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99. VUOSIKERTA

Sota Ukrainassa jatkuu jo kuudetta kuukaut-
ta. Sotaa on monissa kirjoituksissa verrattu 
Talvisotaan, eikä tuo vertaus olekaan niin 

kaukaa haettu. Yhtäläisyyksiä on monia. Yksin 
suurvaltavihollista vastaan. Kriisin eskaloitumi-
sen pelossa länsimaiden apu on rajoittunut pakot-
teisiin, taloudelliseen tukeen ja aseapuun. Vaikka 
maailman mielenkiinto Ukrainan tilannetta koh-
taan vaikuttaisi olevan pikkuhiljaa hiipumassa, 
virtaa aseapua Ukrainaan edelleen, erityisesti 
Yhdysvalloista. Myös viljakuljetukset on saa-
tu yskien käyntiin, jatkosta ei tosin voi kukaan 
olla varma. Inhimillinen kärsimys Ukrainassa on 
edelleen valtavaa ja pelko jäätyneestä konfl iktista 
kasvaa. Teitä rauhaan kun vaikuttaa olevan kovin 
vähän.

Eduskunta päätti 17. toukokuuta äänin 188–8, 
että se kannattaa Suomen Nato-hakemusta ja 
liittymispöytäkirja allekirjoitettiin Brysselissä 5. 
heinäkuuta 2022. Suomesta tuli Naton tarkkailija-
jäsen. Suomen ja Ruotsin Natojäsenyyksien käsit-
tely onkin sen jälkeen edennyt nopeasti. Tätä kir-
joitettaessa jo 23 Natomaata on ratifi oinut maiden 
jäsenyyden. Todellinen tilanne on kuitenkin haas-
tavampi, sillä erityisesti Turkin kohdalla on odo-
tettavissa haasteita ja viivytyksiä. On muistettava, 
että kun Nato ottaa uusia jäsenmaita, päätöksen 
on oltava yksimielinen. Jokaisen jäsenmaan on 
siis hyväksyttävä hakijamaan jäsenyys. Natossa 
on nyt 30 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista 
jäsenmaata. Kesäkuussa Turkin ja Ruotsin kanssa 
allekirjoitettu kolmikantainen yhteisymmärrys-
asiakirja jättää edelleen paljon tulkinnan varaa 
ja Turkki on jo antanut ymmärtää, että Suomi ja 
Ruotsi eivät olisi sovittuja velvoitteita täyttämäs-
sä. Loputtomasti Turkki tuskin Suomen jäsenyyttä 
viivyttää, mutta nähtäväksi jää mitä Turkille on 
annettava vastineeksi.

Paljon keskustelua on herättänyt myös Suomen 
asema ennen lopullista jäseneksi hyväksymistä. 
Suomelle on luvattu turvatakuita useilta merkit-
täviltä Natomailta, mutta takuiden sitovuudesta 
ja luotettavuudesta on käyty keskustelua. Joka ta-
pauksessa lienee selvää, että luvatut turvatakuut 
nostavat kynnystä Suomea kohtaan suunnatuille 
aggressioille.  Lopullisen jäseneksi hyväksymi-
sen jälkeen Suomea suojaa Naton viides artikla. 
Artiklan mukaan jäsenmaat sitoutuvat siihen, että 
hyökkäys jotain jäsenmaata vastaan, Euroopassa 
tai Pohjois-Amerikassa, tulkitaan hyökkäykseksi 
kaikkia jäsenmaita vastaan. 

Energia on osoittautunut kriisin aikana Euroo-
pan Akilleen kantapääksi. Usea Euroopan maa on 
ollut lähes täysin riippuvainen Venäjältä tuotavas-
ta maakaasusta ja muissakin maissa energian hinta 
on noussut merkittävästi. Talven osalta puhutaan 
Suomessakin jo energiakriisin mahdollisuudesta 
ja erityisesti Keski-Euroopassa joudutaan lähes 
varmasti säännöstelytoimenpiteisiin. Jälkiviisaus 
on tässäkin helppoa. Oliko sitoutuminen Venäjän 
energiatoimituksiin sittenkään pitkällä tähtäimel-
lä kovin viisas ratkaisu?

Ukrainan kriisin aikana suomalaisten maan-
puolustustahto on entisestään noussut, vaikka 
maanpuolustustahto on jo perinteisesti ollut Eu-
roopan korkeinta. Viimeisten tutkimusten mukaan 
enemmän kuin kolme neljästä suomalaisesta 
katsoo, että maata on puolustettava tarvittaessa 
aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. 
Tällaisen maanpuolustustahdon varaan on puo-
lustusta hyvä rakentaa!

Nauttikaa loppukesän ja alkusyksyn kauniista 
päivistä, ulkoilusta, sieniretkistä ja yhdessäolosta 
läheistenne kanssa. Suomi on hieno ja turvallinen 
maa elää.

Timo Iltanen

KOHTI NATOA

09 4777 950
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Iske Hakku Isänmaan puolesta

Pioneeritarkastaja 
Eversti Jukka Aihtia

Kahden vuoden perumisten jälkeen 
kyettiin Satakunnan pioneeri- ja 
viestipataljoonan tuella järjes-

tämään perinteikäs Pioneeri- ja suoje-
lujotos hivenen uudistetussa muodossa 
heinäkuun lopussa. HAKKU-harjoitus 
sisälsi kolme erillistä pioneerikurssia. 
Niiden päätteeksi järjestettiin jotos, jos-
sa aikaisemman kilpailupainotteisuuden 
sijaan päämääränä oli mitata kursseil-
la saavutettu osaaminen. Jotoksessa oli 
myös mahdollista oppia sisältöä kursseis-
ta, joihin ei itse pystynyt osallistumaan. 
Saamani palautteen mukaan osallistujat 
olivat kokonaisuuteen hyvin tyytyväisiä. 
Haluan osoittaa parhaat kiitokseni Pio-
neeriaselajin liitto ry:lle sekä paikallisille 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan Pionee-
rikilta ry:ille valtakunnallisen Pioneeri- ja 
suojelujotoksen järjestämisestä.    

Maavoimien esikunta toimeenpanee 
elokuun lopussa pioneeritoiminnan ko-
keiluharjoituksen PAROLA22:n yhteis-
toiminnassa Panssariprikaatin, Maaso-
takoulun, Karjalan prikaatin, Kainuun 
prikaatin ja Porin prikaatin kanssa. Har-
joitukseen osallistuu osasto myös Ilma-
voimista. Harjoituksen päämääränä on 
tuottaa tietoa pioneeriaselajin kärkisuo-
rituskyvyistä ja perusteita Maavoimien 

Pioneeritoimintaa 
useilla rintamilla 

pioneerihankkeisiin. Odotan erittäin suu-
rella innolla kyseistä harjoitusta, jossa 
päästään testaamaan pioneerijoukkojen 
suluttamis- ja liikkeenedistämistehtäviä 
nopeassa tilannekehityksessä perusteel-
lisesti ja monipuolisesti valmistelluissa 
harjoitustilanteissa. Samalla kotimainen 
puolustusteollisuus pääsee esittelemään 
tuotannossa olevia tuotteitaan. Harjoi-
tuksen yhteydessä järjestetään Puolustus-
voimien pelastustoimen valmiusharjoitus 
PVPETO22.

PAROLA22:een osallistuu kansallisten 
vierailujen (viranomaistoimijoita, ase-
lajikiltojen edustajia ja Rakennuspooli 
aluetoimikuntineen) lisäksi runsaslukui-
nen kansainvälisten kumppanuusmaiden 
edustajien joukko. Voimme ylpeydellä 
esitellä pioneerien suorituskykyä ja osaa-
mista. Tavoitteena on jakaa kokeiluhar-
joituksen oppeja ja keskeisiä havaintoja 
myös aktiiviselle reservillemme vuoden 
viimeisessä Hakku-lehdessä. 

Julkisuudessa on herättänyt mie-
lenkiintoa myös aselajin koordinointi-
vastuulla oleva valmiusrakentaminen. 
Puolustusvoimat on suunnitellut ja toi-
meenpannut valmiusrakentamista tai ai-
emmalta nimeltään linnoittamista koko 
itsenäisyyden ajan, mutta nyt vallitsevan 

maailmantilanteen takia valmiusrakenta-
minen on kerännyt aikaisempaa suurem-
man huomion. Valmiusrakentamisharjoi-
tusten tavoitteena on kehittää joukkojen ja 
tärkeiden kohteiden suojaa sekä harjoitel-
la valmiusrakentamisen toimintamalleja 
poikkeusoloja varten yhteistyössä raken-
nusteollisuuden kanssa. Siviiliyritysten 
ja viranomaisten kanssa yhteistyönä to-
teutettava valmiusrakentaminen on hyvä 
esimerkki suomalaisen yhteiskunnan ko-
konaisvaltaisesta varautumisesta.

Maavoimien esikunnassa pioneeritar-
kastajan sijaisenakin palvellut ja vuoden 
2021 Hakku-lehden kirjoittajaksi valit-
tu everstiluutnantti Timo Ronkainen on 
siirtynyt uusiin tehtäviin. Tahdon omasta 
puolestani osoittaa mitä parhaimmat kii-
tokset hänelle Maavoimien esikunnassa 
aselajin eteen tehdystä merkittävästä ja 
kiitettävästä työstä sekä aktiivisesta Ha-
kun artikkelien kirjoittamisesta. Toivotan 
Timo sinulle mitä parhainta menestystä 
jatkossa.

Iske hakku! 
Aktiivista pioneerisyksyä toivottaen, 

Pioneeritarkastaja eversti
Jukka Aihtia

Itse harjoitus ei harjoituksena sinällään 
ole ihmeellinen. Eri puolilla Suomea 
järjestetään ainakin yksi, joskus use-

ampiakin vastaavia harjoituksia paikka-
kunnalla. Harjoitus, joka kestää pitkän 
viikonlopun ja jossa on tukitoiminnot 
ja useampia kursseja. Se, mikä Hakusta 
tekee erityisen on se, että se on ensim-
mäinen yhden ainoan aselajin kursseista 
koostuva harjoitus. Tällaista ei ole muilla 
ja siitä (harjoituksesta) on meillä pionee-
reilla syytä olla ylpeä. Ei siksi, että meillä 
on tällainen harjoitus, vaan sillä, mitä sil-
lä saadaan aikaan. Harjoitus on jotoksen 
tapaan kiertävä ja koulutuksessa paino-
tetaan kunkin tukevan joukko-osaston 
vahvuuksia.

Tämän vuoden Hakku-harjoituksesta 
kerrotaan enemmän muissa artikkeleis-
sa, joten keskityn vain ydinasioihin. 
Harjoituskokonaisuudessa järjestettiin 
kolme kurssia: Slu2 – palo- ja pelas-
tustoiminta, Slu3 – puhdistuslinjasto ja 
pioneeritoiminta rakennetulla alueella 
-kurssit. Kaikki kurssit olivat pilottikurs-
seja, jotka suunniteltiin ja rakennettiin nyt 
ensimmäistä kertaa. Toki oppeja aikai-
semmilta vastaavantyyppisiltä kursseilta 
hyödyntäen. Kaikista kursseista kootaan 
koulutusmateriaali yhteen, jolloin kurssi-

Pioneerit käyvät 
kärjessä – edelleen

en toistaminen eri puolilla maata on mah-
dollista. Harjoituksen osallistujamäärä 
koki harmittavan suuria menetyksiä ihan 
loppumetreilläkin. Ilmeisesti korona-aal-
to onnistui iskemään osallistujien kimp-
puun, mutta ei kyennyt lamauttamaan 
toimintaa vaikka osallistujien lisäksi itse 
harjoituksen johtaja joutui jäämään kotiin 
toipumaan. Hyvin valmisteltu on puoleksi 
tehty ja harjoitus saatiin varajohtajan ja 
kouluttajien toimesta hoidettua kunnialla 
maaliin. Oli ilo seurata aktiivisia kurssi-
laisia oppimassa enemmän tai vähemmän 
tuttua ja joillekin jopa täysin tuntemat-
tomia aiheita. Sunnuntaina kurssilaiset 
osallistuivat koulutustarkastukseen ja 
pääsivät kouluttamaan muille kursseille 
osallistuneille oman kurssinsa aiheita. Pe-
rusoletuksena oli, että tämä varmasti on-
nistuu, mutta kurssilaiset tuottivat jälleen 
positiivisen yllätyksen osoittamalla miten 
hyvin se sujuikaan. Kokonaisuudessaan 
kaikki osallistujat ansaitsevat suuret kii-
tokset toiminnastaan!

Ensi vuonna Hakku-harjoitus järjeste-
tään Vekaranjärvellä 4.–6.8.2023. Kurs-
seina tulee olemaan SLU1 (PionJ työka-
lut, suluttamisvälineet, sytytysvälineet, 
R-aineet ja panoslaskenta sekä nallilii-
tokset), LED1 (vihollisen suluttaminen, 

SIMI tunnistaminen, SIMI/RAT raivaa-
minen ampumalla ja räjäyttämällä sekä 
putkiraivaimen käyttö) ja LED2 (räjäh-
teiden tunnistaminen, raivaamismenetel-
mät, ympäristön suojaaminen, kohteiden 
räjäytykset / humautus). Puolustusvoimat 
on tukenut ja tukee kulutusta päästämällä 
kouluttajia osallistumaan henkilökunnan 
kursseille, jolloin uusin tieto päästään 
nopeasti siirtämään reserviläisten osaa-
miskenttään. Tärkeää on myös, että alue-
toimistojen nimeämien osallistujien li-
säksi olemassa on kanava vapaaehtoisille 
ilmoittautua halukkaiksi koulutettaviksi 
kursseille. Aluetoimistoille tämä tarjo-
aa oivallisen mahdollisuuden kouluttaa 
paikallisjoukkoihinsa pioneeriaselajin 
toimintojen osaajia oman alueensa reser-
viläisistä. Ilmoittautumisista kannattaa 
lukea lisää Hakku-lehdestä.

