet suluttamiseen ja 
panssarintorjuntaan liittyvien 
suorituskykyjen merkitystä. 
Forcitilla viime vuosien suu-
ri tuotekehitysponnistus on 
ollut älykkään etähallittavan 
panssarimiinan kehittäminen. 
SENTRY-järjestelmä (kuva 3) 
on saavuttamassa sarjatuotan-
tovalmiuden ja on jo nyt herät-
tänyt huomattavaa kansainvä-
listä mielenkiintoa. SENTRY 
panssarimiina on älykäs sen-
sorimiina, jossa on tehokas 
läpäisypanos pohjapanssarin 
läpäisyyn sekä päälataus, jolla 
saadaan voimakas painevaiku-
tus vaunun sisälle tai tuhotaan 
tela/pyörät. SENTRY-järjes-
telmän etähallinnalla miina-
kenttä, osa miinakenttää tai 
yksittäiset miinat voidaan ak-
tivoida tai deaktivoida, asettaa 
tai muuttaa parametreja kuten 
yliajolaskurin arvoja. Miino-
jen ohjelmointi voidaan suorit-
taa myös lähiohjattuna. Tule-
vaisuudessa painopisteenä on 
myös SENTRY-järjestelmän 
sekä panosjärjestelmien in-
tegrointi sensoriverkkoihin ja 
taistelunjohtojärjestelmään.

Pioneerijärjestelmien tuote-
perheemme uudempia jäseniä 
ovat suunnattuun räjähdysvai-
kutukseen perustuva Banga-

lore Blade putkiraivainjärjes-
telmä (kuva 1), Vesuvius-kyl-
kipanos (kuva 4), katkaisu- ja 
ontelopanokset sekä kaukolau-
kaisin. Vanha tuttu muovailta-
va räjähdysaine PENO jatkaa 
maailman valloitustaan myös 
uusissa pakkausmuodoissaan.

Yhteistyön 
voimaa
Forcit Defence toimii jo glo-
baalisti yli 20 maan alueella ja 
sen kasvu tulee pääosin vienti-
markkinoilta. Tämä pohjautuu 
kuitenkin nyt ja jatkossa pit-
käaikaiseen kumppanuuteen 

Vesuvius-kylkipanos (kuva 4)

Suomen puolustusvoimien 
kanssa.  Yhteistyö puolustus-
voimien eri yksiköiden ja eri-
tyisesti pioneeriaselajin kans-
sa on ollut lämminhenkistä ja 
tuloksellista. Puolustusvoimi-
en tuki on äärimmäisen tärke-
ää kotimaisen puolustusteol-
lisuuden menestymiselle niin 
kotimaassa kuin ulkomailla. 
Suomessa saavutetut hyväk-
synnät kelpaavat pääsääntöi-
sesti myös ulkomaisille asiak-
kaille. Kotimaisen asiakkaan 
referenssin merkitystä ei voi 
liikaa korostaa, se on kriittinen 
komponentti vientikauppojen 
saavuttamiseksi. Tämä yhteis-

työ parantaa kykyämme tarjota 
parempia tulevaisuuden suori-
tuskykyjä myös kotimaiselle 
asiakkaalle ja omalta osaltaan 
kehittää maanpuolustustamme 
ja huoltovarmuuttamme. 

Hannu Hytti
Executive Vice President
OY FORCIT AB, 
Forcit Defence
hannu.hytti@forcit.fi 
www.forcitdefence.com

Alkuvuoden peruutus-
ten jälkeen museon 
perinteiset yleisölu-

entotilaisuudet voitiin jälleen 
aloittaa maaliskuussa. Yrittäjä 
Jussi Lehmus 24.3. piti luen-
non aiheesta Salaista sotaa – 
Mannerheimin demari Kalle 
Lehmus. Aihetta käsittelevän 
kirjan toinen kirjoittaja, FT 
Lasse Lehtinen joutui vali-
tettavasti perumaan tulonsa. 
Huhtikuussa luennoitsijana oli 
tohtorikoulutettava Satumaa-
rit Myllyniemi, joka puhui 
aiheesta Yliluonnollinen sota 
1939–1945 – viime sotien ajan 
selittämättömiksi jääneistä ko-
kemuksista.  Museo Militaran 
tutkija Henrik Järvinen lu-
ennoi puolestaan toukokuussa 
uuteen vaihtuvaan näyttelyyn 
liittyen teemalla Harjoitusleiri-
elämää 1920- ja 1930-luvuilla.

Museon uusi verkkokauppa 
avattiin huhtikuussa museon 
kotisivuilla. Nyt esimerkiksi 
museon aselajeja käsittelevän 
kirjallisuuden hankkiminen 
onnistuu vaivattomasti ilman 
paikan päällä käyntiäkin. Kau-
pan tarjontaa täydennetään ja 
uudistetaan kesän kuluessa. 

Kesällä jatkuu jälleen koko-
elmatyö myös museon ulko-
näyttelyalueella siellä olevan 

Museo Militarian kuulumisia 
– kohti uutta kesää Teksti: Samuel Fabrin  Kuvat: Museo Militaria

Vielä alkuvuonna 2022 
Museo Militariankin toi-
minnassa näkyi edelleen 
jatkunut koronapande-
mia. Museon näyttelyt 
pidettiin suunnitellusti 
auki, mutta tapahtumia 
jouduttiin jälleen siirtä-
mään. Helmi-maaliskuun 
hiihtolomaviikot antoivat 
kuitenkin jo merkkejä 
paremmasta – näyttelyis-
sä käytiin edellisvuoden 
vastaavaa aikaa vilkkaam-
min.

h
Museon uuden vaihtuvan 
näyttelyn tunnuskuvassa 
tulva on vallannut leirialueen 
1920-luvulla.

g
Pioneerivarusmiehiä majoi-
tusteltassaan Perkjärvellä 
1920-luvun alkupuoliskolla. 

kaluston – tykkien ja pioneeri-
kaluston – loppuvuonna 2020 
valmistunee hoitosuunnitel-
man mukaisesti. Lisävoimaa 
toiminnalle saadaan kesätyön-
tekijöiden muodossa. 

Uusi vaihtuva näyttely

Toukokuun 20. päivästä läh-
tien museossa voi tutustua 
uuteen vaihtuvaan näyttelyyn 
”Viihtykää hyvin, pojat” – 
Varusmieselämää 1920- ja 
1930-luvuilla. Nimensä mu-
kaisesti näyttelyssä esitellään 

erityisesti kuvien ja muistel-
matekstien kautta varusmies-
ten palveluselämää itsenäisyy-
den alun rauhan vuosikym-
menillä. Ison osan näyttelystä 
saavat leirit, joita järjestettiin 
etenkin kesäisin. Perkjärven 
leirit Karjalankannaksella tun-
netaan etenkin kenttätykistön 
ampumaleireinä, mutta myös 

pioneereilla oli niillä oma 
roolinsa. Ampuma-alueilla ko-
keiltiin esimerkiksi pioneerien 
rakentamien linnoitteiden kes-
tävyyttä epäsuoran tulen alla. 

Uusi näyttely toteutetaan 
museon omana tuotantona. Se 
on esillä museon erillisessä 
vaihtuvien näyttelyiden raken-
nuksessa. 

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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PUHEENJOHTAJA
DI Iikka Ellilä, Töyhtötiaisenkuja 10, 90420 OULU, 
0400 581 160, iikka(at)ellila.fi  

VARAPUHEENJOHTAJA
DI Aimo Hattula, Palosuonkatu 15, 83500 OUTOKUMPU, 
040 547 8362, aimo.hattula(at)astrock.com

TOIMIHENKILÖT
Pääsihteeri: DI Peter Elo, Aamunkoitonkatu 12, 
20900 TURKU, 045 348 8686, piitteri.elo(at)gmail.com
Rahastonhoitaja: Insinööri, KTM Väinö Heikkala, 
Justeerintie 4, 90800 OULU, 0400 767 852, ostt(at)pp.inet.fi 
Historia- ja perinnetoiminnan johtaja: Museoneuvos, 
everstiluutnantti Jaakko Martikainen, Pensastie 4, 
04310 TUUSULA, 040 5024643, 
jaakko.martikainen(at)saunalahti.fi 
Koulutuspäällikkö: Insinööri, M.Eng. Janne Kalinainen, 
Puujalankuja 10, 90800 OULU, 0400 280 811, 
janne(at)kalinainen.fi  
MPK:n pioneeriaselajin koulutuksen kehittämistyöryhmän 
puheenjohtaja: Janne Kalinainen

HAKKU-LEHTI
Hakun päätoimittaja / PAL:n tiedotuspäällikkö: 
Everstiluutnantti Timo Iltanen, Kaislaraitti 1, 
50170 MIKKELI, 044 257 8437, timo.iltanen(at)pp1.inet.fi 
Hakun toimituspäällikkö: RI Seppo Suhonen, 
Sirkkelitie 3, 90800 OULU, 040 552 4678, 
seppo.suhonen1(at)luukku.com 
Rahastonhoitaja: Väinö Heikkala 

Hakku-lehteen lähetettävät aineistot: 
aineisto(at) hakkulehti.fi 
Hakku-lehteen lähetettävät ilmoitukset: 
ilmoitus(at)hakkulehti.fi  

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinainen: Opetusneuvos, FM Jouko Karhunen, 
Hermanninaukio 7 B 23, 70100 KUOPIO, 044 525 0756, 
jouko.tr.karhunen(at)gmail.com 
Varatoiminnantarkastaja: Everstiluutnantti Matti Mähönen, 
Otsolahdentie 7 A 3, 02110 ESPOO, 040 570 3718, 
matti.mahonen(at)pp.inet.fi 

HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 
SEKÄ JÄSENYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT 
JA SIHTEERIT
Etelä-Pohjanmaan Pioneerikilta ry 
Hallituksen jäsen: Työnjohtaja Sami Pollari, 
Mäki-Erkkiläntie 15, 62100 LAPUA, 040 735 3738, 
fi nresfi nres(at)gmail.com
Varajäsen: Opettaja Lahja Halla-Aho, Tapiolantie 16, 
62940 HOISKO, 050 566 9656, lahhalla(at)japo.fi 
Puheenjohtaja: Sami Pollari
Sihteeri: Yrittäjä Raimo Saari, Harjuntie 5 F, 
63100 KUORTANE, 0400 363 977, 
raimo.saari(at)saarenhirsitalot.fi 

Keski-Suomen Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Kapteeni Markku Rapo, Haaratie 5, 
42700 KEURUU, 040 527 1013, markku.rapo(at)pp2.inet.fi 
Varajäsen: Yrittäjä Timo Kaijanmäki, Vaissilantie 73, 
42820 RIIHO, 0400 517 347, timo.kaijanmaki(at)gmail.com  
Puheenjohtaja: Markku Rapo
Sihteeri: Majuri Juha Pelto, Pyynkuja 7, 42700 KEURUU, 
040 503 7801, peltojuha(at)gmail.com

Korian Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Rakennusinsinööri Ilkka Jaakkola, 
Sepänkatu 2 A 4, 15150 LAHTI, 0400 552 790, 
ilkkajaa(at)gmail.com
Varajäsen: Tuotepäällikkö Esa Simpanen, Laaksokatu 24 A 2,
15150 LAHTI, 040 508 0215, esa.simpanen(at)gmail.com
Puheenjohtaja: Ilkka Jaakkola 
Sihteeri: Kati Patjas, korian.pioneerikilta(at)gmail.com 

Lapin Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Geofyysikko Eero Sandgren, 
Pullinranta 35, 96200 ROVANIEMI, 040 561 6285, 
sandgren.eero(at)gmail.com
Varajäsen: Majuri Esko Orava, Mellantie 14, 
97220 SINETTÄ, 0400 323 433, esko.orava(at)suomi24.fi 
Puheenjohtaja: Eero Sandgren
Sihteeri: Varatuomari Pasi Oikkonen, 010 364 1876, 
040 508 6818, pasi.oikkonen(at)pp.inet.fi 

Pioneeriupseeriyhdistys ry
Hallituksen jäsen: Dipl. ins. Ilkka Haapamäki, 
Antinkuja 4 G 22, 02230 ESPOO, 0452204555, 
ilkka.haapamaki(at)outlook.com
Varajäsen: Everstiluutnantti Riku Mikkonen, 
Ladonlukonpolku 14 a, 00430 HELSINKI, 050 387 1282, 
riku_mikkonen(at)hotmail.com
Puheenjohtaja: Ilkka Haapamäki
Sihteeri: Everstiluutnantti Matti Mähönen, 
Otsolahdentie 7 A 3, 02110 ESPOO, 040 570 3718, 
matti.mahonen(at)pp.inet.fi 

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Toimitusjohtaja Pertti Koivuaho, 
Vehnätie 15, 33480 YLÖJÄRVI, 0400 238 632, 
pertti.koivuaho(at)fi nnsukellus.fi 
Varajäsen: AMK lehtori Petri Lyly, Metsäkylänkatu 12, 
33300 TAMPERE, 0400 929 529, petri.lyly(at)elisanet.fi 
Puheenjohtaja: Pertti Koivuaho
Sihteeri: Projekti-insinööri Antti Poti, Toukotie 2, 
39310 VILJAKKALA, 045 634 7095, antti.poti(at)gmail.com

Pohjan Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Insinööri, M. Eng. Janne Kalinainen 
(PAL:n koulutuspäällikkö, MPK:ssa pioneeriaselajin 
koulutuksen kehittämistyöryhmän pj.), Puujalankuja 10, 
90800 OULU, 0400 280 811, janne(at)kalinainen.fi 
Varajäsen: Insinööri, KTM Väinö Heikkala, Justeerintie 4, 
90800 OULU, 0400 767 852, ostt(at)pp.inet.fi 
Puheenjohtaja: Janne Kalinainen
Sihteeri: Area Sales Manager Heikki Kaisto, Ahventie 9 as 6, 
90550 OULU, 050 461 9755, heikki(at)kaisto.fi  

Pohjois-Karjalan Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: DI Aimo Hattula, Palosuonkatu 15, 
83500 OUTOKUMPU, 040 547 8362, 
aimo.hattula(at)astrock.com
Varajäsen: Everstiluutnantti Kimmo Salo, Koulutie 43, 
82110 HEINÄVAARA, 040 037 1613,  
kimmo.salo(at)telemail.fi 
Puheenjohtaja: Kimmo Salo
Sihteeri: Kimmo Salo

Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Toimitusjohtaja Mikael Tötterman, 
Venevalkamantie 7 A 15, 02700 KAUNIAINEN, 
050 326 8791, mt(at)mtcoy.fi 
Varajäsen: Kemisti Timo Lukkarinen, Trumpettitie 7 D 87, 
00420 HELSINKI, 040 538 9648, 
timo.lukkarinenxx(at)luukku.com
Puheenjohtaja: Tommi Laakkonen, Närhentie 6, 
07500 ASKOLA, 0400 757 048, 
tommi.laakkonen(at)porvoo.fi  
Sihteeri: RI Sami Maavuori, Pavintie 5, 05810 HYVINKÄÄ, 
045 665 1911, sami.maavuori(at)elisanet.fi  

Satakunnan Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Tuotannonohjaaja Antti Riepponen, 
Iltasentie 18 A, 28360 PORI, 040 751 4268, 
antti.riepponen(at)gmail.com
Varajäsen: Everstiluutnantti Matti Vihottula, Hemminkuja 9, 
27800 SÄKYLÄ, 0400 772 693, matti.vihottula(at)gmail.com
Puheenjohtaja: Everstiluutnantti Olli Niemensivu, 
Vähäkinnontie 3 A 13, 26100 RAUMA, 0400 537 129, 
niemensivuolli(at)gmail.com
Sihteeri: Matti Vihottula

Savon Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Asiakkuuspäällikkö Jari Mustonen, 
Makkalahdenkatu 16 as 4, 74120 IISALMI, 040 718 2414, 
jari.k.mustonen(at)gmail.com 
Puheenjohtaja: Jari Mustonen
Sihteeri: Maaseutuyrittäjä Mikko Laajalahti, 
Niemisenranta 113 A 1, 74140 IISALMI, 044 700 5208, 
mikko.laajalahti(at)meili.fi 