Edelläkävijän työ on kuin kärjessä hiih-
tämistä. Raskasta, mutta eipä ole muut 
haittaamassa näköalaa. Pioneerit kärjes-
sä. Edelleen.

 
Janne Kalinainen, 

PAL ry:n koulutuspäällikkö

PAL ry:n koulutuspäällikkö
Janne Kalinainen

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa!

Kesä on taputeltu ja syksy on alkanut. Syksyn myötä 
useammat meistä pääsevät osallistumaan kertausharjoituksiin, 
vapaaehtoisiin harjoituksiin tai sotilaallisia valmiuksia 
palveleville kursseille, kiitos lisääntyvien kh-vuorokausien ja 
määrärahojen sekä vähitellen laantuvien koronarajoitusten. 
Ennen kesän päättymistä saatiin valmiiksi yksi maalipyykki 
Pioneeriaselajin historiassa: ensimmäinen Hakku-harjoitus.

Perehtymiseni aselajitarkastajan tehtäväkenttään on jatkunut 
intensiivisesti. Vaikka Covid vilkuilee edelleen olkapäämme 
takana, on vallitseva tilanne kuitenkin mahdollistanut joukkojen 
tapaamisen. Seurantakäynneilläni olen voinut todeta aselajin 
perusasioiden olevan edelleen kunnossa: asenne, ammattitaito ja 
johtajien esimerkki ovat edelleen joukon taistelukyvyn ja -tahdon 
sekä osaamisen keskeisimpiä tekijöitä. 
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MPKK median ja 
kansan tukena 

Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan 24. hel-
mikuuta 2022 kasvoi 

suomalaisten tiedonnälkä ja 
huoli omastakin turvallisuu-
desta räjähdysmäisesti, seu-
rauksena suomalaismedian 
Puolustusvoimiin kohdista-

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
– sotataidon köyhyyttä ja 
sotarikoksia
Venäjän oikeudeton 
hyökkäyssota Ukrainaa 
vastaan on jatkunut jo 
yli puoli vuotta. Tässä 
artikkelissa esitellään 
Ukrainan sodan suo-
malaisviestinnän tuen 
järjestelyjä, arvioidaan 
sodan merkittävimpiä 
vaiheita, analysoidaan 
sodan merkitystä Suo-
men puolustamisen 
kannalta ja muistute-
taan sotien pahimmista 
seurauksista.

mat kymmenet viikoittaiset 
haastattelu- ja tietopyynnöt. 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
(MPKK) sai varsin nopeasti 
vastuun hoitaa Puolustusvoi-
mien suunnasta yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen alaan 

kuuluvan mediatuen Ukrainan 
sotaa koskien.

MPKK:n viestinnän tuke-
na on jo usean vuoden ajan 
toiminut professorikunnasta 
ja muista eri alojen asiantun-
tijoista muodostettu media-

pooli, jolle on järjestetty lähes 
joka vuosi mediakoulutusta. 
Poolin riveistä koottiin Uk-
rainan sodan kommentointia 
varten 14-henkinen ydintiimi. 
MPKK:n tiedotuspäällikkö, 
viestintäsihteeri ja julkaisu-

päällikkö koordinoivat vuo-
rovetoina virka-aikana, yh-
denluukun periaatteella medi-
alta tulleet pyynnöt sopiville 
asiantuntijoille poolista.

Mediapoolin johtamisessa 
ja koordinoinnissa käytettiin 
Signal-viestipalvelua, johon 
kirjattiin sekä mediapyynnöt, 
niiden tehtäväksi otot että val-
mistumisilmoitukset. 

Virka-ajan ulkopuolella 
sodan ensimmäisen kuukau-
den ajan hoidettiin pyyntö-
jen 24/7-käsittely viestinnän 
varalla olevan päivystäjän eli 
viestintä-VOP:in toimin. So-
tataidon laitoksen Venäjäryh-
män tutkimusavustaja ylläpiti 
virtuaalista tilannehuonetta, 
mihin tukeutuen järjestet-
tiin sodan alussa päivittäin, 
kuukauden jälkeen kahdesti 
viikossa ja sodan jatkuttua 
kaksi kuukautta enää vain 
tarpeen mukaan tilannekatsa-
us (TIKA). Tutkimusavustaja 
ja yleisesikuntaupseerikurssi 
julkaisivat sodan ensimmäis-
ten viikkojen ajan MPKK:n 
verkkosivuilla Ukraina-tilan-
nekatsausta. 

Mediapoolin sisäisessä 
TIKA:ssa ei saneltu mitään 
yhteistä ”PV:n tai MPKK:n 
kantaa” todetuista tapahtu-
mista, vaan osallistujat ker-
toivat vapaasti oman arvionsa 
tapahtumien merkityksestä. 
Mitään ennusteita emme ole 
laatineet. Edellä kuvatuilla 
järjestelyillä MPKK on kyen-
nyt hallinnoimaan yli 800 me-
diapyyntöä, joiden johdosta 
on tilastoitu yli 3 000 media-
osumaa (tilanne 4.6.2022). 

Kotimaisen median lisäksi 
puolustusvoimat ja MPKK on 
ollut toistuvasti esillä eräissä 
keskeisimmissä tiedotusväli-
neissä Pohjoismaissa, Rans-
kassa, Saksassa, Iso-Britan-
niassa, Portugalissa, Puolassa, 
Tsekissä, Latviassa, Sloveni-
assa, Ukrainassa, Yhdysval-
loissa ja Japanissa.

Olemme joutuneet jatku-
vasti torjumaan median edus-
tajien pyyntöjä spekuloida, 
arvailla ja ennustaa sodan 
seuraavia vaiheita, päättymi-
sen ajankohtaa ja voittajaa. 
Meidän tehtävänämme on se-
littää median muodostamaa 
tilannekuvaa kansalaisille 
siten, että heille muodostuisi 
tilanneymmärrys tapahtumi-
en merkityksestä ja vaiku-

tuksesta. Tähän tehtävään ei 
kuulu spekulointi. Olemme 
tutkijoita ja opettajia, emme 
ennustajia.

Venäjä, Suomi 
ja NATO
Siinä vaiheessa kun Suomen 
mahdollisen NATO:oon liit-
tymisen keskustelu alkoi ja 
jäseneksi haun prosessi käyn-
nistyi, sisältyi toimittajien te-
kemiin haastatteluihin yllät-
täviäkin kysymyksiä. Milloin 
Venäjä hyökkää Suomeen? 
Vaikeuttaako Suomen maasto 
Venäjän operaatiota? Pystyy-
kö Suomi mitenkään torju-
maan sen hyökkäystä? Eivät 
toimittajat paniikissa olleet, 
mutta väärät vastaukset olisi-
vat saattaneet sellaista lukijoi-
den piirissä aiheuttaa. Alusta 
lähtien on ollut selvää, ettei 
Venäjä pidä Suomea viholli-
senaan, eikä täällä ole sellaisia 
strategisesti, taloudellisesti, 
kulttuurisesti tai uskonnolli-
sesti tärkeitä kohteita, joita se 
tavoittelisi. 

NATO-jäsenyyteen liittyvä 
uhkailu on taas meille tuttua 
jo vuosien takaa. Vierailin 
yleisesikuntaupseerikurssin 
kanssa Leningradin sotilas-
piirin esikunnassa vuonna 
2008. Esikunnan koulutuk-

sesta vastaavan osaston ken-
raali piti meille alustuksen 
ja vastaili sitten kysymyk-
siin. Häneltä kysyttiin Venä-
jän kantaa siihen, jos Suomi 
liittyisi NATO:oon. Kenraali 
pyyhki rauhallisin liikkein 
kämmenellään tyhjää pöytää 
edessään, vastasi rauhalli-
sella ja ystävällisellä äänellä 
että ”Suomi on itsenäinen ja 
suvereeni valtio, jolla on täysi 
oikeus itse tehdä tulevaisuu-
teensa liittyvät ratkaisut…”. 
Kenraalin ääni kiristyi äkkiä 
ja huusi ”…MUTTA SUO-
MEN EI TARVITSE LIIT-
TYÄ NATOON!” Sanan ”tar-
vitse” kohdalla hän löi nyrkil-
lä lujaa pöydän kanteen niin 
että upseerikerhon seinällä 
roikkuvien sotilaspiirin neu-
vostoaikaisten komentajien 
maalaukset alkoivat heilua.

Viisi vuorokautta ennen 
poliittista päätöstä NATO:n 
jäseneksi hakemista ylipääl-
likkömme, Tasavallan presi-
dentti muotoili hienosti vas-
tauksensa Venäjälle tuolloin 
vielä kuvitteellisessa tilan-
teessa, jossa Suomi liittyisi 
NATO:oon ja Venäjä kysyisi 
asiasta. ”Te aiheutitte tämän. 
Katsokaa peiliin.” Helmikuun 
24. päivän aamu kello 03.50 
vuonna 2022 oli hetki, jolloin 
ylipäällikön sanoin ”Naamiot 

on riisuttu, vain sodan kylmät 
kasvot näkyvät”. Turvalli-
suuspoliittiset kellot nollau-
tuivat ja alkoi uusi aika, joka 
on vaatinut uusia päätöksiä. Ja 
kuten aina kriittisinä hetkinä, 
näytti koko Suomi päättäväi-
syytensä ja yhtenäisyytensä.

Sodan päävaiheet

Sodan tähänastisesta (10.8. 
2022) kulusta on tunnistetta-
vissa kolme vaihetta. Ensim-
mäisenä tapahtui tuli-iskuope-
raatio, kaksi maahanlaskua, 
maakomponentin käyttö vii-
dessä operatiivisessa suun-
nassa, painopisteenä Kiovan 
suunta sekä merisaarto. Oh-
justulenkäyttö ja ilmapommi-
tukset olivat usein epätarkkoja. 
Sotilaskohteiden lisäksi tulta 
käytettiin siviilikohteisiin, joi-
den lähistöllä ei ollut lainkaan 
joukkoja tai sotilaskalustoa.

Venäläisjoukkojen voiman 
tyrehdyttyä Ukrainan ase-
voimien kuluttavan taktiikan 
ansiosta ja venäläisten huol-
tovaikeuksien lisäännyttyä, 
Venäjän joukot joutuivat pi-
tämään operatiivisen tauon, 
jonka kuluessa valmistaudut-
tiin sodan toiseen vaiheeseen. 
Se merkitsi joukkojen vetäy-
tymistä pohjoisilta alueilta ja 
painopisteen muodostamista 

Teksti: Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitokselta

Myös ilmapuolustusta kehitettiin voimakkaasti vuosituhannen alusta lähtien. Ilmatorjunta-
ohjus 05 tuottaa tehokkaasti tappioita aina viiden kilometrin korkeuteen valmiusprikaateja 
suojaten. Ohjuksen taistelukärjessä on kolmen tuhannen volframikuulan lisäksi myös ontelo-
räjähde panssaroitujen taisteluhelikopterien tuhoamiseksi. Kuva: Puolustusvoimat

Suomen ohjusilmatorjunnan terävintä kärkeä edustaa tällä hetkellä Ilmatorjuntaohjus 12. ITO 12:aa käytetään pääkaupun-
kiseudun ja muiden strategisten kohteiden suojaamiseen yli 10 kilometrin korkeudessa lentäviä maaleja vastaan. Yhdysvallat 
ilmoitti kesäkuussa toimittavansa Ukrainalle samoja jörjeselmiä. Puolustusvoimat ilmoitti maaliskuussa 2022 ilmatorjunnan 
kehittämisaikataulun nopeuttamisesta. Tavoitteena on korkeatorjuntakyvyn ja alueellisen kattavuuden lisääminen. 
Kuva: Puolustusvoimat

Ukrainan sota on osoittanut kaukovaikuttamiskyvyn tärkeyden. Maavoimiemme tulivoimai-
sin kaukovaikuttamisen järjestelmä on raskas moniputkiraketinheitin 298 RSRAKH 06. Sen 
AT-2 -panssarimiinoja sisältävien kuorma-ammusten ampumaetäisyys on noin 30 kilometriä 
ja tavanomaisten ampumatarvikkeiden ampumaetäisyys on noin 80 kilometriä. Uudet han-
kinnat lähes kaksinkertaistavat sen. ER GMLRS -rakettien (Extended-Range Guided Mul-
tiple Launch Rocket System) ampumaetäisyys on 150 kilometriä. Raketteja hankitaan kahta 
mallia. ER GMLRS UNITARY -raketit on tarkoitettu pistemaaleja vastaan. Maali tuhotaan 
paine- ja räjähdysvaikutuksella. ER GMLRS AW -raketti on aluevaikutteinen. Raketti räjäh-
tää kohteen yläpuolella levittäen sirpaleita sitä ympäröivälle alueelle. Kuva: Puolustusvoimat
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Donbassin alueelle itään. Ve-
näläisten vetäydyttyä Ukraina 
alkoi saada käytännön todistei-
ta aiempien silminnäkijäker-
tomusten tueksi. Aseetonta si-
viiliväestöä oli teloitettu, jopa 
kädet sidottuina. Myös useita 
joukkohautoja löydettiin.

Venäjä pyrki toisessa vai-
heessa välttämään joukkojen-
sa tappioita käyttämällä tulta 
perinteiseen neuvostotyyliin 
erittäin voimakkaasti. Venä-
jän joukot saavuttivat kuiten-
kin vain osittaista menestystä. 
Valmistellun puolustuksen 
murtaminen ei edelleenkään 
ole helppoa. Lopulta Luhansk 
joutui lähes kokonaan Venäjän 
haltuun, mutta Donetsk osoit-
tautui vaikeammaksi vallatta-
vaksi. Tappioiden lisäännyttyä 
asetelma muuttui staattisem-
maksi. Koko ajan Venäjä iski 
kaikissa suunnissa kaukovai-
kutteisilla asejärjestelmillä ja 
myös siviilikohteisiin. Etelässä 
Mariupol pystyi pitkään vasta-
rintaan ja antautui vasta toivot-
tomassa tilanteessa enempien 
siviilitappioiden välttämiseksi.

Länsimaisen aseavun mer-
kitys on ollut keskeinen ukrai-
nalaisten maanpuolustustahdon 
ja asevoimien taistelukyvyn 
kannalta. Sodan alkuvaiheen 
kevyempi aseapu, kuten esi-
merkiksi tasaisesti kasvava-
na virtana maahan saapuneet 
panssarintorjuntaohjukset, kan-
nettavat ilmatorjuntaohjukset, 
kiväärikaliiperiset aseet, ve-
dettävä kenttätykistö ja ampu-
matarvikkeet varmistivat kyvyn 
pitkäkestoiseen vastarintaan. 
Sodan ratkaiseminen edellyttäi-
si kuitenkin liikkuviin sotatoi-
miin soveltuvan raskaamman 
kaluston ja pidemmän kanta-
man omaavien asejärjestelmien 
saamista. Tästä kalustosta saa-
tiinkin useista maista lupauk-
sia, mutta kalustokoulutus oli 
aikaa vievää eikä järjestelmien 
kuljettaminen Ukrainaa ollut 
niin helppoa kuin kevyemmän 
kaluston kohdalla. 

Kesän kuluessa ensimmäi-
set pitkän kantaman raketin-
heittimet ja kanuunat saapui-
vat rintamalle ja tulosta syntyi. 
Kun lisää kalustoa oli saapu-
nut, lisääntyivät länsimaiden 
tiedustelupalvelujen havainnot 
elokuun alussa siitä, että sodan 
kolmas vaihe oli alkamassa. 
Ukraina valmisteli ensimmäis-
tä laajempaa vastahyökkäystä. 

Ukrainan-Venäjän sodan tilanne 24. heinäkuuta 2022. Venäjän hyökkäyssuunnat merkitty punaisella ja ukrainalaisten 
joukkojen vastahyökkäyssuunnat sinisellä. Kuva: Viewsridge, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen kärkeä edustaa 
ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjien ilmasta maahan 
-aseistus. JASSM (AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff 
Weapon) on rynnäkköohjus. JDAM (Joint Direct Attack Mu-
nition) on lyhyen kantaman ohjautuva pommiperheestä.  kan-
taman JSOW (Joint Standoff Weapon) on keskipitkän kanta-
man liitopommi. Kuvassa JASSM laukaistaan koeammunnois-
sa Yhdysvalloissa vuonna 2018. Kuva: Puolustusvoimat

Venäjä on käyttänyt asevoimaa lukuisia kertoja siviilikohtei-
ta vastaan. Kramatorskin rautatieasemalle tehdyssä ohjusis-
kussa kuoli yli 50 siviiliä, joukossa ainakin neljä lasta. 
Kuva: Ukrainan puolustusministeriö, Creative Commons 
Attribution 4.0 International, armyinform.com.ua, https://
armyinform.com.ua/2022/04/08/shtab-oos-pro-obstril-krama-
torska-czynichne-varvarstvo-moskovytiv-ne-maye-mezh/

Vaikka Venäjä on vakuutel-
lut erikoissotilasoperaation-
sa eräänä tavoitteena olevan 
Donbassin kansantasavaltojen 
”suojelun”, se alkoi siirtämään 
alueelta suuria joukko-osastoja 
ja paljon kalustoa etelään, Her-
sonin–Zaporižžjan väliselle 
rintamalle. Krim on Venäjälle 
Donbassia tärkeämpi alue. Sen 
pohjoispuolella sijaitsevat stra-
tegisesti merkittävät kohteet, 
kuten Dniprojoen kanava Kri-
mille juomaveden saamiseksi, 
Zaporižžjan ydinvoimala val-
lattujen alueen energiansaan-
nin takaamiseksi ja maayhteys 
Venäjälle alueen logistiikan 
varmistamiseksi. Donbassin 
asukkaat ja alueen huonokun-
toinen infrastruktuuri saattavat 
jäädä reaalipolitiikan ja soti-
lasstrategian jalkoihin. 

Kuinka kauan 
sota jatkuu?
Sodan päättyminen ei ole nä-
köpiirissä. Erehdyin eräässä 
haastattelussa maalis-huhti-
kuussa arvelemaan, että sota 
olisi kesään mennessä ohi. Ke-
vättalvella oli vielä hentoinen 
neuvotteluyhteys ja länsimai-
den pakotteiden vaikutuksen 
arveltiin pakottavan Venäjän 
päättämään operaationsa. 
Ruplan arvo romahti ja vienti 
länteen vähentyi murto-osaan 
entisestä. Olisi järjetöntä jatkaa 
sotaa. Edellisen kolmen vuo-
sikymmenen kuluessa käydyt 
sodat olivat yleensä kestäneet 
päiviä, viikkoja tai korkeintaan 
muutamia kuukausia. Länsi-
maat olivat pitempikestoisten 
kriisien ja sotien johdosta pää-

tyneet kehittämään asevoimi-
aan, asejärjestelmiään ja sota-
taitoaan siihen suuntaan, että 
sota kyettäisiin voittamaan 
nopeasti, jotta kansainvälisen 
vaihdannan vakavat häiriöt ja 
energiakriisi kyettäisiin vält-
tämään. Tätä ajattelua edusti 
esimerkiksi yhdysvaltalainen 
”Schock and Awe” -konsepti, 
jonka mukaisesti Yhdysvallat 
toimi Irakin sodassa.

Tätä samaa periaatetta Ve-
näjä pyrki noudattamaan Uk-
rainan sodan ensimmäisessä 
vaiheessa. Venäjän johdon 
analyysin tuloksena oli vir-
heellisesti päätelty, että Ukrai-
nan asevoimien taistelukyky 
romahtaa tuli-iskuoperaation 
seurauksena, Ukrainan kan-
sa alistuu henkisesti ja maan 
johto hajoaa. Kuten olemme 
nähneet, kävikin täysin toisin. 
Venäjän asevoimien moderni-
saatio näyttääkin Potemkikin 
kulisseilta ja sotataito muistut-
taa hiertävissä lainasaappaissa 
lompsimista. Mutta liian pit-
källe meneviä johtopäätöksiä 
ei saa tehdä. Venäjä ei koskaan 
ole niin vahva kuin miltä se 
näyttää, eikä niin heikko kuin 
miltä se vaikuttaa.

Sodan päättymistä ei ole 
rationaalisesti arvioida, kos-
ka päättelyketjussa on tekijä, 
jolla ei länsimaissa yleensä ole 
merkittävä. Kasvojen menettä-
misen pelko vaatii presidentti 
Putinia ja Venäjän asevoimia 
saavuttamaan voittoja, pääse-
mään asettamiinsa tavoittei-
siinsa ja todistamaan vahvuu-
tensa. Tämän vuoksi Venäjä 
ei voi peräytyä. Yhtä suurella 
vakaumuksella on Ukraina 
käymässä oikeutettua puo-
lustussotaansa. Kaksi entistä 
veljeskansaa kuluttaa toisiaan, 
infrastruktuuri murskaantuu ja 
luonto saastuu.

Suomen tilanne

Kirjoittamisajankohtana jo 
kaksi kolmasosaa NATO:n jä-
senmaista on ratifi oinut Suo-
men ja Ruotsin jäsenyyshake-
muksen. Jäsenyyden lopullista 
vahvistamista odotellessa kan-
sainvälinen harjoitustoiminta 
Suomen aluevesillä, ilmati-
lassa ja maaperällä on vilkas-
tunut huomattavasti. Yhteen-
sopivuutta ja yhteistoimintaa 
harjoitellaan ja turvallisuus 
vahvistuu. 

Suomi on moneen NATO-
maahan verrattuna erikoisuus. 
Kyky itsenäiseen puolustuk-
seen on erittäin korkea. Siinä 
missä kylmän sodan päätyttyä 
moni eurooppalainen valtio 
luopui asevelvollisuudesta ja 
ajoi alas laajamittaiseen so-
dankäyntiin valmistautumisen 
vaatiman rauhan ajan infra-
struktuurin, Suomi piti puitteet 
kunnossa. Vaikka sodan ajan 
vahvuutta jouduttiin laske-
maan, yli 800 000 koulutetun 
sotilaan reservi ja koko maan 
puolustamista koskeva suun-
nittelutilanne ylläpidettiin. 

Tutkimuksen kautta vii-
me vuosituhannen lopulla 
suomalaisen puolustussuun-
nittelun ja suorituskykyjen 
kehittämisen pohjaksi otettu 
strategisen iskun uhkamal-
li toteutui lähes sellaisenaan 
Venäjän hyökkäyksen ensim-
mäisessä vaiheessa. Kaikkia 
puolustushaarojamme on yli 
kaksi vuosikymmentä kehi-
tetty ennaltaehkäisemään ja 
torjumaan juuri sen kaltaista 
hyökkäystä. Ukrainan sodan 

toisen vaiheen laajamittaiseen, 
taistelukentän muokkaamis-
ta ja torjuntakykyä vaativaan 
taisteluun olemme luoneet val-
miudet jo alueellisen puolus-
tuksen päivistä lähtien. Sodan 
kolmannen vaiheen painopis-
temuutoksiin ollaan valmiita 
jo senkin vuoksi, että maavoi-
mien operatiivista liikkuvuut-
ta on kehitetty voimakkaasti 
laajan maa-alueemme vuoksi. 
Tämän päivän Puolustusvoi-
mat on erittäin hyvässä kun-
nossa oleva tuki ja vakuutus 
valtionjohdolle ja varteenotet-
tava pidäke sellaisille tahoille, 
jotka harkitsevat politiikkansa 
jatkamista toisin keinoin.

Ukrainan 
sodan perintö
Hyökkäyssota on kielletty Yh-
distyneiden Kansakuntien pe-
ruskirjassa ja Venäjän federaa-
tion perustuslaissa. Geneven 
sopimusten siviilihenkilöiden 
suojaamista koskeva IV sopi-
mus edellyttää, että henkilöi-
tä, jotka eivät suoranaisesti ota 

osaa vihollisuuksiin on kai-
kissa olosuhteissa kohdeltava 
inhimillisesti. Kaikki henkeen 
ja ruumiilliseen koskematto-
muuteen kohdistuvat loukka-
ukset, etenkin murha kaikissa 
muodoissaan, silpominen, jul-
muutta osoittava piteleminen 
ja kidutus ovat kiellettyjä.

Kaikki sodat ovat kuitenkin 
joskus päättyneet. Jo Ukrainan 
sodan aikana ja etenkin sen 
päätyttyä, voimistuu sodan 
oikeussääntöjen, sotarikosten 
ja humanitääristen oikeuksien 
vastaisten rikosten tutkinta. 
Ukrainan tunnistamien satojen 
rikoksista epäiltyjen venäläis-
sotilaiden ja komentajien jäl-
jittäminen tulee olemaan vaa-
tiva tehtävä. Venäjä ei luovuta 
kansalaisiaan ulkomaille min-
kään rikosepäilyjen perusteel-
la. Ja koska Venäjä ei tunnusta 
käyvänsä sotaa, eivät sotari-
koksetkaan sen mielestä ole 
mahdollisia. Joskus kaukana 
tulevaisuudessa matkailu el-
pynee COVID:ia edeltäneelle 
tasolle. Venäjän naapurimaat 
ja niiden rajavalvonta, ovat 

avainasemassa, jotta seula ei 
vuoda. Rikoksista epäillyt on 
saatettava kansainvälisen oi-
keuden käsiin.

Neuvostoliiton aikaisen 
Afganistanin sodan päätyttyä 
suuri määrä traumatisoituneita 
puna-armeijalaisia kotiutui ja 
alkoi etsimään paikkaansa en-
sin neuvostoyhteiskunnassa ja 
sitten sirpaloituneissa tasaval-
loissa, etenkin Venäjällä. In-
validisoituminen, työttömyys, 
päihteiden käyttö ja ajautumi-
nen rikollisjärjestöjen piiriin 
koitui monien kohtaloksi. Mitä 
venäläiselle yhteiskunnalle 
tapahtuu, kun sadat tuhannet 
Ukrainassa sotineet veteraanit, 
osa inhimillisyytensä ja terve-
ytensä menettäneinä, palaavat 
kaduille?