Varsinais-Suomen Pioneerikilta ry
Hallituksen jäsen: Insinööri Pertti Sirola, Alpikatu 22, 
21200 RAISIO, 0400 779 300, pertti.sirola(at)gmail.com
Varajäsen: Sami Teikari
Puheenjohtaja: Sami Teikari
Sihteeri: Vesa Tennilä, vs-pionkiltasihteeri(at)hotmail.fi  

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI   
Toiminnanjohtaja: Henry Siikander, 040 554 8862, 
mpkltoiminnanjohtaja(at)mpkl.fi ,
www-sivut: www.mpkl.fi  
Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Marko Patrakka, 
Lahti, 050 557 0761, puheenjohtaja(at)mpkl.fi  
PAL ry:n edustaja MPKL:n liittohallituksessa: Iikka Ellilä, 
0400 581 160, iikka(at)ellila.fi  ja liittovaltuustossa: 
Aimo Hattula, 040 547 8362, aimo.hattula(at)astrock.com 

MUSEMUSEO MILITARIA, 
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo
Osoite: Vanhankaupunginkatu 19, 13100 HÄMEEMLINNA, 
www.museomilitaria.fi 
Museon johtaja: FM Samuel Fabrin, 
Vanhankaupunginkatu 19, 13100 HÄMEENLINNA, 
044 566 0438, samuel.fabrin(at)museomilitaria.fi 
MUSEO MILITARIA:n toimisto, 03 6824 600, 040 450 7479, 
toimisto(at)museomilitaria.fi 

MUITA OSOITTEITA
Liiton Y-tunnus: 1085982-0
Liiton www-sivut: www.pioneeriaselajinliitto.fi 
Liiton internetsivut / ylläpito: Hakku-lehden päätoimittaja, 
everstiluutnantti Timo Iltanen, Kaislaraitti 1, 
50170 MIKKELI, 044 257 8437, timo.iltanen(at)pp1.inet.fi 
Pioneeritarkastaja: Eversti Jukka Aihtia, Maavoimien 
Esikunta, PL 145, 50101 MIKKELI, työp. 0299 800

PIONEERIMUSEOSÄÄTIÖ
Hallituksen puheenjohtaja: Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, 
Mulonniemi, 80330 REIJOLA, kyosti.kakkonen(at)k2.fi 
Toimitusjohtaja: Museoneuvos, everstiluutnantti 
Jaakko Martikainen, Pensastie 4, 04310 TUUSULA, 
040 5024643, jaakko.martikainen(at)saunalahti.fi 

JÄSENREKISTERI
Huom. Yhteystietojen muutokset maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenrekisteriin, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, 
09 4056 2010, sähköposti: jasenasiat(at)mpkl.fi  
Liittojen yhteinen jäsenrekisterin puhelinpalvelu on avoinna 
maanantaista perjantaihin klo 10.00–14.00 välisenä aikana. 
Kiltojen henkilöjäsenet, ilmoittakaa omaan kiltaanne 
jäseneksi liittymisenne tai jäsenyydestä eroamisenne sekä 
päivittäkää jäsenrekisteriin omat tietonne, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja sotilasarvo, postiosoite päivittyy 
automaattisesti postin järjestelmistä.  
Jokainen jäsen voi internetin kautta itse tarkistaa ja päivittää 
omat jäsentietonsa. Tämä tapahtuu kirjautumalla rekisterin 
e-asiointiin ja tekemällä muutokset sinne osoitteessa: 

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi / 

Käyttäjätunnuksena toimii oma jäsennumero ja ensimmäisellä
sisään kirjautumiskerralla salasanana on postinumero. 
Salasana on vaihdettava ensimmäisen sisään kirjautumisen 
yhteydessä.
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Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry (MPKL) 
piti liittokokoksensa 

23.4.2022 Scandic Tampere 
Koskipuisto Hotellissa. Liit-
tokokous toteutettiin osittain 
etäyhteyksien välityksellä ja 
osittain osallistuen paikan pääl-
lä.  Paikalla liittokokouksessa 
oli 25 kiltalaista eri puolilta 
Suomea ja etäyhteyden päästä 
kokoukseen osallistui 8 kilta-
laista. Liittokokoukseen osal-
listujat edustivat yhteensä 33 
kiltaa ja kiltapiiriä. Kokous-
edustajilla oli käytettävänään 
yhteensä 48 ääntä. MPKL on 
valtakunnallinen kattojärjestö 
aselaji-, perinne- ja joukko-
osastokilloille. Liittoon kuuluu 
lähes 100 kiltaa ja yhdistystä, 
joiden henkilöjäsenmäärä on 
noin 12 000 reserviläistä. Liit-
tokokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Veikko Mattila Pohjois-
Suomen Tykkimieskillasta. 

Liittokokouksen avauksessa 
liittohallituksen puheenjohtaja 
Marko Patrakka esitti lyhyen 
katsauksen liiton tilanteesta. 
Hän esitti huolensa jäsenkil-

Pohjan Pioneerikilta palkittiin 
MPKL:n liittokokouksessa 
Tampereella

tamista järkevään kiltatyöhön 
jäsentensä hyväksi. 

MPKL:n liittokokouksessa 
hyväksyttiin liiton toiminta-
kertomus ja tilinpäätös vuo-
delta 2021 sekä suoritettiin 
henkilövalintoja erovuorois-
ten luottamushenkilöiden 
tilalle liittovaltuustoon, liit-
tohallitukseen ja vaalivalio-
kuntaan. Liittovaltuuston 
puheenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti jatkamaan Pauli 
Mikkola. Liittohallituksen 1. 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Urpo Karjalai-
nen Lahdesta. Liittovaltuuston 
Rekisteröityjen kiltapiirien 
edustajiksi liittovaltuustoon 
valittiin Sami Mattila (Poh-
jois-Suomen Kiltapiiri ry), 
Matti Mikkonen (Kymenlaak-
son Kiltapiiri ry), Jarmo Ruti 
(Etelä-Karjalan Kiltapiiri ry), 
Timo Elolähde (Etelä-Suomen 
Kiltapiiri ry) ja Timo Koukku 
(Vaasan Kiltapiiri ry). Lisäksi 
liittovaltuustoon valittiin kil-
tojen edustajina Kari Ahokas 
(Pohjan Jääkärikilta ry), Lars 
Eklund (Suomenlahden Lai-
vastokilta ry), Aimo Hattula 
(Pioneeriaselajin Liitto ry), 
Osmo Huopainen (Kuopion 
Asevarikon Kilta ry), Jan-Erik 
Juslin (Historiskaförenningen 
Stella Polaris ry), Pekka Kur-
vinen (Pohjanmaan Maan-
puolustuskilta ry), Veronica 
Laitinen (Turvakurssin Kilta 
ry), Paavo Mikkonen (Karja-
lan Prikaatin Kilta ry), Sami 
Pollari (Etelä-Pohjanmaan 
Pioneerikilta ry), Jussi Sainio 
(Ratsumieskilta ry) ja Mikko 
Säntti (Seinäjoen Sotilaspiirin 
Kilta ry). Kitojen edustajiksi 
liittovaltuustoon oli tarjolla 11 
paikkaa ja 12 ehdokasta tavoit-
teli liittovaltuuston jäsenyyttä. 
Kaikki henkilövalinnat toteu-
tuivat vaalivaliokunnan esityk-
sen perusteella. Vaalivaliokun-
nan sihteeri Henry Siikander 
esitteli liittokokoukselle vaa-
livaliokunnan ehdotukset hen-
kilövalintojen osalta. 

Vaalivaliokuntaan valittiin 
erovuorossa olevat vaalivalio-
kunnan jäsenet tehtyjen esi-
tysten perusteella joko uusina 
jäseninä tai jatkamaan Risto 

Juva (Pirkanmaan Kiltapiiri 
ry) uusi, Timo Koukku (Me-
renkurkun Kilta ry) jatkamaan, 
Seppo Suhonen (Pioneeriase-
lajin Liitto ry) jatkamaan ja 
Esa Simpanen (Päijät-Hämeen 
Kiltapiiri ry) jatkamaan. Vaali-
valiokunnan varajäseneksi va-
littiin Harri Koponen (Rannik-
kojääkärikilta ry) uutena. Vaa-
livaliokunnassa on seitsemän 
jäsentä ja kaksi varajäsentä.   

Liittokokouksessa perintei-
sesti palkitaan hyvin menesty-
neitä jäsenyhdistyksiä ja hen-
kilöjäseniä. Vuoden killaksi 
2022 valittiin Pohjan Pionee-
rikilta ry. Valintaperusteina oli 
monipuolinen ja runsas vapaa-
ehtoinen koulutustoiminta ja 
muu toiminta aselajin reservi-
läisille. Kilta tekee aktiivises-
ti yhteistyötä Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen MPK:n 
ja muiden maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa. Tämä vuoden 
kilta nimitys tuli Pohjan Pio-
neerikilta ry:lle jo viidennen 
kerran. Tänä vuonna kunnia-
maininnan kiltakilpailussa sai 
ATC Shooters ry Jyväskylän 
seudulta. Hakku esittää onnit-
telut palkituille killoille!

Vuoden kiltalaiseksi 2022 
valittiin Satu Seidler (Turva-
kurssin Kilta ry). Hän on toi-
minut killan hallituksessa 2012 
lähtien, sihteerinä 2013-2016, 
killan muonitusryhmässä koko 
jäsenyytensä ajan ja veteraani-
vastuuhenkilönä 2012 alkaen. 
Hän on toiminut killan kum-
miyhdistyksen Järvenpään 
Rintamaveteraanien johtokun-
nassa. Satu Seidler on toteutta-
nut veteraaneille järjestettyjen 
ruoka- ja kahvitilaisuudet, elo-
juhlien järjestämisen, kukka-
tervehdyksien ja kynttilöiden 
sytyttämisen Veljeä ei jätetä 
-muistomerkille. Erityisen an-
siokasta on ollut vuoden kilta-
laisen toiminta kunnioitettujen 
veteraanien hyväksi. Hakku 
esittää onnittelut ”Vuoden 
2022 kiltalaiselle”! 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

g
Vuoden 2022 kiltalainen 
Satu Seidler 
(Turvakurssin Kilta ry).

Jäsenkiltojen liittokokousedustajia paikan päällä Tampereella.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallituksen puheen-
johtaja Marko Patrakka avaa liittokokouksen 2022. 

loille maksamattomista jäsen-
maksuista ja kehotti kiltoja ak-
tiivisesti pitämään yhteyttä jä-
senmaksunsa laiminlyöneisiin 
jäseniin. Näin killat yhdessä 
jäsenrekisterin karhulaskujen 
lisäksi patistelevat jäseniään 
maksamaan jäsenmaksurästit. 
Jäsenmaksujen karhukirjeet 
aiheuttavat liitolle merkittävän 
lisäkustannuksen ja vastaisuu-
dessa karhukirjeissä peritään 
pieni viivästysmaksu ylimää-
räisistä kuluista. Marko Pat-
rakka kertoi pohjoismaisten 
kiltapäivien peruuntumisesta 
Parolassa kesäkuussa 2022. 
Peruuntuminen tapahtui puo-
lustusvoimien / PSPR:n  tahol-
ta heidän ilmoittaessaan, ettei-
vät voi ottaa vastaan vieraita 
kesäkuussa.  Liitto velvoittaa 
liittohallituksen- ja liittoval-
tuuston jäseniä aktiivisuuteen 
omien alueidensa jäsenkilto-
jen toiminnan aktivoimisessa, 
erityisesti reserviläisjäsenten 
koulutustoiminnassa. Tämän 
on oltava jatkuvaa yhteyden-
pitoa, kiltojen toimintaedel-
lytysten turvaamista ja opas-

Vuoden kilta 2022, Pohjan Pioneerikilta ry:n edustajat 
vasemmalta Iikka Ellilä ja Peter Elo.
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Pioneeriaselajin Liitto ry:n
kevätkokous Tampereella
Pioneeriaselajin liitto piti kevätkokouksen 23.4.2022 Scandic Tampere Koskipuisto-Hotellissa. 
Kokouksen avannut liiton puheenjohtaja Iikka Ellilä toivotti kaikki paikalla olijat, sekä etäyhteyden 
avulla osallistuvat tervetulleiksi vuoden 2022 kevätkokoukseen. Kokouspaikalla oli liiton puheenjohtajan 
lisäksi 11 henkilöä ja etäyhteydellä kokoukseen osallistui 6 henkilöä. Kokouksen avasi liiton 
puheenjohtaja Iikka Ellilä. Avauspuheenvuorossaan hän käsitteli kulunutta vuotta liiton kannalta. 

Kokous piti hiljaisen 
hetken viimeiseen il-
tahuutoon kutsuttujen 

liiton aktiivitoimijoiden muis-
tolle. Heitä olivat kunniapu-
heenjohtaja eversti Ilmari Hur-
merinta, pitkäaikainen PAL:n 
johtokunnan ja hallituksen 
jäsen everstiluutnantti Pertti 
Huttunen ja Pioneerisäätiön 

pitkäaikainen asiamies evers-
tiluutnantti Jussi Lukkari.

Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin liiton perin-
netoiminnan johtaja Jaakko 
Martikainen ja sihteeriksi hän 
kutsui liiton pääsihteerin Peter 
Elon. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
ja äänten laskijoiksi valittiin 
Heikki Bäckström ja Timo 
Iltanen. Puheenjohtaja totesi 
kokouksen olevan laillisesti 
koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Todettiin että koko-
ukseen osallistui äänivaltaisia 
edustajia seitsemästä killasta, 
yhteensä 17 henkilöä. 

Liiton puheenjohtaja kävi 
lyhyesti läpi osallistujille etu-
käteen jaetun liiton toiminta-
kertomuksen vuodelta 2021. 

Teksti ja kuvat: 
Seppo Suhonen

Kokouksen sihteeri ja PAL:n pääsihteeri Peter Elo vasemmalla, kevätkokouksen puheenjohtaja Jaakko Martikainen keskellä 
ja liiton puheenjohtaja Iikka Ellilä. 

Kiltojen edustajia kevätkokouksessa.

f
Liiton puheenjohtaja 
Iikka Ellilä luovuttaa eniten 
jäsenmääräänsä lisänneelle 
Pirkka-Hämeen Pioneeri-
killalle aselajin historia-
teoksen, jonka vastaanottaa 
killan puheenjohtaja Pertti 
Koivuaho. 

g
Iikka Ellilä luovuttaa pitkä-
aikaiselle Hakun päätoimit-
taja Heikki Bäckströmille 
Hakku-lehden sidotut vuo-
sikerrat, 4 kappaletta, joissa 
ovat kaikki lehdet hänen 
päätoimittajakaudeltaan.

Koronapandemian takia ta-
pahtumat jäivät reilusti nor-
maalivuosista ja esimerkiksi 
perinteistä pioneeri- ja suoje-
lujotosta ei voitu järjestää. Lii-
ton jäsenmäärä oli vähentynyt 
edellisestä vuodesta muuta-
malla jäsenellä, ja oli vuoden 
lopulla 727. Jäsenmääräänsä 
lisäsi prosentuaalisesti eniten 
Pirkka- Hämeen Pioneerikilta, 
jonka jäsenmäärä nousi neljäl-
lä jäsenellä.

Liiton rahastonhoitaja Väi-
nö Heikkala esitteli vuoden 
2021 tuloslaskelman ja ta-
seen.  Heikkala kävi myös läpi 
osallistujille etukäteen jaetun 
toiminnantarkastuskertomuk-
sen. Kokous totesi sen olevan 
kattavan, eikä siinä ollut huo-
mautettavaa. Tämän johdosta 
kokous päätti vahvistaa tilin-
päätöksen ja myöntää hallituk-
selle vastuuvapauden.

Liitto palkitsi eniten jäsen-
määräänsä lisännyttä Pirkka-
Hämeen Pioneerikiltaa asela-
jin historiateoksella. Lisäksi 
liitto palkitsi Hakun päätoimit-
tajan tehtävät jättänyttä Heikki 
Bäckströmiä hänen päätoimit-

taja-kautensa Hakku-lehden 
sidotuilla kirjoilla, 4 kpl. 
Heikki toimi Hakun päätoi-
mittajana vuosina 2011–2021. 
Hakku-lehden vuoden kirjoit-
tajaksi valittu everstiluutnant-
ti Timo Ronkainen palkittiin 
kunniakirjalla. Hän oli estynyt 
kokoukseen osallistumasta ja 
päätoimittaja Timo Iltanen 
toimittaa kunniakirjan hänel-
le Mikkelissä MAAVE:ssa.  
Lisäksi todettiin, että samana 
päivänä pidetyssä Maanpuo-
lustuskiltojen liitto ry:n liitto-

kokouksessa Pohjan Pionee-
rikilta ry valittiin ja palkittiin 
vuoden kiltana 2022. Tämä oli 
Pohjan Pioneerikillalle jo vii-
des kerta. 

Kokouksen päätteeksi ko-
kouksen puheenjohtaja Jaakko 
Martikainen kiitti osanottajia 
sujuvasta kokouksesta ja toi-
votti hyvää kevättä. 
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Santahaminassa järjestet-
ty kurssin toteutus oli 
MPK:n Etelä-Suomen 

maanpuolustuspiirin suunni-
telman mukaista yksittäisen 
taistelijan taitoja kehittävää 
SOTVA-pioneerikoulutusta. 
Kurssin toteutunut vahvuus oli 
8 kouluttajaa ja 29 kurssilaista. 
Kurssin johto koottiin Mikke-
listä ja Porista, kouluttajat pää-
kaupunkiseudun lisäksi muun 
muassa Jyväskylästä. 

Avainkouluttajilla korostui 
taustakoulutuksena aiemmin 
käyty MPK:n keskitetty ase-
lajikouluttajakurssi (pion). 
Voidaankin todeta, että sillä 
on merkittävä vaikutus kurs-
sien määrän ja tason kasvuun. 
Toinen yhteinen nimittäjä kou-
luttajilla oli jäsenyys pionee-
rikillassa: tällä kertaa killoista 
edustettuina olivat Pirkka-Hä-
me, Satakunta, Pohja ja Pää-
kaupunkiseutu. 

Kouluttajahartioita leven-
nettiin tarkoituksellisesti 
vahvalla resursoinnilla, jotta 
kurssi lähtisi monistumaan 
laajemmalle. 

PION-TRA Helsingissä
Teksti: Antti Riepponen (tapahtuma toteutui 8.–10.4.2022)

Helmikuussa Säkylässä 
koeponnistettua, MPK:n ja 
PAL:n reservin pioneerikou-
lutusohjelman mukaista kurs-
siohjelmaa ja rastisisältöjä 
käytettiin Helsingin kurssilla 
merkittävästi suuremmalle 
kurssiosastolle. 

Kurssin tavoitteina oli tun-
tee-tason saavuttaminen olen-
naisissa asioissa kaikissa kol-
messa asiakokonaisuudessa: 
liikkeen edistäminen, suojan 
parantaminen ja suluttami-
nen (rakennetulla alueella). 
Santahaminan varuskunnan 
kiinteät rakennetun alueen 
taistelun harjoituskohteet tar-
josivat ensiluokkaiset puit-
teet toiminnallisille rasteille, 
erityisesti murtoharjoitteisiin 
ja tuliaseman rakentamiseen 
rakennukseen. Uudenmaan 
aluetoimiston linjauksissa ko-
rostuivat koulutusaiheiden si-
tominen toimintaympäristöön 
ja käytettävissä oleviin resurs-
seihin. Aluetoimiston panosta 
halutaankin tässä yhteydessä 
kiittää kurssia edeltävästä ja 
kurssin aikaisesta vuorovai-

kutuksesta liittyen erityisesti 
kurssille saatuun koulutusma-
teriaaliin. Kaartin Jääkäriryk-
mentin materiaalituki harjoi-
tukseen turvasi harjoitteiden 
onnistumisen.  

Osallistujien joukossa oli 
kaksi selkeää yhteistä nimit-
täjää: merkittävällä osalla oli 
vahva TRA-koulutustausta ja 
noin kolmannes kurssilaisista 
oli peruskoulutukseltaan pio-
neereja. Kurssilla käydyissä 
keskusteluissa nousi esiin 
osallistujien odotuksia raken-
netun alueen pioneeritoimin-
nasta: toiminnan eri vaiheissa 
käytettävissä olevat resurssit ja 
erilaisten kokoonpanojen käy-
tössä oleva kalusto ja osaami-
nen. Yhteenvetona näihin odo-
tuksiin vastattiin kurssille en-
nalta valituin koulutusaihein, 
joiden mukaisista toimenpi-
teistä suurin osa on toteutet-
tavissa varsin monen tahon 
toimesta ilman erityiskalustoa. 
Rakentamismateriaalin saata-
vuus korostui toimenpiteiden 
mahdollistajana erityisesti 
suojan parantamisen ja este-

töiden kohdalla. Kurssivah-
vuus mahdollisti hiekkasäk-
kien käytön. Tästä saatiinkin 
havainnot taistelijaparin täyt-
tönopeudesta lapiokalustolla: 
noin 30 säkkiä/tunti ja yksit-
täisen huonetilan taistelijapa-
rin tuliaseman säkkitarpeesta: 
matalaan katettuun suojatilaan 
tarvitaan vähintään 50 pientä 
hiekkasäkkiä. Rakennetun 
alueen erityispiirteitä sulutta-
misen suunnittelussa ja toimi-
valtuuksia käsiteltiin multime-
diaesityksen lisäksi käytännön 
rasteilla. Keskeisinä havain-
toina metsämaastosta eroavai-
suuksina nousivat taistelutilan 
ulottuminen maanalaisiin ti-
loihin ja rakennusten myötä 
lyhentyneet vaikuttamisetäi-
syydet. Lyhyen kurssin jälkeen 
jäi asiassa jatkotarkasteltavaa 
rakennetun ympäristön syven-
täviin koulutuksiin, esimerkik-
si suorittavalle portaalle muun 
muassa raivaamiseen ja mur-
tamiseen sekä johtajien osalta 
suunnitteluun, johtamiseen 
ja yhteistoimintaosapuolten 
kanssa toimintaan liittyen. 

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 

THJ:ssä pooliin liitty-
mään kiinnostunut 
reserviläinen ilmoit-

tautuu omatoimisesti tietonsa 
syöttämällä, jolloin työtilaan 
poolin vetäjiksi merkityt ko-
keneemmat reserviläiskou-
luttajat voivat olla häneen 
yhteydessä tarjoten seuraavia 
tilaisuuksia päästä koulutta-
maan pioneeritaitoja. THJ:ssä 
on mahdollisuus myös lupa-, 
oikeus- ja osaamismerkintöjen 
käyttöön, jolloin kouluttajan 
tietoihin voidaan täydentää 
esimerkiksi panostajan lupa-
kirja, ajolupa ja ensiapukou-
lutus. 

Osaamismerkinnöissä voisi 
olla tarvetta pioneeri-, suoje-
lu- ja valmiusrakentamisen 
osaamista tarkempaan kuvaa-
miseen, mutta poolin jäsenten 

Teksti: Antti Riepponen

Lounais-Suomessa perustettu 
MPK:n pioneerikouluttajapooli 
reserviläisille

vuorovaikutuksella ja toisten-
sa osaamisen tuntemuksella 
on paikattavissa tämä järjes-
telmän puute. 

Alueellisen poolin seuraava 
askel on hyödyntää poolin ve-
täjiä verkostoineen kouluttaji-
en riittävyyden turvaamisessa 
ja vuosikalenteriin merkittyjen 
kurssien koulutuskuorman ta-
sapainotuksessa kouluttajien 
välillä. Yksittäinen kouluttaja 
voi kuulua MPK:n eri maan-
puolustuspiirien ja puolustus-
haarojen (Ilmapuolustuspiiri, 
Meripuolustuspiiri) poolei-
hin. Tästähän on vain hyötyä, 
kun muodostuu mahdollisuus 
kysyä tarvittaessa kouluttajia 
matalalla kynnyksellä naapu-
ripoolista. Poolia on jo hyö-
dynnetty muun muassa vuo-
den 2022 Hakku-harjoituksen 

kurssinjohtaja- ja kouluttaja-
rekrytointiin. 

Mahdollisuuksiksi val-
takunnalliseen peittoon on 
useampi vaihtoehto. Osa kou-
luttajista pyrkii kouluttamaan 
useissa eri koulutuspaikoissa 
ja varuskunnissa. Ehdotetaan 
keskusteltavaksi esimerkik-
si Pioneeriaselajin liitossa ja 
MPK:n pioneerikoulutuksen 
kehittämistyöryhmässä, oli-
siko suotuisinta muodostaa 
valtakunnallinen pooli, jonka 
jäseniä alueiden rajat ylittä-
vään kouluttajaliikenteeseen, 
tausta-aineistojen jakamiseen 
ja koulutusten markkinointiin 
jopa tuetaan. Tietoisuus eri 
puolilla maata suunnitelluista 
kursseista kasvaisi, kun niitä 
nostettaisiin kouluttajarek-
rytoinnin näkökulmasta jo 

kuukausia ennen toteutusta 
pooliin tehtävien osoittamista 
varten. Tässä MPK:n palkatun 
henkilökunnan panos tukisi 
vapaaehtoisten kouluttajien 
valmistelua. 

Osa kouluttajista haluaa 
toimia rajallisen välimatkan 
päässä asuinpaikastaan. Tä-
hän liittyen alueellisten piiri-
en tiedonvaihto saattaisi riit-
tää, jolloin järjestely pysyisi 
yksinkertaisempana. Koulut-
tajien lisäksi nykyistä varhai-
semmalle ajankohdan tiedolle 
tulossa olevista koulutusmah-
dollisuuksista on tarvetta myös 
koulutettaviksi hakeutuvien 
joukossa, jotta nämäkin voi-
vat aiempaa paremmin suun-
nitella esimerkiksi useampaan 
koulutustapahtumaan osallis-
tumisensa. 

Valmiuspäällikön tehtävässä vuonna 2021 Lounais-Suomen maan puolustuspiirissä aloittanut 
Tino Puhakka on luonut edellytykset poolin hallinnoinnille hyödyntäen MPK:n ja Puolustusvoimien 
strategisen kumppanuuden myötä oikeutettua rekisterinpito-oikeutta. Käytössä on MPK:n tiedon-
hallintajärjestelmä THJ, jonka käyttö reserviläisille on kursseille ilmoittautumisessa käytettävässä 
koulutuskalenterin käyttöliittymässä tuttua ja vaivatonta. 
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nuksissa rasteilla opetettiin 
toimintamalleja sekä murta-
mista mekaanisin välinein, 
voimatyökaluin ja räjähtein 
(tyyppipanokset muovailuva-
halla). Säkylän Huovinrinteen 
varuskunnan harjoitusalueen 
mainiot asutuskeskustais-
telun harjoitusrakennukset 
mahdollistivat toiminnallisten 
koulutusmenetelmien käytön 
murtoharjoitteisiin. Suojan 
edistämisestä rakennuksis-
sa toteutettiin toiminnallinen 
rasti todellisessa ympäristössä 
rakenteiden tukemisesta ja tyy-
dyttiin määritetyn painopisteen 
myötä antamaan perusteet tuli-
aseman rakentamisesta raken-
nukseen. Toteutettaessa kurssia 
roudattomaan aikaan, kurssin 
vahvuuden ja ajankäytön mah-
dollistaessa ja mikäli käytössä 
olisi jopa pienten hiekkasäkki-
en täyttölaite ja konetuki, olisi 
mahdollista lisätä toiminnalli-
suutta varsinainen tuliaseman 
rakentamisella hiekkasäkein. 
Maanpäällisistä linnoitteista 
esitettiin esimerkkejä erilai-
sista järjestelmistä kuvaesityk-
sellä, jonka lisäksi osallistujat 
tutustuivat harjoitusalueelle 
rakennettuihin erityyppisiin 
maanpäällisiin linnoitteisiin ja 
arvioivat näiden rakentamiseen 
tarvittavia resursseja, aikaa 
ja materiaaleja. Kolmantena 
asiakokonaisuutena annettiin 
perusteita rakennetun alueen 
erityispiirteistä suluttamisen 
suunnittelussa ja toimivaltuuk-
sista. Käytännön rasteina to-
teutettiin seuraavat harjoitteet 
estetöistä rakennuksissa: ra-
kennuksen aukkojen sulkemi-
nen, portaikkojen sulkeminen, 
katolle pääsyn estäminen sekä 
rakennuksen sulkemisen ja su-
luttamisen suunnitelman laati-
minen. Kurssia oli seuraamassa 
useita vieraita. Muun muassa 
Lounais-Suomen aluetoimis-
ton koulutusta seuranneilta 
edustajilta saadun palautteen, 
rasteilla osallistujien suorit-
teista tehtyjen havaintojen sekä 
vuorovaikutteisen opetuksen 
perusteella todettiin aiheiden 
valinta kurssiohjelmaan onnis-
tuneeksi sekä kurssin tavoitteet 
saavutetuiksi. 

Ikkuna-aukon sulkeminen verkolla.

Räjähdemurtaminen: ikkunapanos-harjoite. 

Valmisteluvaihe: 
sisältö ja tavoitteet

Säkylässä järjestettiin 
helmikuussa TalviHuo-
vi22-harjoituksen osa-

na MPK:n reservin pioneeri-
koulutusohjelman mukainen 
jatkokurssi, Pioneeritoiminta 
rakennetulla alueella. Koulut-
tajina toimivat MPK:n Lou-
nais-Suomen maanpuolus-
tuspiirin sitoutuneet reservi-
läiskouluttajat; Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen pioneerikil-
tojen edustajia. Valmisteluvai-
heessa syksyllä 2021 muodos-
tettiin kurssiohjelma mainitun 
koulutusohjelman määrittämiä 
tavoitteita ja aiheita perustei-
na käyttäen. Lounais-Suomen 
aluetoimisto linjasi painopis-
teen liikkeen edistämiseen ra-
kennuksissa ja suojan paranta-
miseen rakennuksissa, kuiten-
kin säilyttäen vaatimusten mu-
kaisesti kurssin kolmannenkin 
osa-alueen tavoitteen (tuntee 
olennaiset asiat liittyen sulut-
tamiseen rakennetulla alueella) 
osana kurssia. Rakennusten vä-
lialueiden toimenpiteet niin su-
luttamisen, liikkeen edistämi-
sen kuin suojan parantamisen 
osalta todettiin tässä yhteydes-
sä määritetyn koulutusaiheiksi 
muilla reservin pioneerikoulu-
tusohjelman tai Logistiikkalai-
toksen valmiusrakentamisen 
kursseilla. Tässä yhteydessä on 
jälleen kiitoksen paikka Porin 
Prikaatin Satakunnan Pioneeri- 
ja Viestipataljoonan suuntaan 
tämän jatkokurssin aiheisiin 
koulutuskorttien laatimisen 
mahdollistaneiden oppaiden 
ja esitysaineistojen saamisesta 
käyttöön. 

MPK:n TalviHuovi22 
-harjoituksen tuki 
ja järjestelyt 
Koronarajoitteiden vähentyes-
sä kurssi päästiin toteuttamaan 

Teksti ja kuvat: Antti Riepponen (tapahtuma toteutui 11.–13.2.2022)

PION-TRA Säkylässä

lähitoteutuksena. Vuorovai-
kutus harjoituksen reservi-
läisjohdon ja kurssin kanssa 
käynnistyi jo marraskuussa 
(3 kk ennen kurssia) tiivistyen 
vuodenvaihteen jälkeen muun 
muassa harjoitteiden toteutu-
misen kannalta kriittisten ni-
mikkeiden erillistarkasteluun. 
Harjoituspalautteessa tämän 
todettiin olleen merkittävä 
toteutusvaiheen onnistumisen 
mahdollistaja. Pioneerikoulu-
tukselle tyypillisesti kurssin 
joukkokohtainen koulutus-
materiaali oli nimikkeiden 
määrältään runsasta. Tähän 
Porin Prikaatin tuki vastasi 
erinomaisesti: muutamaa ni-

mikettä lukuun ottamatta osal-
ta koulutuskorttien mukainen 
esitetty materiaali oli käytet-
tävissä kokonaisuudessaan 
koulutukseen. 