Ukrainan kansa on sodan 
suurin kärsijä ja myös suurin 
sankari. Eurooppa ei saa unoh-
taa nuorinta perheenjäsentään 
sodan jälkeenkään. Tuen on 
jatkuttava jälleenrakennusvai-
heessa ja vielä senkin jälkeen 
yhteiskunnallisen elämän kai-
killa sektoreilla. 
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Raivaamisen erikois-
osasto (REO) on jo 
yli kymmenen vuoden 

ajan toiminut Puolustusvoimi-
en keihäänkärkenä räjähteiden 
raivaamisessa. Osaston erityi-
senä tehtävänä on improvisoi-
tujen räjähteiden raivaaminen 
ja niiden vastainen toiminta, 
mutta raivaamisen valtakun-
nallisena kärkijoukkona osasto 
kykenee tarvittaessa myös ta-
vanomaisten sotilasräjähteiden 
raivaamiseen. Osaston toimin-
nan voidaan katsoa alkaneen, 
kun ISAF-operaatioon lähe-
tettiin vuosina 2011–2012 eri-
koisraivaajaryhmä toimimaan 
osana monikansallista kriisin-
hallintajoukkoa. Osallistumi-
nen operaatioon toimi samalla 
merkittävänä alkusysäyksenä 

f 
Viranomaisyhteistyöharjoi-
tuksissa harjoitellaan usein 
koko valtakunnan alueella 
toimimista. Pitkät etäisyydet 
voivat edellyttää siirtymistä 
esimerkiksi helikopterikulje-
tuksin.

Raivaamisen erikoisosaston 
kuulumisia Teksti: Kymen pioneeripataljoona

kansallisen erikoisraivaamis-
kyvyn kehittämiselle. Haasta-
van kriisinhallintatoimintaym-
päristön asettamien vaatimus-
ten seurauksena jouduttiin 
hankkimaan sellaista osaa-
mista ja suorituskykyä, jota 
Puolustusvoimissa ei aiemmin 
juurikaan ollut. Operaation 
jälkeen REO jatkoi toimin-
taa osana Pioneerirykmenttiä 
Keuruulla, ja puolustusvoima-
uudistuksen yhteydessä vuon-
na 2014 osasto siirtyi osaksi 
Karjalan prikaatin Kymen 
pioneeripataljoonaa.

Kenties osaston alkutaipa-
leen innoittamana REO on 
pyrkinyt jatkuvasti koulu-
tus- ja harjoitustoiminnassaan 
kansainväliseen yhteistoimin-
taan ja verkostoitumiseen. 

Monikansallista yhteistyötä 
tehdään säännöllisesti eri mai-
den raivaajaorganisaatioiden 
ja koulutuskeskusten kanssa 
tiedonvaihdon ja yhteisen har-
joittelun merkeissä. Improvi-
soitujen räjähteiden vastaista 
toimintaa on harjoiteltu viime 
vuodet erityisesti Euroopan 
puolustusviraston (EDA, Eu-
ropean Defense Agency) joh-
tamissa koulutusohjelmissa 
ja kansainvälisissä harjoituk-
sissa. Tällä kansainvälisellä 
yhteistyöllä on saavutettu 
osaston kannalta kolme mer-
kittävää tavoitetta. Ensinnäkin 
monikansallisiin koulutusoh-
jelmiin osallistumalla on pys-
tytty saavuttamaan sellaista 
suorituskykyä ja osaamista, 
jota pelkästään kotimaassa ei 

olisi ollut mahdollista ilman 
merkittäviä kustannuksia ja 
erityisesti henkilöstöresurssin 
kohdentamista saavuttaa. Toi-
sekseen monikansalliset kou-
lutustapahtumat ovat mahdol-
listaneet verkostoitumisen ja 
tietojenvaihdon. Kolmannek-
seen, eikä tätä suinkaan voida 
pitää vähäisimpänä asiana, 
osallistuminen monikansalli-
siin kursseihin ja harjoituksiin 
on mahdollistanut vertailun 
oman hankitun suorituskyvyn 
tason ja muiden maiden vastaa-
vien suorituskykyjen välillä. 

Raivaamisen erikoisosaston 
tehtävien vaativasta luonteesta 
ja erityisesti pitkästä koulu-
tustarpeesta johtuen suuri osa 
osaston sodan ajan vahvuudes-
ta on palkattua henkilökuntaa. 

f
Kriisinhallintatehtäviin val-
mistautuminen on edelleen 
osa REO:n rutiiniharjoit-
telua. Viime vuonna osasto 
harjoitteli KRIHA-ympäris-
tössä toimintaa Kymenlaak-
son metsissä.

Kuitenkin osastoon on sijoi-
tettuna myös ammattitaitoisia 
reserviläisiä, jotka osallistuvat 
säännöllisesti osaston kertaus-
harjoituksiin ja vapaaehtoisiin 
harjoituksiin. Osastoon ei si-
joiteta henkilöstöä suoraan 
varusmiespalveluksen jälkeen, 
vaan kaikki reserviläiset on va-
littu sekä varusmiespalveluk-
sessa hankitun osaamisen että 
myöhemmin kertyneen koke-
muksen perusteella. Monet 
osaston reserviläisistä onkin 
valittu kriisinhallintapalve-
luksessa annettujen näyttöjen 
perusteella.

REO ei suinkaan alkutai-
paleestaan ja reserviläisten 
rekrytointipolustaan huoli-
matta ole pelkästään kriisin-
hallintaoperaatioihin suunni-
teltu joukko. Osasto kykenee 
kaikkiin Puolustusvoimien 
lakisääteisiin tehtäviin, ja 
päätehtävänä onkin aina ko-
timaan sotilaallinen puolus-
taminen. Tämän lisäksi mui-
den viranomaisten tukeminen 
on tärkeässä roolissa osaston 
toiminnassa ja harjoituksissa. 
Normaalioloissakin rikollinen 
toiminta tai häiriintyneiden 
yksilöiden toteuttamat teot 
voivat johtaa monenlaisiin rä-
jähdeuhkatilanteisiin. Suomen 
lainsäädännön mukaisesti po-
liisilla on aina päävastuu täl-
laisissa tilanteissa, pelkästään 

jo siksi että kyseessä on aina 
epäilty räjähderikos. REO voi 
kuitenkin tarvittaessa antaa 
asiantuntija- ja kalustoapua, 
ja yhteydenpito poliisin kanssa 
onkin säännöllistä. Vuosittain 
Raivaamisen erikoisosaston 
pääharjoituksia kotimaassa 
ovatkin nimenomaan paikal-
lispuolustusharjoitukset, jois-
sa harjoitellaan yhteistoimin-
taa eri viranomaisten välillä.

Viranomaisyhteistyön li-
säksi osastolla on merkittäviä 
yhteistyökumppaneita myös 
Puolustusvoimissa. Mainitta-
koon niistä esimerkkinä toinen 
pioneeriaselajin erityissuori-
tuskyky, Suojelun erikoisosas-
to (SEO). Yhteistoiminta Suo-
jelun erikoisosaston kanssa on 
alkanut jo Pioneerirykmentis-
sä molempien erikoisosastojen 
ollessa aikanaan sijoitettuna 
Keuruulle. Puolustusvoimauu-
distuksessa Suojelun osaamis-
keskus siirtyi Säkylään Porin 
prikaatiin, mutta maantieteel-
lisestä etäisyydestä huolimatta 
yhteistyö osastojen välillä on 
jatkunut tiiviinä. Suojelun eri-
koisosasto on tukenut REO:n 
koulutusta asiantuntijoillaan, 
ja osastojen yhteisissä harjoi-
tuksissa on harjoiteltu kaik-
kein vaativimpia raivaamis-
tilanteita, jossa improvisoi-
tuihin räjähteisiin on liittynyt 
esimerkiksi kemiallinen tai 
biologinen taisteluaine.

Jatkossakin Raivaamisen 
erikoisosaston toimintaa tulee 
leimaamaan kansainvälisyys 
ja yhteistoiminta. Osasto on 
saavuttanut kansainvälisesti 
mitattuna korkean osaamisen 
ja kalustollisen valmiuden 
tason, ja sitä tullaan ylläpitä-
mään. Yhteistoiminnalla eri 
viranomaisten ja Puolustusvoi-
mien muiden suorituskykyjen 
kanssa varmistutaan siitä, että 
Suomella on nyt ja tulevaisuu-
dessa korkea valmius reagoida 
mihin tahansa improvisoitujen 
tai tavanomaisten räjähteiden 
aiheuttamaan uhkaan. 
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Valmiusrakentaminen 
on viime vuosina va-
kiinnuttanut aseman-

sa keskeisenä linnoittamisen 
keinona ja valmiusrakentamis-
harjoitukset ovatkin nykyään 
kiinteä osa Puolustusvoimien 
harjoitustoimintaa. Vuosittain 
useissa alueellisissa ja paikal-
lisissa harjoituksissa harjoitel-
laan ja kehitetään rakennuste-
ollisuuden valmiuksia tukea 
puolustusvoimien poikkeus-
olojen rakentamista. Harjoi-
tuksissa omaa osuuttaan pää-
sevät harjoittelemaan Puolus-
tusvoimien toimijoiden lisäksi 
niin rajavartioviranomaiset, 
rakennustuoteteollisuuden ja 
rakennusteollisuuden yrityk-
set kuin kuljetusyrityksetkin. 

Tänä vuonna toukokuun 
lopulla, 23.–27.5.2022, Puo-
lustusvoimien logistiikkalai-
tos ja Merivoimat toteuttivat 
laajan valmiusrakentamishar-
joituksen Varsinais-Suomessa. 
Harjoituksessa rakennettiin 
linnoitteita Heikkilän ja Pan-
sion tukikohdissa Turussa sekä 
Gyltön saarella Paraisilla. Lin-
noittaminen oli osa Meritaiste-
luharjoitus Viola 22:a, joka oli 
Merivoimien kevään pääsota-
harjoitus. 

Harjoituksessa testattiin 
valmiusrakentamisen toimin-
tamallia, jossa siviiliurakoit-
sija rakentaa ostopalveluna 
Puolustusvoimien linnoit-
tamisjärjestelmän mukaisia 
linnoitteita. Harjoitus suunni-
teltiin siten, että se mallintaisi 
mahdollisimman realistisesti 
sellaista nopeasti kehittyvää 
kriisiä, jossa saatettaisiin tur-
vautua valmiusrakentamiseen 
osana Puolustusvoimien val-
miuden säätelyä. Linnoittei-
den ”loppukäyttäjää” edusta-
neet sotilaat suunnittelivat en-

Merivoimien suojaa parannettiin 
valmiusrakentamisella

Teksti: komentajakapteeni Juha Lepistö, merivoimien pioneeripäällikkö, Merivoimien esikunta
Kuvat: Puolustusvoimat

Puolustusvoimien valmiusrakentamisen pääharjoitus liitettiin tänä vuonna Merivoimien 
”Viola 22” -meritaisteluharjoitukseen. Kolme päivää kestäneessä rakentamisvaiheessa harjoiteltiin 
linnoittamista nopeasti kehittyvässä tilanteessa rakentamalla ympärivuorokautisesti ja kolmessa eri 
tukikohdassa samanaikaisesti.

sin linnoitteiden paikat, tämän 
jälkeen linnoittamistoimiston 
reserviläiset tekivät tarkem-
mat kohdekortit ja viitoittivat 
työmaat ja lopulta ammattira-
kentajat tulivat rakentamaan 
linnoitteet sekä luovuttivat 
valmiin työn suoraan joukoil-
le. Meritaisteluharjoitus Viola 
22:ssa harjoitelleet joukot pää-
sivätkin toimimaan vastaval-
mistuneissa linnoitteissa.

Tällä kertaa harjoitukseen li-
sämausteensa antoivat rannikon 
ja saariston maasto-olosuhteet, 
joissa vaikkapa linnoitteiden 
kaivaminen maahan on usein 
mahdotonta. Maanpäälliset 
linnoitteet ja niiden maastout-
taminen olivatkin keskeinen 
teema kevään harjoituksessa. 
Tällä kertaa logistiikkakump-
pani pääsi myös harjoittele-
maan linnoittamismateriaalin 

toimittamista kohteelle meri-
kuljetuksella. Eri toimijoiden 
yhteistoiminnan voidaan sa-
noa toimineen saumattomasti. 
Muutamiin haasteisiinkin on-
neksi törmättiin, jotta voitiin 
oppia niiden kautta taas lisää. 
Yhdellä kohteella alueen kai-
vettavuus osoittautui paljon 
arvioitua huonommaksi eikä 
suunniteltua linnoitetta voitu 
rakentaa. Havaintoon reagoi-

g
Harjoituksen aikana tehtiin 
valmiusrakentamisesta myös 
kaksi komeaa ja informatii-
vista videota, jotka ovat kat-
sottavissa Puolustusvoimien 
Youtube-kanavalla.

Ammattirakentajat osaavat taatusti työnsä, mutta linnoitteiden rakentaminen ei heillekään 
ole aivan arkipäiväistä.

Merivoimien toimintaympäristössä maanpäälliset linnoitteet ovat usein ainoa vaihtoehto.

tiin nopeasti ja paikan päällä 
pidettiin nopea työmaakokous 
sotilaiden ja rakentajien kes-
ken. Vaihtoehtojen puntaroi-
misen ja materiaalireservin 
laskemisen jälkeen todettiin, 
että paikalle voidaan rakentaa 
vastaava maanpäällinen linnoi-
te. Näin myös tehtiin. Toisaalla 
jouduttiin havaitsemaan, että 
suunniteltu resurssien määrä ja 
käyttö eivät riittäneet kohteen 
valmistumiseen aikataulussa. 
Taas sai työnjohto pohtia vaih-
toehtoja ja järjestellä väkeä 
uudelleen, jotta työ saatiin val-
miiksi. Yhtä kaikki, harjoitus 
osoitti näiden haasteiden kautta 
tarpeellisuutensa eikä ensi ker-
ralla varmaankaan tehdä samo-
ja virheitä uudestaan.

Harjoituksella onnistuttiin 
kehittämään niin Puolustus-
voimien kuin siviiliurakoitsi-
jankin henkilöstön osaamista 
ja onneksi tunnistettiin myös 
sellaisia kitkatekijöitä, joissa 
voimme vielä toimintaamme 
parantaa. Harjoituksen jälkeen 
saatoimme yhdessä tuumin 
kaikkien toimijoiden kesken 
todeta valmiusrakentamisen 
toimintamallin olevan paitsi 
nopea ja tehokas, myös uskot-
tava tapa hankkia suojaa jou-
koille. Tällä tavalla toteutetus-
sa harjoituksessa syntyi luot-
tamusta herättävä käsitys siitä 
osaamisesta ja suorituskyvys-
tä, jolla siviilikenttä kykenee 
Puolustusvoimia tukemaan. 
Järjestely on jo vakiintunut, 
se tunnetaan vuosi vuodelta 
paremmin ja sitä osataan hyö-
dyntää jatkuvasti tehokkaam-
min. Henkilöstön vaihtuessa 
kaikkien toimijoiden riveissä 
pitää harjoitustoimintaa kui-
tenkin jatkaa määrätietoisesti, 
jotta hankittua osaamista ei 
hukata. 

Valmista syntyy nopeasti, kunhan resurssien käyttö ja materiaalin siirrot suunnitellaan 
huolellisesti.
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Yritysesittelyt

2000-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä Patrian 
johtama kansainvälinen 

projektiorganisaatio toimitti 
Puolustusvoimille maailman 
ensimmäiset Leopard 2 -alus-
taiset siltapanssarivaunut ja rai-
vaamispanssarivaunut. Näistä 
vuosina 2005–2009 käynnissä 
olleista projekteista käytettiin 
nimityksiä Siltajärjestelmä 
05 ja Raivaamisjärjestelmä 

Patria Maavoimien
pioneeriaselajin raskaan 
kaluston toimittajana
Ruotuväki-lehti käsitteli Antti Väänäsen kirjoittamassa ja 7.5.2022 päivätyssä jutussaan Puolustus-
voimien tekemiä LEGUAN-siltajärjestelmähankintoja otsikolla ”Suorituskykyä silloista”. Muutoin 
erittäin ansiokkaassa jutussa jäi kokonaan käsittelemättä siltajärjestelmän toimittavan Patrian näkö-
kulma, jota   tässä täydentävässä kirjoituksessa halutaan tuoda esille.

05, jotka yhdessä muodosti-
vat Mekanisoitujen Joukkojen 
Liikkeenedistämishankkeen, 
jossa Patria toimi kokonaisjär-
jestelmätoimittajana.

Patria teki sopimuksen silta-
ajoneuvojen sillankäsittelyjär-
jestelmien ja 26 m Leguan-
siltojen toimittamisesta saksa-
laisen silloisen MAN Techno-
logie GmbH:n kanssa, jonka 
siltajärjestelmiin keskittyvä 

liiketoiminta sittemmin projek-
tin kuluessa myytiin Krauss-
Maffei Wegmann GmbH:lle. 
Myöhemmin KMW kehitti 
myös oman versionsa Leopard 
2 -alustaisesta siltapanssari-
vaunusta, jota on myyty usean 
eri maan asevoimille. Projek-
tiin osallistui myös sveitsiläi-
nen RUAG, joka vastasi Leo-
pard 2 -panssarivaunualustan 
ja sillankäsittelyjärjestelmien 

KMW:n toimittajana tätä tar-
koitusta varten erikseen ke-
hitetyn 10x10 kuorma-auto-
alustan osalta. Silta-autojen 
kokoonpanon sarjatyövaihe 
tehtiin Sisun Karjaan tehtaalla. 
Näitä toimitusprojekteja käsi-
teltiin Patrian näkökulmasta 
yksityiskohtaisemmin Pans-
sari-lehden numerossa 2/2009 
projektien toimitusvaiheen 
päätyttyä.

Seuraava pioneeriaselajiin 
ja liikkeenedistämiseen liitty-
vä toimitusprojekti oli Maa-
voimien miinajyräjärjestelmä, 
jonka toimitusprojekti ajoittui 
vuosille 2009–2011. Sen yhte-
ydessä Patria toimitti Leopard 
2 A4 taistelupanssarivaunua 
isäntäajoneuvonaan käyttävän 
järjestelmän, joka pohjautui 
israelilaisen Urdan Metal & 
Casting Ltd:n aiemmille asi-
akkuuksilleen kehittämään rat-
kaisuun, jota jatkokehitettiin 
Puolustusvoimien vaatimusten 
mukaiseksi. Kyseessä oli jäl-
leen kerran ensimmäinen Leo-

pard 2 -integrointi lajiaan koko 
maailmassa. Sittemmin Urdan 
on toimittanut järjestelmän 
mm. Kanadan asevoimille. 

2010-luvun alkupuolel-
la Puolustusvoimat toteutti 
tarjouskilpailun Leopard 2 
A4 taistelupanssarivaunujen 
elinjaksopäivityksestä. Patria 
liittoutui tarjousyhteistyöhän 
RUAG:n kanssa ajatuksena 
siirtää samaan aikaan Sveitsis-
sä jo toteutusvaiheessa olleen 
elinjaksopäivitysprojektin 
teknologia Suomeen Patrialle. 
Hanke kuitenkin päättyi vuo-
den 2013 lopussa käytettyjen 
Leopard 2 A6 taistelupanssa-
rivaunujen hankintapäätöksen 
tultua julkisuuteen. Patriassa 
tehtiin kuitenkin nopeasti joh-
topäätös, että taistelupanssa-
rivaunujen määrän kasvaessa 
noin kahteensataan kappalee-
seen, tarvitaan lisää niiden 
tukiajoneuvojakin. Patria laati 
vuonna 2016 oman sisäisen 
operaatioanalyysin, jossa py-
rittiin ennustamaan mekani-

Teksti: DI Jari Poutanen, Director, System Integration, Patria 

Uuden toimituserän siltapanssarivaunun kokoonpanoa Patrian Hämeenlinnan tehtaalla.

välisestä integrointisuunnitte-
lusta sekä siltapanssarivaunun 
prototyypin valmistamisesta 
Patrian toimittajana. Loput sil-
tavaunut valmistettiin Patrian 
Sastamalan tehtaalla.

MAN, sittemmin KMW 
oli Patrian toimittajana myös 
Sisu E15 TP-L Leguan-silta-
autojen osalta. Kotimainen 
kuorma-autovalmistaja Sisu 
Auto Oy puolestaan toimi 

soitujen joukkojen sodanajan 
tukijärjestelmien kokonaistar-
ve ja mahdolliset puutteet ny-
kyisessä kalustossa, kun Hol-
lannista hankittavat Leopard 
2 A6 taistelupanssarivaunut 
on kokonaisuudessaan saatu 
mukaan mekanisoitujen jouk-
kojen vahvuuksiin. 

Puolustusvoimien kanssa 
käytyjen neuvottelujen jälkeen 
toukokuussa 2018 allekirjoitet-
tiin sopimus siltapanssarivau-
nujen lisäkaupasta ja aiemmin 
valmistettujen vaunujen sekä 
silta-autojen elinjaksopäivi-
tyksestä otsikolla Siltajärjes-
telmä 2020. Tämän yhteis-
työssä KMW:n ja Sisun kanssa 
toteutettavan projektin myötä 
kaikille silta-ajoneuvoille saa-
daan kyvykkyys käsitellä myös 
uudempia 14 m LEGUAN 
MLC80-siltoja, joita siltapans-
sarivaunun voi ottaa kyytiinsä 
kaksi kappaletta ja silta-auto 
yhden kappaleen. Vaihtoeh-
toinen, aiemmin hankittujen 
26 m LEGUAN MLC70-sil-

tojen käsittelykyky toki säi-
lyy entisellään kummallakin 
ajoneuvotyypillä. Siltapanssa-
rivaunujen sillankäsittelylait-
teiston hallintajärjestelmä ja 
käyttöliittymä uudistettiin yh-
tenevään standardiin KMW:n 
omien siltapanssarivaunujen 
kanssa. Lisäksi molemmille 
silta-ajoneuvoille tehtiin mm. 
johtamisjärjestelmäpäivitys.

Uudet siltapanssarivaunut 
rakennettiin Patrian Hämeen-
linnan tehtaalla ja ne on jo 
luovutettu Puolustusvoimien 
käyttöön. Silta-autojen elin-
jaksopäivitys on niin ikään 
saatu päätökseen. Ensimmäi-
sen valmistuserän siltapanssa-
rivaunujen elinjaksopäivitys ja 
yhdenmukaistaminen uudem-
man valmistuserän kanssa vie-
lä osittain kesken. Patrialla on 
takanaan jo lähes kaksikym-
menvuotinen historia pionee-
riaselajin raskaan kaluston ja 
Leopard 2 -ajoneuvoperheen 
erikoisversioiden toimittami-
sesta Puolustusvoimille. 

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista 

maanpuolustustoimintaa!

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 

FINNSUKELLUS OY
PL 16, 33401 TAMPERE

0400 238 632

www.fi nnsukellus.fi 
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Konepajan tuotantoa

Yritysesittelyt

Mistä kaikki alkoi?

Raikka Oy:n perusti fi -
losofi an tohtori Ilmari 
Liikkanen Raumalla 

vuonna 1946. Talvi- ja jatko-
sodan aikana Ilmari Liikkanen 
toimi päämajan ballistisen toi-
miston päällikkönä ja väitteli 
sodan aikana tohtoriksi vuon-
na 1943. Väitöskirja oli ensim-
mäinen ulkoballistiikasta laa-
dittu väitöstutkimus Suomes-
sa, jossa käsiteltiin ammuksen 
liikettä ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Palvelessaan tykistö-
kenraali Vilho Petteri Nenosen 
alaisena, Ilmari Liikkanen sai 
ajatuksen panssaritorjuntaan 
sopivan vastamassa-aseen ke-

Raikka Oy – Räjähtävää 
suorituskykyä

Teksti: Toimitusjohtaja Ari Liikkanen  Kuvat: Raikka Oy

Raikka Oy on suomalainen perheyritys, joka 
perustettiin Raumalla vuonna 1946. Pääkonttori si-
jaitsee Espoossa sekä tuotantolaitokset räjähdeteh-
das ja konepaja Eurajoella. Raikka on perustami-
sestaan lähtien tehnyt yhteistyötä Puolustusvoimi-
en kanssa. Jokainen sotilas tuntee rynnäkkökivää-
rin sysäyksenvahvistimen sekä puhdistuspuikon ja 
jokainen pioneeri telamiinan painosytyttimen 77 
sekä moniherätepanssarimiina 12:n.

panoksia, sytytysjärjestelmiä 
sekä harjoitusvälineitä. Lisäksi 
räjähdetehtaalla on mahdollis-
ta suorittaa kaikki räjähteiden 
kuljettamisen edellyttämän 
kuljetus- ja vaarallisuusluoki-
tustestaukset. Räjähdetehtaan 
asiakaskunta koostuu lähes 
yksinomaan eri viranomais-
tahoista niin Suomessa kuin 
muissa länsimaissa.

ATMF moniherätesytytti-
mellä voidaan korvata lähes 
minkä tahansa ensimmäisen 
sukupolven panssarimiinan 
painosytytin ja tehdä miinas-
ta nykyaikainen ja tehokas 
herätemiina. Suomen Puolus-
tusvoimilla ATMF-sytytin on 
käytössä Moniherätepanssa-
rimiina 12:sta. Sytytin estää 
miinan raivaamisen jyrällä tai 
elektronisella raivaimella ja 
ylilaskuri mahdollistaa vaikut-
tamisen ennalta valittuun koh-
teeseen. Uusimpana ominai-
suutena sytyttimeen voidaan 
lisätä etähallintaominaisuus, 
jolla miina voidaan kytkeä 
päälle ja pois sulutteen ulko-
puolelta. Etähallintaominai-
suus on lisättävissä jo käytös-
sä oleviin sytyttimiin pienellä 
lisälaitteella. Tätä suoritusky-
kyä tavoiteltiin kansallisesti 
jo Ottawan sopimukseen liit-

Oikealla STIS kela ja vasemmalla STIS QUICK, muoviin 
pakattu kompakti ratkaisu viranomaiskäyttöön. Molemmat 
sisältävät aina myös laukaisimen ja räjäytysnallin. 
Kuva: Mika Levälampi.