PVMoodle-osuus

Koulutusohjelman mukaises-
ti kurssiin kuuluu ennakko-
osuus PVMoodlessa. Työtila 
tarjosikin koulutuksellisen 
ennakkoaineiston jaon lisäksi 
alustan mm. valmistautumi-
seen liittyville kysymyksil-
le ja kurssilaisten välisille 
kimppakyytien sopimisille. 
Jatkojalostettavaksi ehdote-
taan ennakko-osioon lisättä-

viä materiaaleja. Ajatus on 
teoriataustan tarjoamisesta 
ennen kurssia omaksuttavaksi 
on hyvä, jolloin lähijaksolla 
käytännön koulutuksen suh-
teellinen osuus kasvaa. Vapaa-
ehtoisessa koulutuksessa tulee 
tasapainoiltavaksi ennakkoon 
tarjottavan materiaalin mää-
rä, jotta tarjotaan riittävät pe-
rusteet lähijakson käytännön 
harjoitteille samalla kuitenkin 
kurssille ilmoittautuneita säi-
käyttämättä. Tämän kurssin 
useat lähdeaineistoksi saadut 
oppaat olivat turvaluokiteltu-
ja, jolloin verkkoon tarjottu 
materiaali rajautui aihepiiriin 
orientoinniksi Puolustusvoi-
mien verkkosivuillaan tarjo-
amien oppaiden ottein. 

Lähijakson 
koulutusrastit
Koulutusohjelmassa määri-
tetyt aihekokonaisuudet ja 
tavoitteet helpottivat lähde-
aineistosta olennaisten asioi-
den poimimista viikonlopun 
mittaiseksi koulutukseksi ra-
kennetun alueen pioneeritoi-
minnasta. Väestöä koettelevan 
koronapandemian johdosta 
kurssilta jäi viime tingassa 
pois useita kouluttajia ja osal-
listujia. Murtorastien valmis-
teluosaston tarvitsema aika 
luotiin toteuttamalla valmis-
telun aikana vuorovaikutteista 
opetusta käyttäen rastit suojan 
parantamisesta vaiheittain ja 
vaarallisten aineiden vaiku-
tuksesta omaan toimintaan. 
Jälkimmäisenä mainittuun 
muodostettiin toiminnallinen 
osuus alkusammutusharjoit-
teella kaasualtaaseen, tavoit-
teenaan osallistujien oivallus 
ja rohkeus rakennusten omaan 
alkusammutuskalustoon tu-
keutumisesta jo palon alku-
vaiheessa, näin säilyttäen kyky 
pitää kohteet savusta vapaina. 
Liikkeen edistämisestä raken-

Estetyöt rakennuksessa: portaikon käytön kiistäminen
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Tilaisuuden aluksi Poh-
jois-Suomen Reservi-
läiskuoron lauluryhmä 

lauloi Axel von Kothenin ”Ru-
kous”. Rovasti Hannu Ojalehto 
piti hartauspuheen. Hän totesi 
puheessaan muun muassa, että 
” Te kunnioitetut sotiemme ve-
teraanit ja koko sotasukupolvi  
jätätte ja olette jo jättäneet elä-
männe suuressa kertomukses-
sa meille jälkipolville sellaisen 
henkisen arvoperinteen, jonka 
vaaliminen on meidän velvol-
lisuutemme. Tällaiset kunnia-
käynnit sankarihaudoillamme 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Talvisodan päättymispäivän 
13.3.2022 tilaisuudet Oulussa
Talvisodan päättymispäivänä 13.3.2022 järjestettiin koronarajoitusten helpottaessa seppeleenlaskutilaisuus 
Oulussa Sankarihautausmaalla. Nyt tuli kuluneeksi 82 vuotta talvisodan päättymisestä. Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakomppania (PPMAAKK) oli asettanut kunniavartion muistomerkille. Maanpuolustusjärjestöjen 
lippulinnassa oli yli 20 eri järjestöjen lippua. Kärjessä oli kielekkeinen valtiolippu, jonka kantajan ja lippu-
vartion oli asettanut PPMAAKK. Seuraavana oli Suomen lippu, jonka kantajan ja lippuairuet oli asettanut 
Oulun Reserviupseerikerho (ORUK). Lippulinnan johtajana toimi Tuomas Lipponen, myös ORUK:sta. 

Rovasti Hannu Ojalehto pitämässä hartauspuhetta (kuvassa selin), vasemmalla Reservi -
l äiskuoron lauluryhmä, sepelepartiot vasemmalta Onni Toljamo, Kari Ahokas, Valtteri 
Bäckström, evl, Vesa Värjyvirta, majuri Antti Jokinen.

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistä seppelettä 
ovat laskemassa vasemmalta Onni Toljamo, Kari Ahokas ja 
Valtteri Bäckström.

Puolustusvoimien seppelettä laskemassa vasemmalta 
evl Vesa Värjyvirta ja majuri Antti Jokinen.

Kielekkeisen valtiolipun lippuvartio ja Suomen lipun airuet ja lipun kantaja.
ovat tärkeä tapa tämän perin-
teen vaalimista. Viime viik-
kojen tapahtumat Ukrainassa 
kertovat karua kieltään siitä, 
miten hauras rauhantila tänä-
kin päivänä voi olla. Ja se on 
sitä myös aivan tässä lähiym-
päristössämme, Euroopassa. 
Käynnissä olevaa Ukrainan 
sotaa on verrattu meidän tal-
visotaamme. Ja vaikka niiden 
välissä on melkein vuosisata, 
niin hämmästyttävässä mää-
rin niissä löytyykin saman-
kaltaisuutta.” Hartauspuheen 
jälkeen Reserviläiskuoron 
lauluryhmä ja yleisö lauloivat 
yhdessä isänmaan virren 577, 
säkeistöt 1–4. 

Veteraanijärjestöjen ja maan-
puolustusjärjestöjen yhteisen 
seppeleen laskivat kunnioite-
tut sotaveteraanit Onni Tolja-
mo (Oulun Rintamaveteraani-
piiri ry) ja Valtteri Bäckström 
(Oulun Sotaveteraanit ry) sekä 
Kari Ahokas (Oulun Rintama-
veteraanipiirin pj. ja maan-
puolustusjärjestöjen edustaja). 
Puolustusvoimien seppeleen 
laskivat Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Vesa 
Värjyvirta ja asevelvollisuus-
sektorin johtaja  majuri Antti 
Jokinen.  Tilaisuuden päätti 
Reserviläiskuoron lauluryhmä 
esittämällä Heikki Klemetin 
”Oi kallis Suomenmaa”. Ro-
vasti Hannu Ojalehto esitti 
tervetulotoivotukset tapahtu-
man osanottajille ja yleisölle 

saapua keskustan seurakunta-
talolle kahville ja esitelmätilai-
suuteen. Oulun sankarihauta-
usmaalla oli yli sata maan-
puolustushenkistä oululaista 
seuraamassa tilaisuutta.

Talvisodan päättymisen 
vuosipäivä jatkui keskustas-
sa seurakuntatalolla kahviti-
laisuuden muodossa. Oulun 
Sotilaskotiyhdistyksen sisa-
ret toteuttivat kahvitarjoilun. 
Pohjois-Suomen Reserviläis-
kuoron lauluryhmä esitti yli-
määräisenä yllätysnumerona 
seurakuntatalolla ”Oi kallis 
Suomenmaa”. Vuosipäivä jat-
kui opetusneuvos Matti Rossin 
esitelmällä ”Talvisota”. Matti 
Rossi käsitteli esitelmässään 
talvisotaa varsin laajasti ja 
asiantuntemuksella viitaten 

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna marssimassa 
muistomerkille

f
Maanpuolustusjärjestöjen 
lippulinna, vasemmassa 
reunassa lippulinnan johtaja 
Tuomas Lipponen.
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Esitelmätilaisuuden juhlayleisöä.Seurakuntatalolla kahviossa juhlayleisöä.

Pohjois-Suomen Reserviläiskuoron lauluryhmä seppeleen-
laskutilaisuudessa.

Oulun Tammenlehväkuoro esiintymässä Oulun Tuomiokirkossa.

h
Rovasti Hannu 
Ojalehto pitä-
mässä Talvi-
sodan muisto-
päivän puhetta 
Tuomiokirkossa.

Opetusneuvos Matti Rossi pitämässä esitelmää ”Talvisota”.

Seppo Suhonen juontamassa esitelmätilaisuutta.Sankarimuistomerkillä kunniavartiossa PPMAAKK:n reserviläisiä.

myös käynnissä olevaan so-
tatilaan Ukrainassa ja näiden 
tapahtumien yhtäläisyyksiin. 
Esitelmätilaisuuden juontajana 
toimi Pohjois-Pohjanmaan Se-
nioriupseereitten puheenjohta-
ja Seppo Suhonen. Hän välitti 
tuomiorovasti Satu Saarisen 
lähettämän tervehdyksen juh-
layleisölle. Tuomiorovasti Satu 
Saarinen lähetti lomamatkalta 
sähköpostia ja ”pyysi välittä-
mään lämpimät ja kunnioittavat 
terveiset sotiemme veteraaneil-
le. Hän toteaa, että nyt tuntuu 
erityisen merkittävältä saada 
juhlia talvisodan päättymis-
päivää vapaassa isänmaassa. 
Hän esittää kiitoksensa vete-
raanisukupolvelle itsenäisestä 
isänmaasta ja näihin kiitoksiin 
varmasti kaikki seurakuntata-
lolla olevasta juhlayleisöstä 
yhtyivät. Tuomiorovasti Saa-
rinen kehottaa meitä rukoile-
maan Ukrainan puolesta, että 
sota päättyisi sekä isänmaam-
me puolesta, että säästyisimme 
sodasta ja saisimme elää rau-
hassa itsenäisessä isänmaassa.”  
Seppo Suhonen kertoi tilaisuu-
den lopuksi muista lähiajan ta-
pahtumista ja niiden aiheista 
Oulussa. 

Nämä edellä esitetyt tilai-
suudet koordinoi Pohjois-
Pohjanmaan Senioriupseerit 
PPSU.

Talvisodan päättymisen 
vuosipäivän iltana klo 19 oli 
Oulun Tuomiokirkossa Oulun 
Tammenlehväkuoron (entinen 
Oulun Sotaveteraanikuoro) 
kirkkokonsertti. Tilaisuuden 
avasi kuoron puheenjohta-
ja Paavo Saari. Kuoroa johti 
kuoron kapellimestari Mihkel 
Koldits, solistina Osmo Ka-
veri. Kuoro esitti 12 musiikki 
kappaletta. Lisäksi kuoro ja 
juhlayleisö lauloivat yhdessä 
virret ”Soi kunniaksi Luojan” 
ja ”Sun kätes Herra voimak-
kaan”.  Solisti Osmo Kaveri 
esitti ”Evakon laulun”. Ro-
vasti Hannu Ojalehto (Oulun 
Sotaveteraanit ry:n pj.) piti 
muistopäivän puheen, jossa 
hän käsitteli Talvisotaa varsin 
laajasti. Tuomiokirkkoon oli 
saapunut yli 400 maanpuolus-
tushenkistä oululaista. 

g
Pohjois-Suomen 
Reserviläiskuo-
ron lauluryhmä 
esiintymässä seu-
rakuntatalolla.
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Kansallisena veteraa-
nipäivänä järjestettiin 
pienimuotoinen sep-

peleenlaskutilaisuus sankari-
muistomerkillä Oulussa. Ti-
laisuudessa laskettiin kolme 

Kansallinen veteraani-
päivä 2022 Oulussa

seppelettä. Sotiemme veteraa-
nien, Oulun kaupungin ja Ou-
lun ev.lut. seurakuntien yhtei-
sen seppeleen laskivat Oulun 
kaupungin valtuuston pj. Juha 
Hänninen, veteraani Valtteri 
Bäckström ja Oulun seurakun-
tayhtymän yhteisen kirkkoval-
tuuston ja – kirkkoneuvoston 
jäsen Rauno Hekkala. Puolus-
tusvoimien seppeleen laskivat 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Vesa Värjy-

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Kansallinen veteraanipäivä alkoi Oulussa lipun-
nostolla linnansaaressa. Oulun Seudun Rauhan-
turvaajat nostivat siniristilipun Oulun kaupungin 
lipputankoon klo 9.00. Lipun nostajina olivat 
Tapio Kauppi ja Kari Tiri. 

g 
Yhteiskuvassa vasemmalta 
Oulun kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Juha Hän-
ninen, veteraani Valtteri 
Bäckström ja Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun aluetoi-
miston päällikkö everstiluut-
nantti Vesa Värjyvirta. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppania oli asettanut kunniavartion sankarimuistomerkille.

f
Veteraanijärjestöjen, Oulun 
kaupungin ja Oulun ev.lut. 
seurakuntien yhteistä seppe-
lettä ovat laskemassa vasem-
malta: Valtteri Bäckström, 
Juha Hänninen ja Rauno 
Hekkala. 

Puolustusvoimien seppelettä ovat laskemassa everstiluutnant-
ti Vesa Värjyvirta ja kapteeni Toni Rinta.

Kari Ahokas ja Jouko Lehtoranta ovat laskemassa maanpuo-
lustusjärjestöjen seppelettä. 

virta ja osastoupseeri kapteeni 
Toni Rinta. Maanpuolustusjär-
jestöjen seppelettä olivat las-
kemassa Jouko Lehtoranta ja 
Kari Ahokas, molemmat Poh-
jois-Pohjanmaan Senioriup-
seereista PPSU sekä Pohjan 
Pioneerikillasta. Pohjois-Poh-
janmaan Maakuntakomppania 
oli asettanut kunniavartion 
muistomerkille. Pieni joukko 
oululaisia oli saapunut seuraa-
maan perinteistä seppeleenlas-
kutilaisuutta.

Oulun kaupunki oli järjes-
tänyt perinteitä kunnioittaen 
liputuksen Tuiran silloilla, ku-
ten vuosittain on ollut tapana. 

Kansallisen veteraanipäi-
vän iltana Oulun Tammenleh-
väkuoro järjesti ”Muistojen 
ilta” konsertin Madetojan sa-
lissa yhdessä Lapin sotilas-
soittokunnan kanssa. Oulun 
kaupunki isännöi konserttia 
ja he olivat kutsuneen pienen 
joukon kunnioitettuja vete-
raaneja ja muita kutsuvieraita 
konserttiin. Muulle yleisöl-
le konsertti oli maksullinen. 

Oulu oli luopunut kaikille 
avoimesta kansallisen vete-
raanipäivän kansalaisjuhlan 
järjestämisestä. Konserttiylei-
sö oli kuulluista keskusteluista 
päätellen pettynyt tästä ratkai-
susta. Edellisestä huolimatta 
Madetojan sali oli lähes täyn-
nä maanpuolustushenkisistä 
oululaisista. 

Oulun Tammenlehväkuoroa 
johti Mihkel Koldits ja Lapin 
sotilassoittokuntaa musiikki-
majuri Jarkko Aaltonen. Ou-
lun kaupungin tervehdyksen 

esitti kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Juha Hänninen. 
Kuoron puheenjohtaja Paavo 
Saari kertoi lyhyesti Oulun 
Tammenlehväkuoron synty-
historiasta. Konsertin ohjelma 
oli juhlava, monipuolinen ja 
isänmaallinen. Konsertissa 
esiintyi myös Lehdokit trio ja 
kymmenvuotias Venla Mänty-
ranta esitti soolona ”Evakon 
laulun”. Konserttiyleisökin 
pääsi osallistumaan yhteis-
lauluna esitettyyn ”Sillanpään 
marssilauluun”.  Konsertin 

päätti perinteisesti ja juhlavasti 
Sibeliuksen ”Finlandia”  

Esitän kiitokset hienosta 
konsertista Oulun Tammen-
lehväkuorolle ja Lapin sotilas-
soittokunnalle. Hieno konsert-
ti jäi varmasti muistoihimme!