Tykistökenraali Nenosen ohjauskirje.

hittämisestä. Sodan päätyttyä 
Nenonen kehotti jatkamaan 
kehitystyötä omassa yrityk-
sessä.

Vastamassa-aseesta ei kos-
kaan tullut kaupallista tuotetta, 
mutta Raikka Oy jatkoi toimin-
taansa valmistamalla aluksi 
pahvikuoriin ladattuja nalleja, 
dieselmoottorien käynnistys-
panoksia ja hehkupapereita 
sekä Raikka – kivipommeja. 
Sähkönallien valmistus aloi-
tettiin 50-luvulla ja 70-luvulla 
laajennettiin tuotevalikoimaa 
pioneerien harjoitusvälineisiin 
sekä kehitettiin ja tuotteistet-
tiin telamiinan painosytytin 77 
Puolustusvoimien tarpeisiin. 
80-luvulla Raikka keskittyi 

entistä voimakkaammin vi-
ranomaisten tarpeisiin. 

1980 ja -90 lukujen vaihees-
sa toiminta siirrettiin laajene-
van Rauman kaupungin alu-
eelta Eurajoelle. Räjähdeteh-
das muutti Eurajoen Lapijoelle 
ja Konepaja Eurajoen keskus-
tan tuntumaan. Pääkonttori 
oli jo aiemmin siirretty ensin 
Helsinkiin ja sieltä edelleen 
Espooseen. 90-luvulla tuo-
tanto painottui heittimistön 
sarjapanosten valmistamiseen 
sekä raskaan singon uuden on-
telopanosjärjestelmän kehitys-
työhön yhdessä puolustusvoi-
mien kanssa. Raikka oli yksi 
ensimmäisistä sertifi oiduista 
yrityksistä Suomessa. Nyky-
ään yrityksen toiminta on ser-
tifi oitu ISO9001, ISO14001 
sekä AQAP2110 standardien 
mukaisesti.

Siirryttäessä 2000-luvul-
le tuotevalikoimaan tulivat 
myös erilaiset raivausvälineet 
ja Shock Tube sytytysjärjes-
telmät (STIS), joista on muo-

dostunut yksi Raikan tämän 
päivän kärkituotteista. 

2010-luvulla merkittävin 
uusi tuote oli ATMF moniherä-
tesytytin, joka liitettiin TM 
62 P3 panssarimiinaan. Näin 
syntyi Moniherätepanssari-
miina 12 – edelleen maailman 
paras ja nykyaikaisin käytös-
sä olevista panssarimiinoista. 
2010-luvulla Raikan STIS tuo-
teperhe vakiinnutti paikkansa 
Euroopan markkinoilla. Myös 
polttopanoksen kehitys ja val-
mistus alkoi 2010 luvulla.

Raikka Oy tänään

Raikka on edelleen, tänäkin 
päivänä 100 prosenttisesi ko-
timainen, Liikkasen perheen 
omistuksessa oleva perheyri-
tys, jolla on asiakkaita lähes-
tulkoon kaikissa Euroopan 
maissa. Yritys toimii kahdes-
sa yksikössä. Räjähdetehdas 
valmistaa erilaisia sarjapanok-
sia, sytyttimiä, pyroteknisiä 
tuotteita, raivaamisvälineitä, 

ATMF-sytyttimen ohjelmointi tapahtuu erillisellä ohjel-
mointilaitteella (DEPROG). Sytytintä voidaan käyttää myös 
kokonaan ilman ohjelmointilaitetta.

g
Polttopanos palaa 

3 000 asteen 
kuumuudella.

tymisen yhteydessä, mutta sil-
loinen teknologia ei mahdol-
listanut riittävän luotettavaa ja 
kustannustehokasta ratkaisua.

Sähköttömät Shock Tube 
(STIS) järjestelmät ovat kaik-
ki sytyttämiseen vaadittavat 
elementit sisältäviä heti käyt-
tövalmiita sytytysjärjestelmiä 
ja ovat keskeinen osa Räjäh-
detehtaan tuotantoa. Tuote-
valikoimasta löytyy laaja, 
asiakkaisen tarpeisiin vastaa-
va valikoima erilaisia STIS 
sytytysjärjestelmiä. Valikoi-
mista löytyy vaihtoehtoja niin 
shock tube -letkulle, kuin sen 
pakkaustavalle (vyyhti, kela 

tai Quick). Kaikkia letkutyyp-
pejä kyetään haaroittamaan 
erillisellä adapterilla. Perus-
valikoimasta löytyy tuottei-
ta viidestä metristä aina 700 
metriin saakka. Räjäytysnalli 
voi toimia myös viiveellä.

Polttopanos (Thermite 
Charge) sopii erityisesti eri-
laisten taakse jätettävien koh-
teiden tuhoamiseen, mutta sitä 
voidaan käyttää myös räjähtei-
den raivaamisessa. Panos pai-
naa noin 600 grammaa ja sen 
palolämpötila on noin 3 000 
astetta.

Tuotteista ja uusista inno-
vaatioista löytyy videomateri-
aalia Raikan kotisivuilta www.
raikka.fi .

Konepaja on modernilla 
konekalustolla varustettu ali-
hankintakonepaja, joka kyke-
nee hyvinkin vaativiin koneis-
tus- ja kokoonpanotehtäviin. 
Konepajan ja räjähdetehtaan 
välinen saumaton yhteistyö 
tukee tuotekehitystä sekä toi-

mitusvarmuutta, lisää omava-
raisuusastetta ja joustavuutta.

Visio

Raikka Oy haluaa jatkossakin 
olla keskeisen pioneeriase-
lajin suorituskyvyn tuottaja 
niin kotimaan puolustukselle 
kuin muille länsimaisille vi-
ranomais- ja puolustustahoil-
le. Liittyminen puolustusliit-
to Natoon tuo markkinoihin 
uusia ulottuvuuksia, vaikka 
jo nykyisellään asiakkaina on 
useita Nato-maita. 

Raikka panostaa jatkuvaan 
tuotekehitykseen, aktiiviseen 
vuorovaikutukseen asiakkai-
den kanssa sekä kaikissa ti-
lanteissa toimivaan ja luotetta-
vaan tuoteperheeseen. Tämän 
eteen töitä tehdään joka päivä!

Keskeinen voimavara ovat 
kotimaiset kumppanit, joiden 
kanssa rakennetaan suoritus-
kykyjä yritysten omia vah-
vuusalueita hyödyntäen. Myös 
näistä suorituskyvyistä löytyy 
videomateriaalia Raikan ko-
tisivuilta. Raikka on mukana 
myös monissa yrityskonsorti-
ossa sekä kehitysohjelmissa, 
joissa etsitään tulevaisuuden 
suorituskykyjä ja ratkaisuja.

Ukrainan sota on muuttanut 
maailmaa monella tavalla. Se 
on muuttanut myös valtioi-
den käsitystä oman kansalli-
sen puolustuksen tarpeesta. 
Tämän myötä kiinnostus ny-
kyaikaiseen, toimivaan suo-
rituskykyyn myös miinojen, 
sytyttimien ja sytytysvälinei-
den osalta on kasvanut räjäh-
dysmäisesti. Raikka haluaa 
omalta osaltaan olla luomassa 
uutta, innovatiivista ja kan-
sallista turvallisuutta lisäävää 
suorituskykyä – nyt ja tulevai-
suudessa.

Toimitusjohtaja 
Ari Liikkanen
ari.liikkanen@raikka.fi 
040 0404458
www.raikka.fi 
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Hakku-lehden vuoden 2021 kirjoittajaksi valittiin eversti-
luutnantti Timo Ronkainen.

Lyhyesti

Timo Ronkainen on ko-
toisin Keravalta ja va-
rusmiespalveluksen hän 

suoritti Porin prikaatissa 1996. 
Varusmiesajasta kimmokkeen 
saaneena Timo valmistui 84. 
Kadettikurssilta vuonna 2001. 
Upseerin uran alkutaipaleen 
hän palveli Karjalan prikaatin 
Kymen Pioneeripataljoonan 
eri tehtävissä aina joukkueen 
johtajan tehtävistä pataljoo-
naupseerin tehtäviin saakka. 
Ennen vuosina 2011–2013 
suoritettuja esi- ja yleisesikun-
taupseerin kursseja hän palveli 
muutaman vuoden myös Kar-
jalan prikaatin operatiivisella 
osastolla. YE-kurssin jälkeen 
Tmo siirtyi Itä-Suomen soti-
lasläänin esikuntaan – takai-
sin pioneeritehtäviin. PV-uu-
distuksen myötä vuoden 2015 
alusta lukien Timo sai siirron 

Timo Ronkainen Hakku-lehden 
vuoden 2021 kirjoittaja
PAL:n johtokunnan 
päätöksellä valittiin 
eversti luutnantti Timo 
Ronkainen Hakku-
lehden vuoden 2021 
kirjoittajaksi.

komentajan adjutanttina. Kar-
jalan prikaatiin paluun myötä 
Timo palveli Kymen pionee-
ripataljoonan komentajan teh-
tävissä vuosina 2018–2020, 
josta siirtyi Maavoimien esi-
kuntaan. Työtehtävät Mikke-
lissä sisälsivät pioneeriaselajin 
strategista suunnittelua yhdes-
sä muiden aselajien kanssa. 
Kahteen otteeseen, vuosina 
2005 ja 2009, Timo palveli 
myös NATO:n kriisinhallinta-
operaatioissa Kosovossa ja Af-
ganistanissa. Nykyisin koti on 
jälleen Keravalla 21 Kouvolan 
vuoden jälkeen! 

Timo Ronkainen on ollut 
aktiivinen kirjoittaja Hakku-
lehteen, jonka monipuolisista 
artikkeleista lukijat ovat saa-
neet nauttia. Lisäksi Ronkai-
nen on ollut keskeisessä roo-
lissa Puolustusvoimien tuen 
koordinoinnissa Hakku-leh-
delle Maavoimien esikunnan 
kautta.

Hakku-lehti onnittelee 
vuoden kirjoittajaa ja 
toivottaa Timolle onnea ja 
menestystä uusiin vaativiin 
kansainvälisiin tehtäviin! 

lakkautettavasta Sotilasläänis-
tä Pääesikuntaan, jossa pal-
velikin yhtäjaksoisesti lähes 

neljä vuotta. Tuona aikana hän 
toimi kansainvälisten asioiden 
parissa sekä Puolustusvoimain 

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

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

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

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

Pohjan Pioneerikilta ry:n 
kautta kiltatuotteita edullisesti!

Museo Militaria

Museon kokoelma- ja 
yleisötyöhön on saa-
tu kesän aikana lisä-

resursseja kesätyöntekijöiden 
muodossa. Ulkonäyttelyalu-
een kalustoa – kuten pontto-
nikalusto 73:n Krazeja – on 
hoidettu hoitosuunnitelman 
mukaisesti kahden työntekijän 
voimin. Korkeakouluharjoitte-
lija puolestaan on työskennel-
lyt sisätiloissa pienesineiden 
sekä valokuva- ja arkistoko-
koelman parissa. Pioneeri-
museon valokuvien digitointi 
ja luettelointi saatiin pääosin 
tehtyä vuoden 2021 aikana, jo-
ten tänä vuonna vuorossa ovat 
olleet erityisesti Viestimuseol-
ta tulleet valokuvat.

Museoavustajan rekrytoin-
nilla on voitu kesän aikana 
nostaa kävijöille tarjotun oh-
jelman määrää. Läpi kesän 
tarjolla on ollut uudistettua 
omatoimista ohjelmaa kahden, 
eri ikäisille tarkoitetun muse-
osuunnistuksen muodossa. 
Juhannuksen jälkeen alkoivat 

Teksti: Samuel Fabrin  
Kuva: Museo Militaria

museon kesäopastukset. Pää-
symaksun hintaan kuuluneita 
opastuksia järjestettiin arki-
päivisin kahdesti päivässä. 
Toinen opastus oli suunnattu 
erityisesti lapsille ja lapsiper-
heille, toinen varttuneemmille 
kävijöille. Opastustarjonta on 
ollut siis laajempaa kuin kos-
kaan aiemmin.

Syksyn kuulumisia

Syyskuun alusta lähtien Museo 
Militaria siirtyy jälleen talvi-
kauteen, ja näyttelyt ovat maa-
nantaisin kiinni. Yleisöluennot 
alkavat heti syyskuun alussa ja 
jatkuvat marraskuun lopulle. 

Uusia vaihtuvia näyttelyitä ei 
enää vuoden 2022 loppupuo-
liskolla avata. Näyttelyiden 
osalta henkilöstön työpa-
nosta suunnataan tulevaan 
perusnäyttelyuudistukseen. 
Ensi vuonna tulee kuluneek-
si kymmenen vuotta museon 
nykyisen perusnäyttelyn ra-
kentamisesta. Vaikka täyden-
nyksiä näyttelyyn on vuosien 
varrella tehty ja näyttelyä on 
monin tavoin kehitetty, perus-
teellisemman uudistuksen tar-
ve on edessä museon aselajien 
– tykistön, pioneerien ja vies-
tiaselajin – kulttuuriperinnön 
nykyaikaiseksi esittelemiseksi 
kävijöille.  

Museo Militarian kuulumisia 

Vilkas museokesä Hämeenlinnassa

Pioneeripataljoonan alokkaiden ohimarssia Korialla valapäivänä keväällä 1924. 