Esitämme nöyrän ja kun-
nioittavan tervehdyksen ja 
kiitokset sotiemme veteraa-
neille ja sotiemme naisille it-
senäisestä isänmaasta! Heidän 
uhraustensa ansiosta saamme 
nostaa siniristilipun salkoon 
itsenäisessä isänmaassa! 
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Juhlallinen lipunnosto Kilpisjärvellä kolmen valtakunnan rajapyykillä. Vasemmalta: 
Jääkäriprikaatin komentaja eversti Kimmo Kinnunen, Jääkärikillan puheenjohtaja 
Hannu Koivula, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja killan sihteeri Kari Broström.

Killat kertovat

Tänäkin vuonna kiltalais-
ten suurempaa osallis-
tumista matkalle rajoitti 

Covid19. Pohjan Jääkärikilta 
järjesti kuitenkin 27. kerran 
Operaatio Pohjanloimun – 
perinteet säilyvät. Siirtyminen 
tilaisuuden pitopaikalle, kol-
men valtakunnan rajapyykille 
tapahtui joko moottorikelkoil-
la tai hiihtämällä. Yleisöä oli n. 
200 henkilöä.

Killan puheenjohtaja Hannu 

Pohjan Jääkärikillan 
perinteinen lipunnostotilaisuus 
kansallisena veteraanpäivänä

Vuodesta 1995 alkaen 
Pohjan Prikaatin kilta 
ja nykyisin Pohjan Jää-
kärikilta on järjestänyt 
veteraanien perinteitä 
kunnioittaen juhlallisen 
lipunnostotilaisuuden 
kansallisena veteraani-
päivänä. Lipunnosto on 
tapahtunut kolmen val-
takunnan rajapyykillä 
Kilpisjärvellä samassa 
paikassa, missä se toteu-
tettiin 27.4.1945 Lapin 
sodan päättymisen kun-
niaksi. JR1:n miehet, 
killan perinnejoukkojen 
taistelijat, suorittivat 
Lapin sodan viimeiset 
taistelutehtävät Kil-
pisjärven maastossa 
ja työnsivät samalla 
viimeisetkin saksalais-
sotilaat Suomen alueelta 
pois. 

Koivula toivotti kaikki terve-
tulleiksi tapahtumaan. Jääkä-
riprikaatin 3.JK:n varusmiehet 
olivat suorittaneet tunturivael-
luksen ja olivat paikalla ryh-
dikkäänä lippujoukkueena. 
Joukkueen edessä olivat rivis-
sä Jääkäriprikaatin komentaja 
eversti Kimmo Kinnunen ja 
apulaiskomentaja eversti Juk-
ka Kotilehto. Lipunnostajina 
toimivat kiltaveli Alpo Koivu-
niemi Pietarsaaresta ja aliup-

seerioppilas Hirvelä. 
Kiltamme arvostaa suuresti 

sitä, että näinä kiireisinä aikoina 
puolustusministeri Antti Kaik-
konen oli arvottanut tämän ti-
laisuuden korkealle saapumalla 
paikalle. Antti Kaikkonen piti 
tilaisuudessa juhlapuheen, jos-
sa hän erityisesti huomioi pai-
kalla olleet varusmiehet.

Lapin lennoston Hornet 
suoritti ylilennon matalalla 
sekunnilleen sovittuna aikana 

Teksti: Kari Broström, sihteeri

klo 12.00. Jälkipolton jyrinä 
tehostui yllemme Käsivarren 
jylhistä tuntureista. Tunnel-
ma oli luotu. Väkijoukko oli 
virittäytynyt laulamaan Lip-
pulaulun. Tunturikuoro esitti 
aina puhuttelevan Veteraanin 
iltahuudon yleisön yhtyessä 
kertasäkeeseen. Oulun Seura-
kuntayhtymän johtaja, pastori 
Pekka Asikainen piti kenttä-
hartauden ja lopuksi laulettiin 
Isänmaan virsi. 

Jääkäriprikaati perinteisesti 
mukana Kilpisjärvellä 
kansallisen veteraanipäivän 
lipunnostossa 27.4.2022
Kansallisena veteraanipäivänä Jääkäriprikaati toteutti Kilpisjärvellä juhlallisen lipunnoston kolmen val-
takunnan rajapyykille. Tilaisuuteen osallistui myös joukko varusmiehiä Lapin jääkäripataljoonasta:
”Lähdimme tiistaina, 26.4.2022, hieman erilaiselle tehtävälle kohti Kilpisjärveä. Tehtävän tarkoituksena 
oli kunnioittaa 27.4 vietettävää Kansallista veteraanipäivää tekemällä hiihtovaellus kolmen valtakunnan 
rajapyykille, jossa pidettäisiin myös Lapin sodan päättymisen muistotilaisuus.” 

Teksti: Koonnut Taina Pirinen tapahtumaan osallistuneiden JPR:n varusmiesten kommenteista, tiedotussihteeri, Jääkäriprikaati
Kuva: Anne Torvinen, tiedotussihteeri, Lapin lennosto

Alun automatka kohti 
käsivartta sujui mut-
kitta ja teltat pystytel-

tiin iltapäivästä Kilpisjärven 
rantaan. Tämän jälkeen edes-
sä oli Saanan valloitus. Maise-
mat matkan varrelta kelpasivat 
varmasti kaikille ja pitkä lasku 
huipulta alas majoituspaikalle 
kruunasi illan. 

Seuraavana aamuna suunta-
simme kohti kolmen valtakun-

nan rajapyykkiä. Tilaisuuteen 
osallistui myös puolustus-
ministeri Antti Kaikkonen, 
puheessaan Kaikkonen nosti 
muun muassa kunnioittavaan 
sävyyn esille Lapin sotaan 
joutuneet varusmiehet, jot-
ka tiukasta tilanteesta huoli-
matta onnistuivat 27.4.1945 
karkottamaan viimeisetkin 
saksalaisjoukot pois maas-
ta. Nimenomaan tuon päivän 

kunniaksi veteraanipäivää vie-
tetäänkin, sillä se on viimeinen 
päivä, jolloin Suomi on ollut 
virallisesti sodassa. Puhe he-
rätti eittämättä ajatuksia myös 
meidän varusmiesten mielissä 
sekä tietysti syvää kunnioitus-
ta aiempia ikäpolvia kohtaan. 

Kokonaisuutena tehtävä oli 
erittäin onnistunut ja matka 
sellainen, jota jokainen sille 
osallistunut muistelee varmas-

Lippu on nostettu kolmen valtion 
rajapyykillä salkoon, vasemmalla 
Lapin sotilassoittokunnan soittoryhmä 
ja oikealla lipunnostajat.

ti mielellään vielä vuosienkin 
päästä. 

Toivomme, että muistomer-
keille ja tuntureille voidaan 
jatkossakin vaeltaa vapaassa 
maassa, jossa vallitsee rauha.”

  Kilpisjärven kansallisen 
veteraanipäivän ”Pohjan-
loimun” historiaa on esitelty 
sivulla 59 tässä lehdessä.

”
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Urlus-säätiön tarkoituk-
sena on tukea maan 
ja etenkin Helsingin 

seudun liikuntakasvatus- ja 
urheiluelämää sekä muutoin 
edistää maanpuolustuksellista 
ja muuta itsenäisyyttä tukevaa 
toimintaa. Säätiön perustana 
on Töölössä Pohjoinen Hes-
periankatu 15:ssä sijaitseva 
kiinteistö, ns. Suojeluskunta-
talo. Nykyään talossa toimii 
lukuisten vuokralaisten lisäk-
si Urlus-Säätiön tukemana va-
paaehtoisia maanpuolustusyh-
distyksiä. Jatkosodan jälkeen 
syksyllä 1944 Neuvostoliiton 
painostuksesta Suojeluskun-
tajärjestö lakkautettiin. Hel-
singin Suojeluskuntapiirissä 
päätettiin piirin omaisuus 
siirtää pikaisella päätöksel-
lä perustetulle Osuuskunta 
Urlukselle. Sodan jälkeisinä 
vuosina ei suojeluskunta-
omaisuuden siirto yksityisten 
henkilöjäsenten omistamalle 
osuuskunnalle osoittautunut 
kuitenkaan turvalliseksi rat-
kaisuksi ja osuuskunnan ti-
lalle perustettiin Urlus-Säätiö 
vuonna 1951.  

Ensimmäiset 
pioneeri-/suojelu-
webinaarit ja 
varautumis-
webinaarien sarja 
Pioneeriosastossa erilaisten 
etätapahtumien järjestämistä 
oli suunniteltu jo aikaisem-
min, mutta vuonna 2020 ta-
pahtumien järjestäminen sai 

Pioneeriosastolle merkittävä 
Urlus-palkinto
Urlus-säätiö palkitsi maaliskuussa 2022 Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosaston erityisestä 
toiminta-aktiivisuudesta 10 000 euron palkinnolla. Palkintojen tärkein myöntämisperuste oli 
reserviläisten koronapandemian aikana ja sen aiheuttamista rajoituksista huolimatta toteutetut 
innovatiiviset koulutustilaisuudet. 

vauhtia. Huhti-elokuussa jär-
jestimme neljä webinaaria. 
Aiheina olivat “Siviilivalmius 
ja varautuminen”, “Puolus-
tusvoimien pioneerikoulutus-
ohjelma 2021–2025 ja koulu-
tuspolut”, “Ydinräjähdysten 
vaikutukset etenkin Suomen 
kannalta” sekä “Suojelu”. 
Yhteistyökumppaneiksi pyy-
simme kärkiasiantuntijoita 

mm. Varsinais-Suomen Pe-
lastuslaitoksesta, Puolustus-
voimien Esikunnasta ja Porin 
Prikaatista, Sotilaslääketie-
teen keskuksesta, Puolustus-
voimien Tutkimuslaitoksesta 
ja MPK:sta. Kukin webinaari 
keräsi 50–100 osallistujaa.  

Pioneeriosaston puolesta 
webinaarien moottoreina ovat 
olleet etupäässä ensimmäisen 

webinaarin johtanut majuri 
Jukka Rusila ja menestyk-
kään webinaarien jatkumon 
rakentanut majuri Timo Luk-
karinen. Rusila ja Lukkarinen 
myös kirjoittivat webinaareis-
ta useamman jutun sekä Hel-
singin Reservin Sanomiin että 
Hakku-lehteen. Myös useita 
muita osallistui valmisteluun. 

Vuonna 2021 ideointi jat-

kui. Halusimme jälleen laaja-
alaista, isolle yleisölle sopivaa 
ohjelmaa. Otimme yhteyttä 
RUL:n Varautumistoimikun-
taan ja aloitimme yhdessä 
ideoimaan tapahtumaa. Kol-
miosainen Kokonaisturvalli-
suuden webinaarisarja keräsi 
280 ilmoittautujaa. Jokaisessa 
webinaarissa oli parhaillaan 
paikalla 90–120 henkilöä eli 
yhteensä yli 300 osanottoker-
taa. 

Ensimmäisen osion aiheena 
on “Reservin osaamisen kehit-
täminen niin Puolustusvoimi-
en, Maanpuolustuskoulutus 
MPK:n kuin reserviläisjärjes-
töjen kautta”. Toisella kerralla 

Teksti: HRU:n Pioneeriosaston puheenjohtajat Ylil res Juha Vatanen, Maj res Timo Lukkarinen, Maj res Jukka Rusila
Kuvat: Ari Ranto / HRUP

Eturivissä vasemmalla kyberturvallisuuskouluttajat Risto Sandvik ja Tero Oittinen, Urlus-
säätiön puheenjohtaja Mikko Koskimies sekä Stadin sissien Vesa Vepsä. Takarivissä: Pionee-
riosaston palkinnon vastaanottaneet varapuheenjohtaja Timo Lukkarinen ja puheenjohtaja 
Juha Vatanen sekä Urlus-säätiön asiamies Jukka Pennanen. 

f
Pioneeriosasto vastaanotti 
Urlus-palkinnon. Kuvassa 
vasemmalta Urlus-säätiön 
puheenjohtaja Mikko Kos-
kimies, Pioneeriosaston pu-
heenjohtaja Juha Vatanen ja 
1. varapuheenjohtaja Timo 
Lukkarinen.

pureuduttiin “toimintaan kun-
nan häiriö- ja poikkeusolo-
suhteissa sekä muille viran-
omaisille annettavaan apuun”. 
Webinaarisarjan kolmas osio 
käsitteli “naisten osallisuutta 
kokonaisturvallisuuden teki-
jöinä, Vapepan alueellista ja 
kansallista toimintaa, sopi-
muspalokuntia sekä paikallis-
yhteisöjen roolia hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden edistäjinä”. 

Ote Urlus-palkinnon juh-
lallisesta todistuksesta: ”Hel-
singin Reserviupseerien Pio-
neeriosasto on kehittänyt ja 
toteuttanut yli kaksi vuotta 
kestäneenä korona-aikana in-
novatiivisen etäluentosarjan, 

jossa on hyödynnetty etätek-
niikkaa ja saatu kouluttajiksi 
asiantuntevia kouluttajia. Työ 
on tehty yhteistoiminnassa 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
kanssa. Luentosarja on kes-
kittynyt pioneerialan nykytek-
niikoihin ja taktiikoihin koti-
maassa ja sen ulkopuolella.” 

Urlus-palkinnot 
2022 myös kyber-
turvallisuus- ja 
esikuntakurssien 
kouluttajille 
Pioneeriosaston ohella pal-
kittiin kaksi muuta Urlus-
palkinnon saajaa. MPK/Ky-

berturvallisuuden kouluttajat 
ovat kehittäneet osaamista 
valtakunnallisella yhteistyöllä 
ja osallistuneet kansainvälisiin 
harjoituksiin ml. Naton kyber-
puolustuksen osaamiskeskus 
CCDCOE:n johtama Locked 
Shields -harjoitus, jossa Suo-
men joukkue sijoittui toiseksi.  

Stadin sissit/Paikallispatal-
joonan esikuntakurssin koulut-
tajat ovat järjestäneet vuodesta 
2014 alkaen esikuntatyösken-
telyn kursseja, joille on osal-
listunut noin 100 reserviläistä 
vuosittain. Myös esikunta-
kursseissa näkyy pioneerien 
kädenjälki. Pioneeriosaston 
jäsen ja aiemmin myös Pio-
neeriosaston puheenjohtajana 
toiminut Sami Hotakainen 
on toiminut esikuntakurssien 
kurssinjohtajana. Tulevaisuus 
näyttää onko luvassa myös 
pioneeripainotteisia esikunta-
kursseja... 

Pioneeri on edelläkävijä –
Iske Hakku! 

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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Killat kertovat

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n ohjelmassa oli kevätkaudella 
2022 korkeatasoisia esitelmiä:

 

PPelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriön 
pelastusosastolta: "Väestönsuojelu Suomessa"
 

Majuri Petteri Viitanen, Kaartin jääkärirykmentin 
pioneeripäällikkö: "Pioneeritoiminta pääkaupunkiseudulla"
 
Helsingin kaupungin maankäytön johtava erityisasiantuntija 
Eija Kivilaakso: "Maanalainen suunnittelu"
 
Pioneeritarkastajan sijainen, everstiluutnantti Timo 
Ronkainen: "Pioneeriaselajin kehittäminen ja kokemukset"
 
Kalliorakentamisen ja kalliomekaniikan asiantuntija, tekn. lis. 
Jukka Pöllä: "Rautakorven luola Viipurissa"

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n Pioneeriupseeriyhdistys ry:n 
toimintaa 2022toimintaa 2022

Kiitämme esitelmöitsijöitä.

Pioneeriupseeriyhdistys ry tiedottaa toiminnastaan jäsenilleen 
sähköpostilla. Ilmoita muuttunut sähköpostiosoitteesi 
jäsenasioita hoitavalle evl evp Matti Mähöselle 
matti.mahonen@pp.inet.fi 
 
Lue lisää yhdistyksen toiminnasta sivulta 
https://mpkl.fi /jasenyhdistys/pioneeriupseeriyhdistys-ry/ 
ja osallistu keskusteluun Facebookissa.

 

Pioneeriterveisin
Ilkka Haapamäki
puheenjohtaja
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.

– 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!

 
Maanalaiset kalliotilat ja tunnelit ovat 
elintärkeitä osia integroidussa 
infrastruktuurijärjestelmässä 

Kallioperä tarjoaa turvallisen sijainnin yhteiskunnan kannalta kriittisten
toimintojen varmistamiseksi

Lue lisää sivuiltamme afry.fi

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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Merkkipäiviä

Yhteenveto kaikista Pentti Vähäsarjan teksteistä 
Pioneeriupseerilehteen ja Hakkuun:

Artikkelit

Linnoitteiden tarkkuuslouhinnoista. 6,5 sivua. 
Pioneeriupseeri 2/1964. 
(Yhdessä maj. N. Kohosen kanssa).

Kalliosuojien rakennuspaikkojen tutkimukset. 3 sivua. 
Pioneeriupseeri 4/1968.

Geologiset kartat. 4 sivua. Pioneeriupseeri 4/1970.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n puheenjohtaja Ilkka Haapamäki ja hallituksen jäsen Matti Mähönen luovuttivat Pentti Vähä-
sarjalle yhdistyksen kultaisen levykkeen.

”He olivat minun omia poikiani…” Jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnrooth´in nauhoitetun haastatteluaineiston työstö. 
Tuloksena 5 sivua. Hakku 1/1983

”Hugo, se on nyt, eikä viidestoista päivä”. Haastateltavana 
dipl.ins. Hugo Harjunen. 1.5 sivua. Hakku 2/1983.

Erikoismiehet tosi toimissa. Kaukopartiomies Mikko Pöllä 
kertoo. 8 sivua. Hakku 2/1983.

Keski-Suomen pioneeripataljoonan maakuntamarssin 
tapahtumat joutsalaisten silmin. 3 sivua. Hakku 3/1983.

”Olin Schmardenissa”. Jääkärieversti Iivari Kauranen 
kertoo. 3 sivua. Hakku 3/1986.

Iivarin pikasilta. 1,5 sivua. Hakku 4/1986.
Pioneeri luonnoltaan. prof. Heikki Paarma lähikuvassa. 

I osa. Yht. 3 sivua. Hakku 4/1987.
Pioneeri luonnoltaan. Prof. Heikki Paarma lähikuvassa, 

II osa. 6 sivua. Hakku 1/1988.
Libausta Suomeen. Kenraalitar Olga Bonsdorff kertoo. 

3 sivua. Hakku 3/1992 (?)
Kalle Jokela, peruspioneeri. 1 sivu. Hakku 4/1993.
Suomen Sotilas ja Hakun ensiaskeleet. II osa. 4 sivua. 

(AJP:n haastattelutilanne). Hakku 3/2014.

Kommentit ja arvostelut

Hakun valokuvauskilpailu 1981. Tuloksen arviointi. 2 sivua. 
Hakku 4/1981. 

Positiivista yhteistoimintaa. Teksti-kuvasivu valtion 
”tutkivien laitosten” ja pioneeriosaston (geologin) 
yhteisprojekteista. 1 sivu. Hakku 3/1982.

Uhka. Kommentti Talvisodan syttymisen 
50-vuotismuistonumerossa. Hakku 4/1989. 

Merkkipäivät, muistokirjoitukset, 
tapahtumat 

”Terveisin Armas J. Pulla”. Muistokirjoitus. 1 sivu. 
Hakku 1/1982. Kuvaelämänkerta. 3 sivua.

Nykyajan. 0,5 sivua. Hakku 2/1983.
Raili Nieminen IN MEMORIAM. 0,5 sivua. Hakku 4/1984
Rakennusmestari Into Huhta täytti 60 vuotta. 0,5 sivua. 

Hakku 2/1986.
Insinöörimajuri Kalle Jokela. IN MEMORIAM. 0,5 sivua. 

Hakku 3/1995.

Muu Hakussa julkaistu aineisto

Kesäretki. 1 sivu. Pioneeriupseeri 2/1965.
Hakun valokuvauskilpailun 1981 julistaminen ja ohjeet. 

0.5 sivua. Hakku 1/1981.
Suomalaisen panssariyhtymän 40-vuotisjuhlan ohjelma ja 

kuva-aukeaman suunnittelu. 2 sivua. Hakku 2/1982.
Tunnistuskilpa n:o 1. 0,5 sivua. Hakku 4/1982.
Kilpa n:o 2 ja oikeat vastaukset edelliseen. 0,5 sivua. 

Hakku 1/1983.
Kilpa n:o 3 ja oikeat vastaukset edelliseen. 0,5 sivua. 

Hakku 2/1983.
Kilpa n:o 4 ja oikeat vastaukset edelliseen. 0,5 sivua. 

Hakku 3/1983.
Kilpa n:o 5 ja oikeat vastaukset edelliseen. 0,5 sivua. 

Hakku 4/1983.
Kilpa n:o 5 oikeat vastaukset 0,5 sivua. Hakku 5/1983.

Pentti teki elämäntyön-
sä puolustusvoimien 
geologina Pääesikun-

nan Linnoitustoimistossa ja 
Pioneerikoulussa. Hän siirtyi 
eläkkeelle vuonna 1995. Hak-
kuun hänet valittiin toimi-
tussihteeriksi vuonna 1980. 
Seuraavan kolmen vuoden ai-
kana hän kehitti lehteä ja sen 
toimitustapaa, kirjoittaen sa-
malla itse lukuisia artikkeleita. 
Hänen aloitteestaan Hakkuun 
alettiin valitsemaan vuosittain 

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n arvostettu jäsen ja 
Hakku-lehden monin tavoin ansioitunut kirjoittaja 
Pentti Vähäsarja täytti 90 vuotta 20.4.2022.

vuoden kirjoittaja.
Vuosien varrella Pentti on 

kirjoittanut yli viisikymmentä 
artikkelia Hakkuun 1970-lu-
vulta alkaen. Hakun alkutai-
paleelta ilmestyi kolmiosainen 
artikkeli vuosina 2014 – 2015.

Kirjoituksissaan Pentti Vä-
häsarja on käsitellyt laajasti 
ja monipuolisesti omaa eri-
koisalaansa geologiaa ja sen 
soveltamista käytäntöön. Hä-
nen kiinnostuksensa on suun-
tautunut myös historiaan. Hän 

on kirjoittanut useita artikke-
leita, jotka perustuvat haastat-
teluihin sekä arkistotietoihin. 
Hänen keräämänsä tiedot Ha-
kun ensimmäisistä vuosista ja 

Teksti: Ilkka Haapamäki, Seppo Suhonen  Kuva: Ilkka Haapamäki

Pentti Vähäsarja täytti 90 vuotta

näihin vuosiin liittyvistä hen-
kilöistä on julkaistu Hakus-
sa. Pentti on valittu kahdesti 
Hakun vuoden kirjoittajaksi, 
vuosina 2015 ja 2021. 

Räjähdysaineiden käytöstä avolouhinnassa. 4 sivua. 1/1970.
Eräitä räjähdysaineen käytön sovellutuksia tutkimuksen 

apuna. 3 sivua. Pioneeriupseeri 1/1970. 
(Yhdessä Seppo Tuokon kanssa). 

Ilmakuva- ja karttatulkinnasta. 4 sivua. 
Pioneeriupseeri 4/1970.

Maastotieto ja maastotoiminta. 2,5 sivua. 
Pioneeriupseeri 1/1973.

Rakennusgeologisen kallioluokituksen pääpiirteet. 
8,5 sivua. Pioneeriupseeri 1/1974.

Tieleikkauksista. 6 Sivua. Hakku 1/1978.
Maaperäkartoista ja maastotoiminnasta. 6 sivua. 

Hakku 2/1979.
Mille pioneerit nauravat 1982? Itsenäinen artikkeli, mutta 

myös johdantosanat numerossa 1/1982 aloitettuun, läpi 
ilmoitusaukeamia tai -sivuja keskeltä jakavaan kapeaan 
kaskupalstaan. Sivuja 1. Hakku 1/1982.

Talvisodan ensimmäinen päivä rajaseudun lapsen 
kokemana. (Lehden numeroa en muista) 

13.3.1940. 1 sivu. Pääkirjoitus. Hakku 1/1990.
Sotilasgeologian viimeiset kolme vuosikymmentä. 3 sivua. 

Hakku 4/1994.
Geotiedot maaston arvioinnissa. 2 sivua. Hakku 4/1995
Uudenkylän räjähdysonnettomuudesta on kulunut 

30 vuotta. 6,5 sivua. Hakku 3/1995.
Ystäväni Jussi (, Alik. Juho Honkanen, kaukopartiomies). 

1,5 sivua. Hakku 1/1996.
”Sotilaspoikana suora on tieni”. 3 sivua. Hakku 3/1996
Suomen Sotilas ja Hakun ensiaskeleet I osa. 4 sivua. 

Hakku 2/2014.
 II osa: kts. Haastattelut
Suomen sotilas ja Hakun ensiaskeleet. III osa. 5 sivua. 

Hakku 1/2015.
Poliittista nokittelua ja raivoa yöttömässä yössä. 4,5 sivua. 

Hakku 2/2016.
Kerro ääntä käyttämättä, kirjoita mitään sanomatta. 3 sivua. 

2/2019.
Poukkoileva tieni puolustusvoimiin sekä ensimmäinen 

työpäiväni pioneeriosastossa 10.3.1961. 3,5 sivua. 
3/2019.

Toimittajaelämää. 2,5 sivua. 1/2020. 
Vuoresvuorelta Terrikallion saloihin. 10 sivua. 1/2021.
Hymni sananvapaudelle. 8 sivua. 2/2021.

Maastopalstan 
artikkelit ja pakinat
Varpumiehistä ja pohjavedestä. 2,5 sivua. Hakku 1/1985.
Muodot kertovat. 1,5 sivua. Hakku 2/1985.
Arvioitko maapeitteen paksuutta? 2,5 sivua. Hakku 3/1985.
Peruskartta 1:20 000 ja maapeite. 2 sivua. Hakku 4/1985.
Se oli kai oikea oivallus. 4 sivua. Hakku 1/1986.
Kysymyksiä kadonneesta maastopalstasta ja 

tekomuodoista. 2 sivua. Hakku 2/1986.

Haastattelut

Kolme pioneeria – ajatuksia, tunnelmia ja kokemuksia 
nuoruusvuosilta. Haastattelu. 10 sivua. Hakku 3/1981.

Raivaaja kertoo… Haastateltavana insinöörimajuri 
Kalle Jokela. 7 sivua. Hakku 4/1982.
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Henkilötapahtumat

Eversti, yleisesikuntaupseeri Ilmari Hurmerinta kuoli 
91 vuoden iässä 13.3.2022 Korialla. Hän oli synty-
nyt 5.3.1931 Turussa. Hämeenlinnan lyseossa hän 

opiskeli Kadettikouluun tarvittavat tutkinnot. Sotilasuralle 
houkutti majuri-isän malli ja Salon Sotilaspojissa 1941– 44 
suoritettu palvelus. Kadettikurssilla numero 38 hän valitsi 
Helsingin olympialaisten aikaan pioneeriaselajin. Siitä ei 
Ilmari luopunut siirroissa eikä eri tarjotuissa tehtävissä.

Kadettina Ilmari avioitui kouvolalaisen Ritva Rannan 
kanssa, josta tuli Ilmarin elinikäinen kumppani ja Outin, 
Kirsin ja Mikon äiti.

Nuorena upseerina Ilmari aloitti palveluksensa 1954 Pio-
neerirykmentissä Korialla. Koulukaupunkiinsa Hämeenlin-
nan Erilliseen Pioneerikomppaniaan hän siirtyi seuraavana 
vuonna. Komppanian päällikön tehtävistä hän pääsi Sota-
korkeakouluun 1961. Tämän jälkeen Ilmari Hurmerinnalla 
alkoi monipuolinen aselajitehtävien kausi eri tehtävissä: 
Kaksi vuotta Pääesikunnan pioneeriosastossa, pataljoonan 
komentajana lakkauttamassa Korialla Pioneerirykmenttiä ja 
sitten perustamassa Keuruulle Keski-Suomen Pioneeripa-
taljoonaa. Sieltä Ilmari Hurmerinta teki vielä koukkauksen 
Ouluun, jossa hän oli Pohjois-Suomen sotilasläänin pionee-
ritoimiston päällikkönä 1971 –73.

Perhe siirtyi aikaisemien palveluspaikkojen mukana 
kunnes Hurmerinnan perhe muutti pysyvästi vuonna 1973 
Korialle pioneerien kehtoon. Ilmari oli Kymen pioneeripa-
taljoonan komentajana 1973 –77. Sittemmin hän oli reissu-
miehenä Pääesikunnan pioneeriosaston päällikkönä 77- ja 
pioneeritarkastajana 1981–86. Perhe jäi asumaan vuonna 
1977 ostettuun omakotitaloon Korialle.

Ilmari oli uransa aikana lukuisissa pioneeriaselajin eri 
hallituksissa ja säätiöissä merkittävissä tehtävissä. Sotilas-
poikien perinneyhdistysten ja niiden säätiöiden hallituksissa 
hän oli useaan otteeseen. Useimmissa hän oli myös kunnia-
jäsen ja Pioneeriaselajin Liitto ry:n kunniapuheenjohtaja.

Eläkkeelle jäätyään Hurmerinta julkaisi useita merkittäviä 
tutkimuksia:  Ritarimatrikkeli vuonna 1988, Mannerheim-
ristin ritarien säätiö 50 v 1951– 00 ja Jukka Viitasen kanssa 
Suomen puolesta Mannerheim- ristin ritarit 1941– 45. Pai-
kallistutkimuksia on julkaistu mm Elimäen sankarivainajat

Hurmerinta oli jo kahdeksantoistavuotiaana voittanut 
pienoiskiväärissä Suomen mestaruuden ja luutnanttina hän 
voitti Upseeriliiton ampumayhdistyksen mestaruuden kent-
täammunnassa. 

Hurmerinta liittyi Elimäen reserviupseerikerhoon 1986 
ja oli aktiivinen kerhon vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
saralla. Hän osallistui aktiivisesti pienoispistoolikisoihin. 
Toiminnastaan hän sai harrastuspisteitä erikois-valioluokan 
verran. Hänet palkittiin reserviupseeriliiton hopeisella an-
siomitalilla.

Ilmari Hurmerinta 1931–2022
Pioneerien perinteiden tuntija

In memoriam

Eversti Ilmari Hurmerinta sai useita huomionosoituksia, 
joista merkittävimmät olivat Suomen Valkoisen ruusun ja 
Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkit.

Ilmari oli hyvin perhekeskeinen perheen isä, vaari ja 
isovaari. Hän oli aina kiinnostunut kaikkien perheenjäsen-
ten tapahtumista ja kannusti meitä tavoitteissaan. Loppuun 
asti kiinnostunut maailman tapahtumista ja vannoutunee-
na urheilun ystävänä piti kunnostaan aina huolen, seurasi 
Suomalaisten menestymisiä urheilulajiin katsomatta. Har-
rastuksiin kuului sotahistorian tutkimuksen, kirjoittamisen 
lisäksi fi latelia.

Ev evp Paavo Aho
Mikko Hurmerinta

Vuoden 2021 marraskuun 24. päivä koitui suvus-
samme surulliseksi päiväksi. Saimme pysäyttävän 
puhelinsoiton turkulaisesta sairaalasta. Isämme 

everstiluutnantti Pertti Huttunen oli nukahtanut ikiuneen. 
Emme ehtineet järjestää hänelle arvokasta 90-vuotissynty-
mäpäiväjuhlaa vuonna 2022.