Museo Militarian luento-
ohjelma syksyllä 2022:
– to 1.9.2022 Pekka Visuri: 

Klassiset sotateoriat ja 
Ukrainan sota

– to 15.9.2022 Ove Enqvist: 
Elämää rannikkolinnak-
keilla

– to 6.10.2022 Lasse 
 Lehtinen: Heikki Ritavuo-

ren elämä ja kuolema
– to 17.11.2022 Juha 
 Hollanti: Alivoimaisen 

taktiikka. Suomalaisen 
taktisen ajattelun tarkastelu

Luentotilaisuudet pidetään 
museon Tykkihallissa ja 
niihin on vapaa pääsy.

Museo Militarian kesä on 
ollut jälleen vilkas. Koron-
avuosien 2021 ja 2020 ennä-
tyslukuihin kävijämäärissä 
ei kuitenkaan aivan ylletä. 
Rajoitusten poistumisten 
myötä tapahtumien ja eri-
laisten matkustuskohteiden 
määrä on laajentunut – ko-
timaanmatkailu kulttuuri-
kohteinen ei ole ollut loma-
laisille enää ainoa vaihtoeh-
to. Joka tapauksessa Museo 
Militarian kävijämäärät 
ovat kesän aikana olleet 
suuremmat kuin ennen ko-
ronaa vuonna 2019.  Pelkäs-
tään heinäkuussa museon 
näyttelyihin tutustui 7 840 
kävijää. 
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Schmardenin päivä

Pioneerien vuosipäivää 
päästiin pitkästä aikaa 
viettämään perinteisin 

menoin. Aikaisempien vuo-
sien tilaisuudet jouduttiin 
perumaan epidemian joh-
dosta. Juhlallisuudet alkoivat 
paraatikatselmuksella, jota 
johti ammattimaisin ottein 
1.Pioneerikomppanian vara-
päällikkö yliluutnantti Marius 
Foudila. Paraatikatselmuksen 

Schmardenin päivä Satakunnan 
pioneeri- ja viestipataljoonassa
Schmardenin päivää vietettiin 29.7.2022 pilvipoutaisella Säkylän kasarmialueella, Porin prikaatissa. 
Tilaisuuteen oli kutsuttu juhlaväkeä Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan varusmiesten sekä 
henkilökunnan lisäksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen Pioneerikilloista, reserviläisiä alueellisesta 
Pioneerirykmentistä ja luonnollisesti Porin prikaatin henkilöstöä.

aikautus oli tarkkaan synkro-
noitu käynnissä olevan kan-
sainvälisen Vigilant Fox har-
joituksen kanssa, sillä siihen 
osallistuva valmiusyksikköön 
kuuluva taistelupioneerijouk-
ko saapui taisteluvarustuk-
sessa ja naamiomaalauksessa 
vain muutamia minuutteja 
ennen tilaisuuden alkua. Tais-
telupioneerit edustivat ryh-
dikkäästi aselajiaan pääosin 

nuoremman saapumiserän 
alokkaiden muodostaessa pa-
raatikatselmuksen pääjoukon.

Katselmuksessa tarkastettiin 
joukot, pidettiin ohessa oleva 
Satakunnan pioneeri- ja viesti-
pataljoonan komentajan evers-
tiluutnantti Antti Rajahalmeen 
puhe sekä kuunneltiin kapelli-
mestari Hanna-Mari Lehtosen 
johtaman MPK Lounais-Suo-
men soittokunnan esittämä 

Koljonvirran marssi. Lisäksi 
puheen jälkeen luovutettiin 
juhlallisesti Pioneeritarkasta-
jan myöntämät Pioneeriansio-
mitalit aselajin eteen tehdystä 
erinomaisesta työstä. Pionee-
ritarkastaja oli vuonne 2022 
myöntänyt pioneeriansiomi-
talin seuraaville henkilöille: 
kapteeni Tuomo Savonmäki, 
varastomestari Rami Saran-
pää, reservin yliluutnantti Simo 

Kuvat: Viestintävarusmies Jääkäri Rahko  Teksti: SATPION/VP

f
Naulaajille selviää, että 
Hakku ei ole ainoa väline 
millä voi iskeä.

Paraatikatselmuksessa tarkastetaan 1.Pioneerikomppanian ryhdikkäitä alokkaita. 

Kolehmainen ja ylikersantti 
Teemu Salmiselle. Paraatikat-
selmuksen jälkeen olikin hyvä 
aika siirtyä Huovinrinteen up-
seerikerhon tiloihin nauttimaan 
juhlalounasta.

Juhlalounaan aluksi Sata-
kunnan pioneeri- ja viestipa-
taljoonan komentaja toivot-
ti juhlaväen tervetulleeksi. 
Koska viime kerrasta oli jo 
muutama vuosi vierähtänyt 
niin alussa kerrattiin pataljoo-
nan kaikkien perusyksiköi-
den 1.Pioneerikomppanian, 
Suojelukomppanian, Esikun-
takomppanian ja Viestikomp-
panian sekä Suojelun osaa-
miskeskuksen kuulumiset. 
Jälkimmäisen joukon mieltä 
lämmitti hiljattain käyttöön 
otetun Live Agent Training 
alueen lisäksi tuore menestys 
pataljoonan vuoden 2022 ke-
säolympialaisissa.

Tilaisuuden kohokohtana 
oli Everstiluutnantti Jarkko 

Patrikaisen pitämä juhlaesi-
telmä mikä alkoi diskurssilla 
oliko Mooses ensimmäinen 
pioneeri. Pioneeritoiminnan 
luonnetta ja pohdintaa sekä 
onko se ennemminkin tiedettä 
vai taidetta jatkettiin analyy-
silla pioneeritaktiikkamme 
heikkouksista ja vahvuuksis-

Herra everstiluutnantti, ar-
voisat kutsuvieraat, pa-

taljoonan henkilökunta sekä 
varusmiehet, hyvät naiset ja 
miehet!

Tervetuloa viettämään pio-
neerien perinnepäivää tänne 
Porin Prikaatiin!

Saamme tänään viettää pio-
neerien perinnepäivää keskellä 
kauneinta kesää Latviassa, Sch-
mardenin kylässä 25.7.1916 
käydyn taistelun muistoksi. 
Tuon taistelun kävivät Jääkä-
ripataljoona 27 pioneerikomp-
paniaan kuuluvat sotilaat, jotka 
myöhemmin toimivat sekä so-
dan että rauhan ajan keskeisis-
sä pioneeritehtävissä ja loivat 
Suomeen toimivan aselajin. 

Tuossa yli 100 vuotta sitten 
käydyssä Schmardenin taiste-
lussa suomalaiset jääkäripio-
neerit hyökkäsivät yhdessä 
saksalaisen jääkäripataljoonan 
kanssa ja pitkälti pioneerien 
ansiosta hyökkäys onnistui. 
Analogia tähän päivään on san-
gen ilmeinen, sillä tämän vii-

Schmardenin päivän puhe

�

ta. Esille tuli selkeästi ketterän 
aselajimme toimivan ainakin 
historiansa valossa muutoksen 
airueena.

Esitelmän jälkeen jaettiin 
Satakunnan pioneeri- ja viesti-
pataljoonan arvokkain koulut-
taja palkinto luutnantti Teemu 
Tainiolle ja Joel Lehtiselle 

sekä pataljoonan pienoislippu 
kapteeni Markus Hakalalle 
ja Miikka Vasaramäelle. Pal-
kintojen jakojen jälkeen oli 
aika suorittaa poislähtijöiden 
kanssa kunnialaattojen naula-
us pataljoonan muistotauluun. 
Tilaisuutta rytmitti sekä eten-
kin viihdytti Lounais-Suomen 
soittokunnan esittämät  kepeät 
kappaleet El Capitan, Farmi-
boogie ja Singing in the Rain. 
Viimeisen esityksen jälkeen 
päästiinkin jo nauttimaan yli-
kersantti Mikko Vanhatalon 
tyylikkäästi kattamaa lounas-
ta. Mieli ja ruumis ravittuna 
olikin hyvä lähteä tutustumaan 
käynnissä olevaan uusimuo-
toiseen Hakku22 harjoituk-
seen. 

kon tiistaina olin todistamassa 
Pohjankankaalla Niinisalossa, 
missä Yhdysvaltain kymme-
nennen ratsuväkirykmentin 
osat hyökkäsivät onnistuneesti 
ensimmäisen pioneerikomppa-
niamme valmiusyksikön pio-
neerijoukkueen tuen avulla. 

Porin prikaatissa ja sitä 
edeltäneissä joukoissa pionee-
rikoulutuksella on jo pitkät 
perinteet. Varsinais-Suomessa 
pioneerikoulutusta annettiin 
heti sotien jälkeen Turun kasar-
milla, josta koulutus siirtyi tän-
ne Satakuntaan vuonna 1964. 
Säkylässä pioneerien koulutus 
aloitettiin ensin erillisyksikös-
sä, joka liitettiin jääkäripatal-
joonan osaksi vuonna 1990. 
Lopulta myös pioneerit saivat 
Säkylään oman joukkoyksik-
könsä vuonna 1994, jolloin 
tänne perustettiin Satakunnan 
Pioneeripataljoona.

Viimeisin suurempi muu-
tos tapahtui vuonna 2014, 
jolloin suojelukomppania 
muutti Keuruulta Säkylään 

Pioneerirykmentin lakkaut-
tamisen yhteydessä. Samalla 
pataljoonaan muodostettiin 
vahva valtakunnallinen suo-
jelun osaamiskeskus. Nykyi-
nen Satakunnan Pioneeri- ja 
Viestipataljoona syntyi vuo-
den 2015 alussa, jolloin pio-
neeri- ja suojelukomppanian 
lisäksi pataljoonaan liitettiin 
lakkautetun Länsi-Suomen 
viestipataljoonan perusyksi-
köt,  esikuntakomppania ja 
viestikomppania. Nykymuo-
dossa olemme saaneet toimia 
jo lähes seitsemän vuoden ajan 
ja historian valossa isommat 
joukkoa koskevat organisaa-
tio muutokset ovat tapahtu-
neet kahden vuosikymmenen 
väliajoin, joten toivottavasti 
voimme toimia tällä kokoon-
panolla vielä pitkään.

Hyvät kutsuvieraat

Pataljoonamme motto ”Taiste-
le ja tue” kuvaa toimintaam-
me erinomaisesti. Palvelem-

me Schmardenin taistelun 
esimerkin mukaisesti muiden 
joukkojen toiminnan mah-
dollistajina ja usein olemme 
ratkaisevassa asemassa taiste-
lun voittamiseksi. Tukemisen 
lisäksi olemme kuitenkin aina 
valmiit taisteluun ja jokaises-
ta meistä koulutetaan jalkavä-
en taistelijoita. Tätä osoittaa 
muun muassa erinomainen 
menestys prikaatin ampuma-
tuloksissa. 

Erityisosaamisemme on 
vahvaa ja sitä tukee nykyinen 
selkeä tehtäväjakomme missä 
yksikkömme voivat paneutua 
oman alansa sodanajan jouk-
kojen tuottamiseen. Viimeisen 
vuoden aikana olemme olleet 
ulkopuolisissa mittauksissa 
valtakuntamme parhaimpia. 
Tästä kiitos kuuluu osaavilla 
kouluttajille ja prikaatin an-
tamaan tukeen. Tänään olem-
me yksi Suomen suurimmista 
pataljoonista, kokonaisvah-
vuutemme ollessa noin 700 
sotilasta. Tunnen suurta ylpe-
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yttä saadessani komentaa näin 
hienoa ja osaavaa pataljoonaa. 

Arvoisat varusmiehet

Toivotan vielä kaikki alokkaat 
tervetulleiksi pataljoonaamme 
oppimaan ryhdikkäitä soti-
laallisia taitoa ja suorittamaan 
asevelvollisina varusmiespal-
velustanne Satakunnan pio-
neeri- ja viestipataljoonaan. 

Alokkaiden ja teitä vanhem-
pien varusmiesten palvelusai-
kanne ajoittuu poikkeukselli-
seen ajankohtaan. Euroopassa 
käydään sotaa ja omakin tur-
vallisuusympäristömme on 
muuttunut ja muuttuu edelleen.  
Meidän kaikkien huoli sodasta 
ja sen mahdollisesta laajenemi-
sesta on kasvanut, toukokuussa 
hakemamme NATO-jäsenyy-
den ratifi oinnista keskustellaan 
ja omaakin puolustustamme 
kohtaan kohdistuu erittäin pal-
jon mielenkiintoa. 

Sota Ukrainassa on valtava 
tragedia ja kaikkia sen seura-
uksia emme vielä tiedä. Sen 
minkä tiedämme, on se, että 
olemme varautuneet ja harjoi-
telleet maamme puolustusta 
yhteiskuntana ja sotilaallisesti 
jo vuosikymmenien ajan, josta 
teidänkin varusmiespalvelus 
on hyvänä esimerkkinä. 

Suomen välittömässä lähei-
syydessä ei ole tällä hetkellä 

Lounais-Suomen sotilasoittokunta valmiina viihdyttämään juhlalounaan vieraita.