Pertti Huttunen syntyi itärajan pinnassa Parikkalas-
sa 8-lapsisen perheen esikoisena 6.11.1932. Sota-aikaan 
10-vuotias Pertti toimi innokkaana sotilaspoikana tähys-
tystehtävissä vihollisen pommikoneiden liikkeitä seuraten 
ja vieden juosten havainnot eteenpäin. Näistä ajoista hän 
kirjoitti myöhemmin myös tuolloin ala-asteikäiselle pojal-
leni, tulevalle pioneerille, ollessaan kirjeenvaihdossa hänen 
kanssaan.

Nuorena ylioppilaana Pertti haaveili ensin insinöörin 
urasta. Asevelvollisuuden hän suoritti Kaakkois-Suomen 
rajavartiostossa ja päättikin jatkaa opintoja sotilasuralle. 
Kapteenikurssin aikana Korialla rinnalle löytyi tuleva puo-
liso Anja. Yhteinen koti perustettiin Turkuun, jossa per-
heeseen syntyi tytär ja myöhemmin kaksi poikaa. Turun 
palvelusajoista juontaa isämme lempilause ”tämä on minun 
kaupunkini”.  Tällä hän tarkoitti syvää kiintymystään Turun 
seutuun. Sotilasura ja kulttuurihistoriallinen kaupunki olivat 
isälle erityisen mieluisia. 

Sotilasuransa aikana Pertti palveli Kaakkois-Suomen 
rajavartiostossa, Pioneerirykmentissä Korialla, Porin Pri-
kaatissa, Reserviupseerikoulussa ja Lounais-Suomen so-
tilasläänin eri tehtävissä toimien viimeiseksi pioneeripääl-
likkönä. Sotilasuransa aikana hän kouluttautui lukuisilla 
erilaisilla kurssilla niin kotimaassa kuin stipendiaattina 
ulkomaillakin. Viimeinen sotilasuran siirto oli Keuruulle 
Kalettoman pioneerivarikon päälliköksi vuonna 1978.  Keu-
ruun pioneerivarikon toiminnassa häntä haastoi eniten suuri 
siviilityöntekijöiden määrä, koska sotilaskoulutuksella tuli 
johtaa siviilihenkilöstöä. Varikkoaika oli voimakasta teknis-
tymisen ja tekijöiden korkean ammattitaidon vaatimusten 
lisääntymisen aikaa. Myös turvallisuusmääräykset kiristyi-
vät, mikä teetti päällikölle lisätöitä mutta johti merkittäviin 
parannuksiin työturvallisuudessa. Varikolle luotiin varotek-
ninen organisaatio ja koulutettiin alan vastuuhenkilöitä. 

Keuruun komennuksen jälkeen Pertti Huttunen jäi eläk-
keelle vuonna 1985 ja vanhemmillemme avautui mahdolli-
suus palata takaisin Turkuun.  Työuran päättyessä alkoivat 
eläkeläisen ”kiireet”.  Hän aloitti mm. arkeologian opinnot 
Turun yliopistossa. Pertti Huttunen tuli tunnetuksi ja ar-
vostetuksi sota- ja linnoitushistorian harrastajaksi ja toimi 
pitkään myös Turun kaupungin oppaana. Turun sotaveteraa-
nit ry:lle Pertti Huttunen kirjoitti Suomen Turun sotilas- ja 
sotamuistomerkkejä -nimisen teoksen. Kirjan tekstiä sitee-
rattiin paikallislehdessä selkeäksi ja täsmälliseksi, sotilaan 

Muistokirjoitus everstiluutnantti
Pertti Huttunen 

In memoriam

tekstiksi, arvioijan mukaan henki kirjassa on voimakkaan 
isänmaallinen. 

Eläkevuosinaan Pertti Huttunen valvoi toisen maailman-
sodan aikaisten linnoitusten entisöintiä muun muassa Raat-
teen tien Purasjoella Suomussalmella ja Sturmbock-Stel-
lung Järämän linnoitusalueella Enontekiöllä. Vuonna 2013 
hän omistautui Tervon Hirvijärven ja Ahvenisen välisen, 
ensimmäisen maailmansodan aikana tehdyn Vallikankaan 
linnoituksen vaiheiden selvittämiselle ja alueen kunnosta-
miselle. Hänen johdollaan alue merkittiin ja osa rakenteista 
palautettiin alkuperäiseen kuntoonsa kaikille avoimeksi so-
tahistorialliseksi matkailukohteeksi. 

� � �



48 49

Henkilötapahtumat

Reservin kapteeni Seppo Matilainen sai kutsun vii-
meiseen iltahuutoon 14.2.2022 pitkäaikaisen sai-
rauden murtamana. Hän oli syntynyt Kuortaneella 

28.10.1941. Hän oli Matilaisen perheen vanhin poika. Isä 
toimi metsänhoitajana ja äiti puhelinkeskuksen hoitajana. 
Perheessä on kaksi nuorempaa veljeä, Vesa ja Esko. Se-
pon perhe asui Kuortaneella , muutti Ouluun Sepon ollessa 
11-vuotias. Seppo kävi Teuvo Pakkalan koulua ja kirjoitti 
ylioppilaaksi Oulun Lyseosta. Seurasi opiskelu ammattiin 
ja valmistuminen opettajaksi Oulun Opettajainvalmistuslai-
toksesta. Seppo ja Tuula menivät naimisiin vuonna 1967. 
Perheeseen syntyi neljä tytärtä, Seija, Pirjo, Paula ja Sirpa. 
Seppo toimi pitkään teknisten töiden opettajana Nuottasaa-
ren koulussa. 

Seppo Matilainen harrasti liikuntaa ja reserviläistoimin-
taa aktiivisesti. Liikunnassa suunnistus oli Sepolle mieluisa 
harrastus. Yksi hänen tytöistään kertoikin Sepon siunausti-
laisuudessa lukuisista matkoista Jukolan viestin kilpailuihin 
eri puolille Suomea, matkoihin osallistui koko Matilaisen 
perhe. Tytöt olivat pienestä pitäen mukana suunnistushar-
rastuksessa. Suunnistukseen liittyen Seppo piti luonnossa 
liikkumisesta ja marja- ja sieniretket kuuluivat Matilaisen 
perheen elämään. Myös eräs hänen työkavereistaan kertoi, 
että Seppo tiesi parhaat marja- ja sienipaikat Oulun alueella 
ja lähiympäristössä. 

Vapaaehtoisessa maanpuolustus- ja reserviläistoiminnas-
sa Seppo oli varsin aktiivinen toimija. Hän toimi Lapuan 
Reserviupseerikerhon ja Etelä-Pohjanmaan Reserviupsee-
ripiirin hallituksissa vuosina 1976–1980. Lisäksi hän oli 
piirin urheilu-upseeri.  Sepon ja Tuulan muutettua Lapualta 
Ouluun, Seppo aloitti aktiivitoiminnan Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviupseeripiirissä ja Oulun Reserviupseerikerhossa 
alkaen vuodesta 1985. Edellä mainituissa järjestöissä hän 
toimi aluksi hallituksessa ja sittemmin puheenjohtajana 
ORUK:ssa 1994–1996 sekä piirissä puheenjohtajana 1998-
2000. Lisäksi hän oli valtakunnan tasolla Reserviläisurhei-
luliiton hallituksessa 1991–1994 ja Reserviupseeriliiton 
hallituksessa 1999–2000. 

Seppo oli pioneeri ja hän liittyi Pohjan Pioneerikiltaan 
1982, jossa hän oli jäsenenä aina vuoteen 2016 saakka. Tuol-
loin hän totesi voimiensa heikkenevän, eikä pystynyt siitä 
syystä jatkamaan aktiivista toimintaansa killassa. Hän toimi 
killan hallituksessa 1991–1998 välisen ajan ja sen jälkeen 
koulutustehtävissä killan järjestämissä vapaaehtoisissa kou-
lutustapahtumissa ja MPK:n kursseilla. Koulutustehtävistä 
mainittakoon mm. hänen toimimisensa Kriso- kouluttajana. 
Seppo toimi Oulussa veteraanien hyväksi järjestettyjen li-
paskeräysten organisaattorina usean vuoden ajan. Veteraanit 
ja heidän työnsä itsenäisen Suomen hyväksi olivat Sepon 
sydäntä lähellä. Se kävi ilmi hänen pitämissään keräyksen 

Aktiivinen maanpuolustaja
Seppo Matilainen on poissa

In memoriam

koulutustilaisuuksien puheissa keräystä suorittaville varus-
miehille ja reserviläisille. 

Seppo oli väsymätön puurtaja kaikessa vapaaehtoisessa 
maanpuolustus- ja koulutustyössä. Hän kaikissa tilaisuuk-
sissa korosti liikunnan merkitystä sekä varusmiehille että 
reserviläisille. Oli ilo seurata hänen pitämiään koulutusta-
pahtumia MPK:n kursseilla. Hän oli synnynnäinen koulutta-
ja, joka koki vastuullisuutta oppilaiden opetettujen asioiden 
omaksumisesta. Seppo oli omaksunut Pohjois-Pohjanmaal-
la vallitsevan asenteen kaikkien maanpuolustusjärjestöjen 
välisestä hyvästä yhteistyöstä yli järjestörajojen. Hänet 
palkittiin monilla huomionosoituksilla ja kunniamerkeil-
lä  hänen ansiokkaasta toiminnastaan maanpuolustuksen 
hyväksi. Sepon positiivinen elämän asenne ja valmius va-
paaehtoistoimintaan jäävät elämään meidän kaikkien muis-
toissa. Otamme osaa Sepon läheisten suruun ja toivomme 
heille voimia surutyössään

Teksti: Seppo Suhonen
Seppo Matilaisen hyvä ystävä ja 
kiltaveli Pohjan Pioneerikillasta 

In memoriam

Eläkevuosiin liittyi myös ansiokas ja monipuolinen toi-
minta Varsinais-Suomen Pioneerikillassa. Killan puheen-
johtajuuden ja hallituksen jäsenyyden lisäksi merkittävänä 
ja Pertti Huttuselle erityisen miellyttävänä tehtävänä oli 
edustaa Varsinais-Suomen Pioneerikiltaa Pioneeriaselajin 
Liiton hallituksessa.

Pioneerimuseon uudelleenjärjestelyistä Pertti Huttunen 
kantoi erityistä huolta. 

Isästämme jää meille jälkipolville paljon mukavia ja kau-
niita muistoja. Kesälomamatkoja tehtiin pitkin Suomea telt-
taillen ja aina paikkoihin, joissa oli jotakin kulttuurihistori-
allisesti tärkeää. Myös me lapset katselimme lomamatkoilla 
siltojen alle ”kantavuuksia arvioiden” siinä missä isäkin. 
Sunnuntairetkiä tehtiin isän viimeisiin aikoihin asti Turun 
ympäristössä, Aurajoen suistossa ja pirunpeltoihin tutustuen. 

Isämme kirjahylly lukuisine kirjoineen on herättänyt 
ihmetystä ja kunnioitusta sukumme nuorimmissakin, lap-
senlapsenlapsissa. Hekin ovat saaneet annoksen kulttuuria 
Turussa käydessään ja kuulleet ”Papon” tarinoita Turun 
historiasta. Pertin esimerkki ja kannustus on ohjannut jo 
kahdessa sukupolvessamme maanpuolustuksellisiin harras-
tuksiin ja tehtäviin sekä työhön pelastuslaitoksessa. 

Saattelimme isän viimeiselle matkalleen Turussa Maa-
rian kirkossa maan ollessa vielä vailla lunta ja joulunajan 
lähestyessä. Mikä olisikaan ollut juhlavampi paikka isän 
jäähyväisille kuin kirkko, jonka naapurustossa sijaitsee Ko-
roistenniemi, paikka, josta Turku sai alkunsa 1100-luvulla. 

Jaana Kivi-Mannila 
tytär

� � �

Pertti Huttunen vuonna 2013 Vallinkankaan opastaulun vierellä. 
Kuva: Pertti Huttusen kotialbumista

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa!
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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

Pioneeriosasto järjestää
TOISEN ETÄMARSSIN

15.7–21.8.
Helsingin reserviupseerien Pioneeriosasto järjesti 
viime vuonna etämarssin, joka onnistui yli odotus-
ten. Etämarssista kirjoitettiin juttu Hakku-lehteen 
(3/21, s. 20). Pioneeriosasto järjestää tänä vuonna-
kin jäsenilleen ja muille kiinnostuneille etämarssin, 
joka toteutetaan heinä – elokuun aikana. Eli etä-
marssiajankohdan ja toteuttamisympäristön jokai-
nen voi valita vapaasti aikaikkunaa noudattaen. 
Tällä kerralla ohjeistamme kuitenkin suorittaman 
marssin rakennetulla alueella. Myös koko perheen 
voi ottaa marssille mukaan. Tavoitteena onkin 
saada mahdollisimman moni liikkeelle joko yksin, 
kaverien tai perheen kanssa.

Etämarssin suosituspituus on noin 10 km, mutta 
pienten lasten kanssa se voi olla lyhyempi. Lisäk-
si perinteisesti etämarssiimme kuuluu tehtäviä, 
esimerkiksi kevyt pioneeritehtävä ja varautumis-
tehtävä. Viime vuoden 
kokemusten pohjalta 
tehtävien raportointia 
on kevennetty merkittä-
västi. Tarkemmat ohjeet 
lähetetään etämarssille 
ilmoittautuneille noin 
viikkoa ennen mars-
siajankohdan alkua. 
Tarvittavat varusteet 
etämarssille ovat mm. 
päiväreppu, juomavet-
tä, muistiinpanoväli-
neet, kännykkä tms. 
kuvien ottamiseen ja 
evästä termospulloi-
neen.

Etämarssille ilmoittaudutaan 7.7. mennessä 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
jussi.jaakkola(at)gmail.com otsikolla Etämarssi. 
Ilmoittautumisteksti on vapaamuotoinen. 
Etämarssille kannattaa ilmoittautua, vaikka itse 
suorittaminen olisi vielä epävarmaa.

Insinöörimajuri (res) Seppo Väinämö Nuikka kuoli Jy-
väskylässä 3.marraskuuta 2021. Hän oli syntynyt ra-
jan takana Sortavalassa 16.7.1939 Väinö ja Alina Nui-

kan perheeseen. Lapsuutensa ja nuoruutensa Seppo vietti 
Pieksämäellä ja Lahdessa, valmistuen insinööriksi Kotkan 
teknillisestä opistosta 1966. Tästä vuodesta alkoi Sepon 
ura pioneeriaselajin parissa hänen muuttaessa perheineen 
Korialle silloiseen Pioneerirykmenttiin, aluksi korjaamon 
päälliköksi. Työn ohessa hän suoritti reserviupseerikurssin 
Haminassa. Rykmentin lakkauttamisen jälkeen Seppo pal-
veli Kymen Pioneeripataljoonan esikunnassa teknillisessä 
toimistossa, sittemmin opetustehtävissä Pioneerikoulussa, 
jolloin pääsi tutustumaan aselajin henkilökuntaan kautta 
maan. Toimeliaana ja ahkerana miehenä hän kantoi huolta 
perheensä hyvinvoinnista ja rakensi omakotitalon Kymijoen 
partaalle Ponttonirannan yläpuolelle.

Aika aselajin parissa jäi vajaaseen kymmeneen vuoteen. 
Seppo haki uusia haasteita ammatillisen koulutuksen paris-
sa: Teuvan ammatillisen kurssikeskuksen rehtorina 1972–
1976. Teuva oli ensimmäinen kunta Suomessa jossa toimi 
valtakunnallinen kurssikeskus. (250 oppilaspaikkaa) Iisal-
men ammatillisen kurssikeskuksen, myöhemmin Iisalmen 
Aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina 1976–1999 eläkkeelle 
jääntiin saakka.

Tämän jälkeen seurasi muutto Jyväskylään. Olihan paik-
kakunta lähempänä lapsia ja rakasta kesäpaikkaa Liisanran-
taa Orivedellä. Nopeasti sosiaalinen ja iloinen karjalaispoika 
kotiutui Keski-Suomeen ja loi ympärilleen ystävien verkon. 
Korialla luotu maanpuolustushenki seurasi Seppoa läpi elä-
män,  jota täydensi osallistuminen maanpuolustuskurssille 
Kuopiossa ja myöhemmin jäsenenä Keski-Suomen Maan-
puolustussäätiön toimintaan Jyväskylässä. Iisalmen reser-
viupseerikerhossa Seppo oli pitkäaikainen hallituksen jäsen 
ja varapuheenjohtaja. Hänen johdollaan järjestettiin 1996 
pioneerikurssi (LK 14) aiheena pioneeritoiminta tänään ja 
suluttamisen ja linnoittamisen suunnittelu, JV-pataljoonan 
ja -komppanian puolustuksessa.

Jouluaaton kunniavartio sankarihaudalla oli mieluinen 
tehtävä.

Rotarytoiminta oli lähellä Sepon sydäntä Teuvan, Iisal-
men ja Jyväskylän vuosina. Eläkevuosinaan Seppo osallistui 
myös Nuikan sukuseuran toimintaan käyden mm synnyin-
seudullaan Karjalassa. Talvikalastus oli hyvin keskeisellä 
sijalla. Iisalmen ”kalastuscombinaatti” kaikkine rituaalei-
neen oli vailla vertaa – osa perinteistä siirtyi Sepon mukana 
Jyväskyläänkin.

Seppo Nuikka
16.7.1939 – 3.11.2021

In memoriam

Huomionosoitukset 
SL R
RUL ham
Vankeinhoidon ansioristi
Kultainen ansioristi toiminnasta ammatillisen aikuiskou-
lutuksen hyväksi.

Risto Kauppinen evl  evp
pitkäaikainen perheystävä ja palvelustoveri
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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.



Kok Koskinen Antti
Kok Järvenpää Juuso
Alik Paavilainen Janne
Opp Käsnänen Matias
Opp Salmi Jetro 
Opp Piirainen Eero
Opp Lehtinen Jori
Opp Levander Airi
Opp Tunturivuori Tommi
Opp Lähteenmäki Leevi
Opp Matikainen Tuomas
Opp Mäntylä Mikko-Oskari

Opp Nevala Niklas
Opp Parviainen Juho
Opp Heinonen Nea
Opp Plit Jesse
Opp Laaksonen Riku
Opp Degerth Daniel
Opp Ervesto Paul
Opp Flores Riina
Opp Hartikainen Niko
Opp Helenius Elias
Opp Veikkolainen Juho
Opp Hirvonen Miika

Opp Huhtala Kuutti
Opp Hyväri Jesse
Opp Linden Tino
Opp Ikonen Saku-Petteri
Opp Joenranta Valle 
Opp Johansson Isak
Opp Juntheikki Hanna
Opp Kajander Iivari
Opp Koivunen Otso
Opp Kontulainen Frans
Opp Korhonen Roope
Opp Korhonen Niklas

Opp Koskinen Paavo 
Opp Kronberg Lassi
Opp Pearlman Tomi
Opp Pelkonen Kalle
Opp Siltanen Jaakko
Opp Pitkänen Hans
Opp Pullinen Erno
Opp Rantanen Jere
Opp Rauhala Rasmus 
Opp Laaksonen Niki
Opp Saramo Mikael
Opp Uosukainen Veeti 
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Talvisodan itäisimmät motit
Kirjan hinta 20 € 

+ toimituskulut

Tilausosoite: 

Aarno Söder

Soanlahdenkatu 13

80200 JOENSUU

Puhelin:

050 3386314

S-posti: 

aarnosoder(at)gmail.com

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
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Upskok Vuorela
Upskok Roine
Kers Mäkelä
Kers Koponen
Kers Salminen A.
Alik Timonen
Alik Takkula
Alik Wallgrén
Alik Salminen V.
Alik Paasikivi
Alik Laiho
Alik Kuusio
Alik Santonen

Slum Rautio
Slum Mäkitasku
Slum Kokkinen
Slum Metsämäki 
Slum Helin
Slum Karelius
Slum Mäkinen
Slum Torkkeli
Slum Viitaluoto
Slum Leimukoski
Slum Torkki
Slum Laguerre
Slum Kivimäki

Slum Rämö
Slum Sairiala
Slum Suikki
Slum Karvinen
Slum Saarela
Slum Kilpilampi 
Slum Seppä
Slum Paukku
Slum Pakarinen
Slum Huhtasalo
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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. 

Alik Salo
Korp Rantanen
Korp Suominen
Slum Millaj
Slum Uotila
Slum Kulmala
Slum Pekkarinen
Slum Herea
Slum Laikko
Slum Esko
Slum Palmulaakso
Slum Virtanen
Slum Jylhä-Ollila
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Saapumiserä 2/22
KOK Karppinen Jeremias
ALIK Yrjänä Simo
PION Peteri Heikki
PION Latvakoski Aatu
PION Ylisirniö Tapio
PION Ylitolva Tuomas
ALIK Rokolampi Ville
PION Poikela Teemu
PION Salo Niko
PION Viitala Aaro
PION Sirniö Topi
PION Kauppila Veikka
PION Hyry Ville
PION Kiviniemi Iiro
PION Lahdenperä Perttu

ALIK Nikula Jari
ALIK Koivula Jukka
PION Huotari Eeli
PION Finnström Niclas
PION Pirnes Miikka
PION Karvanen Tuomas
PION Rissanen Miska
PION Ala-Nikula Aukusti
PION Savallampi Veeti
PION Klasila Teemu
ALIK Vuollo Emil
PION Portimojärvi Lasse
PION Virkkunen Jere
PION Ratilainen Eetu
PION Pudas Joel

PION Turunen Esmil
PION Liikanen Topias
PION Räihä Aleksi
PION Lanko Eero
PION Koski Valtteri
ALIK Kiiskinen Endre
PION Aikio Toni
PION Vilppola Kaapo
PION Juvani Vilho
PION Mikkola Carolus
PION Mourujärvi Topias
PION Väänänen Niko
PION Juvani Erkki
PION Parviainen Janne
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Jatkosodan päätyttämisen jälkeen 
syksyllä 1944 Lapissa jatkuivat 
taistelut saksalaisten sotilaiden 

maasta karkottamiseksi. Suomen Kä-
sivarren suunnan taisteluissa yhtenä 
vastuullisena joukkona toimi Jalkavä-
kirykmentti 1 (JR1), Pohjan Prikaatin 
perinnejoukko. JR1:n nuoret sotilaat 
täyttivät Mannerheimin sille antaman 
tehtävän siten, että kenraaliluutnantti 
Siilasvuo saattoi ilmoittaa Ylipäälli-
kölle saksalaisten sotajoukkojen kar-
kotetun Pohjois-Suomesta 27.4.1945.

Vuonna 1995 tuli kuluneeksi 50 
vuotta sodan päättymisestä. Tuolloin 
Pohjan Prikaatin komentaja evers-
ti Reijo Sallinen ja Pohjan Prikaatin 
killan puheenjohtaja Juhani Paakkola 
halusivat kunnioittaa ja muistaa perin-
nejoukkonsa veteraaneja ja heidän Suo-

men vapauden eteen tekemäänsä työtä. 
Ensimmäinen Operaatio Pohjanloimu 
järjestettiin 27.4.1995 Kilpisjärvellä 
kolmen valtakunnan rajapyykillä, sa-
malla paikalla, missä Taisteluosasto 
Loimun nuoret ja sinnikkäät sotilaat 
olivat nostaneet vapaan Suomen lipun 
liehumaan 50 vuotta aiemmin.

Operaatio Pohjanloimusta on tullut 
Pohjan Jääkärikillalle perinne, mikä on 
toteutettu katkeamatta vuosittain tähän 
päivään asti. Tapahtuma on saanut laa-
jaa huomiota kansalaisten keskuudessa, 
koska ympäri Suomea tulleet matkai-
lijat kokoontuvat kunnioittamaan ve-
teraanien työtä kolmen valtakunnan 
rajapyykille sankoin joukoin. Tapahtu-
ma on poikkeava suomalaisten veteraa-
nitapahtumien joukossa, sillä kolmen 
valtakunnan rajapyykkihän sijaitsee 

noin 12 kilometrin päässä lähimmästä 
autotiestä. Tilaisuutta seuraamaan tu-
levat ihmiset hiihtävät tai kelkkailevat 
paikalle ja parhaimmillaan ihmisiä on 
ollut noin 400 henkilöä. Paikalle tulee 
usein myös vieraita sekä Ruotsista että 
Norjasta. Sotiemme veteraaneja on pai-
kalla ollut joka vuosi.

Tilaisuuden ohjelma on muotoutu-
nut pääpiirteittäin seuraavaksi; paikal-
la olevien veteraanien esittely, ylilento,  
lipun nosto ja lippulaulu, juhlapuhe tun-
turikuoron esittämä laulu (Veteraanin 
iltahuuto), lyhyt kenttähartaus päättyen 
Isänmaa-virteen. Tilaisuuden päätteek-
si läheisellä Kuohkimajärven autiotu-
valla on tarjottu kenttälounas.

Tilaisuuden tukijoina ovat olleet 
Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat sekä 
Enontekiön kunta. 

Operaatio Pohjanloimun historiaa



Lassi Petteri Ahonen
Niklas Emil Ala-Jääski
Antti Urho Olavi Alanen
Eetu Mikael Aronen
Lauri Johannes Asikainen
Carl Jr. Danhammer
Roni Henri Mikael Eerikäinen
Lassi Jami Valtteri Eskelinen
Valto Nikolai Granberg
Eeli Olavi Haapala
Joel Bruno Ilmari Hartell
Jani Jukka Aulis Hartikainen
Mark-Elias Jakob Hatanpää
Tatu Kalevi Hautamäki
Niilo Akinpoika Heikkinen
Elias Heikki Vihtori Helenius
Niko Veikko Petter Hippeläinen
Tuomo Aleksanteri Honkonen
Petteri Elias Hyväri
Alex Mikael Hägglund
Lauri Olavi Jalassuo
Valle Werneri Joenranta
Tatu Kristian Juntunen
Riku Henrik Juvalainen
Vili Patrick Kallio
Aapo Ilmari Kemppainen
Tuukka Kalevi Kilpeläinen
Aarni Ilmari Kivelä
Lauri Väinö Matias Kiviluoma
Leevi Aleksanteri Koivisto
Roope Kasperi Koivuniemi
Roope Elmo Kristian Korhonen
Joonas Eelis Aukusti Koskelainen

Paavo Matias Juhonpoika Koskinen
Miro Matias Kukkonen
Heikki Pentti Oskari Kuusholma
Kimi Valtteri Kymäläinen
Robert Kristian Wilhart Laakso
Vertti Iikka Mikael Lahtinen
Aaron Paavo Juhani Laurila
Valto Felix Laurinolli
Alvar Primus Kalevi Lehtonen
Si Yu Simo Liang
Joona Santeri Lindroos
Santtu Aleksi Lustre
Aadam Kyösti Eevert Luukka
Atte Seppo Oskari Manner
Joona Kristian Moisio
Lasse Valtteri Mustonen
Tuure Veikka Eevert Mäkinen
Santeri Matias Määttänen
Oskari Aaro Juhani Nukari
Samuli Jouni Kristian Nummila
Lauri Miro Matias Näykki
Onni Babajide Olawale
Joel Markunpoika Oso
Aaro Erik Werner Palander
Toni Kristian Pihlaja
Vekavaltteri Juhani Puuska
Mikael Johannes Rantahuhta
Niko Juhani Rantalainen
Aleksi Eerik Rantanen
Lauri Antti Olavi Rautanen
Onni Oliver Reinikainen
Akseli Eljas Roine
Anton Patrick Juhani Rytkönen
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Arttu Johannes Saarikivi
Jetro Krister Salmi
Waltteri Otto Tapio Santala
Leevi Johannes Saukkonen
Sakke Fredrik Sikiö
Viljami Johannes Sokka
Aleksi Juhani Wilhelm Ståhle
Mikael Veeti Valtteri Suojanen
Heikki Touko Olavi Sääksjärvi
Juhana Jimi Christian Talvivaara
Samu Pekka Oskari Telén
Anton Joni Petteri Tuomisto
Lauri Markus Tynkkynen
Veeti Marko Matias Uosukainen
Joona Kuu Sebastian Waris
Sami Oskari Varjovirta
Mikael August Benjamin Wilenius
Onni Ilmari Yli-Heikkuri
Moyan Zhang

Eturivi vasemmalta oikealle:
Alik Seuranen
Alik Äijäläinen
Alik Salonen
Ltn Niila Tervo
Kapt Jussi Loponen
Kapt Visa Saaristo
Ltn Vesa Keränen
Alik Lehtinen
Alik Koivula
Alik Clifford
Alik Viitakangas

6160

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista 

maanpuolustustoimintaa!



Kysymys 1 x 2

1. Kuinka mones lehti Hakun nro 2/2022 on 
 Hakun historiassa:
 1 600,
 x 394.
 2 99. ( ) ( ) ( )

2. Forcit on perustettu vuonna:
 1 1946
 x 1893
 2 2002 ( ) ( ) ( )

3. Pioneeritarkastajana toimii nyt eversti:
 1 Timo Ronkainen
 x Juha Helle
 2 Jukka Aihtia ( ) ( ) ( )

4. Museo Militarian vaihtuvana näyttelynä on nyt:
 1 ”Salaista sotaa”
 x ”Yliluonnollinen sota 1939-1945”
 2 ”Viihtykää hyvin pojat” ( ) ( ) ( )

5. Sitowise Group Oyj:n pääkonttori sijaitsee:
 1 Espoossa
 x Lahdessa
 2 Eurassa ( ) ( ) ( )

6. Paikkatietoaineistosta ryhmästä SILLAT löytyy:       
 1 Koordinaatit
 x Sillan kantokyky
 2 Sillan pituus ( ) ( ) ( )

7. Hakku-lehden vuode 2022 kirjoittajaksi valittiin:
 1 Pentti Vähäsarja
 x Timo Ronkainen
 2 Heikki Bäckström ( ) ( ) ( )

8. Pohjan Pioneerikilta ry valittiin ”Vuoden killaksi”: 
 1 viidennen kerran
 x toisen kerran
 2 ensimmäistä kertaa ( ) ( ) ( )

9. MPKL:n liittovaltuuston puheenjohtajana toimii:
 1 MarkoPatrakka
 x Urpo Karjalainen
 2 Pauli Mikkola ( ) ( ) ( )

10. Oulun Tammenlehväkuoron kapellimestarina toimii:
 1 Paavo Saari
 x Mihkel Koldits
 2 Jarkko Aaltonen ( ) ( ) ( )

11. Operaatio Pohjan Loimu järjestettiin tänä vuonna:
 1 27. kerran
 x 82. kerran
 2 Ensimmäistä kertaa ( ) ( ) ( )

12. Urlus-palkinto myönnettiin tänä vuonna: 
 1 HRU:n pioneeriosastolle
 x MPK:n kyberturvallisuuden kouluttajille
 2 Stadin sissit, esikuntakursien 
  kouluttajille ( ) ( ) ( )

13. Ponttonikoulutusta pääsääntöisesti annetaan:
 1 POHPIONP:ssa
 x SATPIONVP:ssa
 2 KYMPIONP:ssa ( ) ( ) ( )

Vastaukset on lähetettävä 5.8.2022 mennessä Hakun toimi-
tuspäällikölle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Hakun 
toimituskunnan valitsema palkinto. Oikeat vastaukset julkais-
taan Hakussa 3 / 2022.
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Pioneerivisa 2/2022
Kysymys    Oikea vaihtoehto

 1.   x    
 2. 1    
 3.   x  
 4.     2
 5. 1    
 6. 1    2 
 7. 1  x   
 8. 1  x  2
 9.     2
 10.     2
 11. 1     
 12. 1  x  2
 13. 1  x  2  
  
Pioneerivisaan 1/2022 määräaikaan mennessä toimituk-
seen saapuneista oikeista vastauksista arvonnan jälkeen 
voittajaksi selvisi Jukka Rusila Espoosta. Onnittelut!

Pioneerivisa 1/2022, 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 

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

TILAA HAKKU



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