Arvoisa 
pataljoonamme 
henkilöstö
Tänä päivänä yhteistoiminta 
korostuu niin puolustusvoi-
missa kuin yhteiskunnassakin. 
Mikään sotilasjoukko ei toimi 
yksin, vaan yhteistyössä mui-
den joukkojen, viranomaisten 
tai muiden toimintaa tukevien 
tahojen kanssa. Tämä pätee 
niin normaali- kuin poikke-
usoloissakin ja etenkin Ukrai-
nan sodan oppien perusteella 
tämän tarve on kasvanut.

Kuten aikaisemmin olen 
tuonut, esille niin antamam-
me koulutus on ensiluokkais-
ta, Teidän ansiostanne. Nyt on 
meillä erinomainen mahdolli-
suus niin suunnitelman mukai-
sissa kansallisissa kuin nope-
asti toteutettavissa kansainvä-
lisissä -harjoituksissakin tuoda 
omaa osaamistamme esille 
muiden joukkojen tueksi. 

Haastan teitä kaikkia avar-
tamaan näkökantaanne oman 
joukon kouluttamisen ulkopuo-
lelle. On helpompi liittää tuet-
tavat joukot viestiverkkoon, 
kun olemme varmistaneet 
heidän tietävän viestiasemien 
paikan. Pystymme par haalla 
tavalla suojaamaan komen-
topaikkamme, kun tiedämme 
muuttuvassa taistelukentässä 
jatkuvasti omien joukkojem-

sellaista sotilaallista toimin-
taa, josta muodostuisi meillä 
välitöntä sotilaallista uhkaa. 
Venäjä on siirtänyt merkittä-
vän määrän lähialueen jou-
koista Ukrainan suunnalle. 

Meidän kaikkien etumme 
on ollut kansallisen puolustus-
kyvyn jatkuva vahvistaminen 
aikaa tiukasti seuraten. Tätä 
kuvastaa viimeisen vuosikym-
menen aikana tehdyt puolus-
tusmateriaali hankinnat kuin 
myös aiemmin kuvaamani pa-
taljoonamme kokoonpanon jat-
kuvakehittäminen. Viimeisin 
toiminnallinen muutoksemme 
tehtiin saapumiserän 221 alus-
sa, jolloin perustimme johtami-
sen mahdollistaman valmius-
yksikön esikuntakomppanian 
ja viestikomppanian joukoista. 
Tästä oikea aikaisesta päätök-
sestä olemme saaneet nauttia 
nyt kun tänään heidän avulla 
mahdollistetaan yhdysvalta-
lais-suomalaisjoukon johtami-
nen Pohjankankaalle. 

Toivon mahdollisimman 
monen palveluksensa aloitta-
neen alokkaan hakeutuvan va-
paina oleviin valmiusyksikkö 
tehtäviin ja jatkavan näin jää-
käripioneerien esimerkkiä yli 
sadan vuoden takaa rohkeasta 
seikkailumielestä, isänmaan-
rakkaudesta, vapaaehtoisuu-
desta sekä kansainvälisestä 
yhteistoiminnasta.

me ja vihollisten sijainnin sekä 
varmistumme heidän tietävän 
meidän liikkeistään. Selviäm-
me vaativista CBRN tilanteista 
erinomaisesti, jos olemme var-
mistaneet muiden joukkojen 
osaavan suojautumisen perus-
teet sekä muiden viranomaisten 
tunnistavan vaativat uhat mah-
dollisimman aikaisin. Kyke-
nemme edistämään omiemme 
liikettä ja hidastamaan viholli-
sen liikettä tehokkaasti, mikäli 
tukemamme joukko sisäistää 
tehtäviimme tarvittavan ajan 
taisteluliikettä suunniteltaessa. 
Pidetään yhdessä huolta, että 
ammattitaitoamme ja tukeam-
me kyetään mahdollisimman 
hyvin hyödyntämään. Keinot 
näiden tavoitteiden edistämi-
seksi ovat vapaat ja jokainen 
pienikin toimenpide vie asiaa 
eteenpäin.

Lisäksi nyt käynnistynyt 
aikaisempaa mittavampi kan-
sainvälinen toiminta mah-
dollistaa meille sodan aikana 
tarvittavan taktisen osaamisen 
kehittämisen. Aikaisemmin 
harjoitusten noin puolitoista 
vuotta kestäneen suunnittelun 
yhteydessä kykenimme ennal-
ta ratkaisemaan haasteet mihin 
yhteistoimintaa suunniteltaes-
sa törmäsimme. Nyt puolitois-
ta kuukautta kestävän suunnit-
telun aikana kaikkia haasteita 
ei voida ratkaista vaan ne 
jäävät kentällä tehtävän ti-
lanteen arvioinnin ja yhdessä 
laadittavan päätöksen ratkais-
taviksi. Tämä eittämättä ke-
hittää taktista osaamistamme 
ja ratkaisukykyämme. Emme 
välttämättä onnistu täydelli-
sesti ensimmäisellä kerralla 
tehdessämme jotain uutta asi-
aa, jolloin arvokkaampaa on, 
että osaamme arvioida omaa 
toimintaamme ja kehittää sitä 
nopealla aikataululla. Tämän 
ajatustavan ja prosessin oppi-
minen palvelee selkeästi sodan 
ajan toimintaamme.

Arvoisa juhlayleisö

Toivotan teidät kaikki 
vielä kerran tervetulleeksi 
viettämään Schmardenin 
päivää!

Killat kertovat

Pioneeri- ja suojelukoulu-
tettavia oli paikalla pari-
kymmentä. Viikonloppu 

aloitettiin oppitunneilla, joilla 
käsiteltiin kokonaisuuden kan-
nalta keskeinen teoriasisältö 

Suojeluosaamista reserviläisille 
aselajikouluttajakurssilla 

MPK:n ja Puolustusvoimien keskitetty 
pioneerikouluttajakoulutus 2022

Maanpuolustuskoulutus MPK:n aselajikouluttaja-
koulutuksen orientaatiojakso järjestettiin Maaso-
takoululla Haminassa. Paikalla oli yli 200 reservi-
läistä ympäri Suomen. Aselajikouluttajakurssien 
tarkoituksena on antaa reservin kärkiosaajille 
tietoa, taitoa ja valmiuksia kouluttajatehtävissä 
toimimiseen omissa piireissään. Useimmat osal-
listujat ovat jo sitoutuneet kouluttajatehtäviin ja 
aselajikouluttajakurssin opit päästään viemään 
nopeasti käytäntöön.

tiiviisti. Tästä siirryttiin nope-
asti ryhmäpohdintaan ja käy-
tännön koulutuksiin. Kaasu- ja 
säteilytiedustelukoulutukses-
sa päästiin käyttämään myös 
simulanttiaineita ja simulaat-

toreita, jotka tukivat oppimis-
ta tehokkaasti elävöittämällä 
harjoittelua. Käytännön har-
joittelussa osallistujat ryhmäy-
tyivät nopeasti ja keskustelivat 
vilkkaasti – olihan monella jo 
ennestään suojeluosaamista.

Pääkouluttajana toimi kap-
teeni Esa Koskinen Porin pri -

kaatista. Kouluttaja- ja men-
toritehtävässä osallistunut re-
servin majuri Timo Lukkari-
nen tuki ryhmätöitä. MPK:n 
vastuuhenkilöt, piiripäällikkö 
Jyrki Niukkanen ja koulu-
tus- ja viestintäsuunnittelija 
Ossi Hietala tukivat toimintaa 
kertomalla tulevasta koulutu-
sympäristöstä, tavoitteista ja 
kuinka ne saadaan toteutettua. 
Lisäksi he ovat suunnitelleet 
tämänvuotisen koulutuskoko-
naisuuden yhdessä kapteeni 
Koskisen kanssa. �

Teksti: Timo Lukkarinen, maj res, HRU:n Pioneeriosasto/ 
Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta, Heikki Ropponen, 
ylik res, Pohjan Pioneerikilta, Jyrki Niukkanen, piiri-
päällikkö, MPK Kaakkois-Suomi, Ossi Hietala, Koulutus- ja 
viestintäsuunnittelija, MPK Keskustoimisto, Esa Koskinen, 
kapt, Porin Prikaati (PORPRE)  Kuvat: Timo Lukkarinen 

Säteilymittarin toiminnan testausta (RDS-200).

f
Säteilevän kontaminaation 
etsiminen harjoituslaitteella.
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Killat kertovat
Uutta oppia 
mukavuusalueen 
ulkopuolelta
Reservin ylikersantti Heikki 
Ropponen aloitteli reservi-
läistoimintaa heti Kontio-
rannan varuskunnasta kotiu-
duttuaan 1990-luvun alussa. 
Toiminta alkoi paikallisessa 
aktiivisessa reserviläisyhdis-
tyksessä. ”MPK:n toiminnan 
käynnistyttyä ensimmäisille 
kursseille osallistuin ennen 
90-luvun puoliväliä. Ennen ns. 
”ruuhkavuosien” taukoa tuli 
osallistuttua silloisille turva-, 
valmius- ja muutamalle lisä-
kurssille. Turvakurssin kurs-
sinjohtajanakin tuli toimittua”, 
Ropponen muistelee.

Myöhemmin Ropponen on 
osallistunut aselajikouluttaja-
kursseille ja kouluttajakurs-
seille. Koulutustehtäviäkin 
kertyy säännöllisesti. ”Koetan 
osallistua mahdollisimman 
usein. Pioneeriaselajin kou-
luttaminen on minulle mie-
luisaa. Tämä suojelukurssi on 
aihepiiriltään uutta ja ihmeel-
listä. Suosittelen kyllä kaikil-
le kouluttajana kehittymisen 

f
Ropponen tekee käyttöön-
ottotarkastusta ChemPro 
100-laitteelle.

f
Kapteeni Esa Koskinen 
esittelee pelastusvälineistöä 
ennen niiden kokeilua.

Pelastusajoneuvon, sen toimintojen ja varustuksen esittely.

Suojainten käytön harjoittelua.

kannaltakin poistumaan välillä 
omalta mukavuusalueeltaan. 
Varmaan liikkeen edistämisen 
ja linnoittamisen parissa olisin 
omalla mukavuusalueellani 
paremmin”, maanrakennusin-
sinöörinä työskentelevä mies 
mietiskelee. ”Koen tämän etu-
oikeudeksi tehdä työtä maan-
puolustuksen eteen omalla 
panoksellani. Ukkini oli suo-
jeluskuntavääpeli ja ”ympä-
ristötekijät” eivät mahdollis-
taneet 70–80-luvuilla isälleni 
mahdollisuutta osallistua näin, 
vaikka aktiivinen reservinali-
upseeri olikin.” 

Syventävää käytännön vai-
hetta Ropponen odottaa innol-
la ja etävaiheen asioiden kans-
sa aloitellaan painiskelemaan 
motivoituneena.

Siviiliosaaminen 
käyttöön reservin 
tehtävissä
Timo Lukkarinen, reservin 
majuri, oli mukana kouluttaja-
na ja mentorina Haminassa, ja 
kertoi omasta reserviläispolus-
taan. ”Ensimmäiset 20 vuotta 
olin reservissä kertaamassa pe-
rinteisessä pioneeritoiminnas-
sa. Kutsut kertausharjoituk-
siin olivat säännöllisiä, mutta 
ehkä pidemmän päälle niiden 
väli alkoi pitenemään. Koska 
olen ammatiltani kemisti, olin 
jo pitkään ollut kiinnostunut 
suojelutoiminnasta”, Lukka-
rinen kuvailee. 

Kymmenen vuotta sitten 
hän kertoo päässeensä vii-
mein mukaan suojelutoimin-
taan, kun sai hyödyntää am-
mattiosaamistaan kenttälabo-

ratorion toiminnassa. “Siellä 
urapolku vei yhä pidemmälle 
ja nyt tehtävät ovat jälleen uu-
sia. Olen ollut syventämässä 
suojeluosaamista myös Sä-
teilyturvakeskuksen (STUK) 
Vapaaehtoisessa Säteilymit-
tausjoukkueessa (SMJ) sen 
perustamisesta alkaen. Uusien 
asioiden oppiminen, kurssien 
suunnittelu, kouluttaminen ja 
johtaminen MPK:n kursseina 
ovat olleet antoisia. Siihenkin 
on saatu jo yli sata kurssin käy-
nyttä.”

Koulutustoimintaa osallis-
tuminen on mahtavaa, koska 
sitä kautta on omaksuttava 
asioita syvällisemmin ja koe-
ponnistettava oma osaaminen 
käytännössä. Syväoppimista 
parhaasta päästä. Koulutuksen 
lisäksi viikonlopun parhaita 
asioita oli tutustua uusiin ihmi-
siin. Kävi jopa niin, että intti-
aikainen tupakaveri Ropponen 
oli tällä samalla kurssilla!”

Kouluttamiskykyä 
yhteisen koulutus-
ohjelman mukaisesti
Piiripäällikkö Jyrki Niukka-
nen (MPK Kaakkois-Suomi) 
vastaa MPK:n pioneerikou-
lutusohjelmasta. MPK:n 
palkattuun henkilökuntaan 
kuuluvilla koulutusohjelmien 
vastuuhenkilöillä on monesti 
taustaa ja osaamista kyseisessä 
aselajissa: “Olen Kadettikou-
lusta valmistumisen jälkeen 
toiminut kouluttajana Korialla 
Kymen pioneeripataljoonassa, 
kouluttajana ja yksikönpääl-
likkönä Reserviupseerikou-
lun pioneerikomppaniassa ja 
yleisesikuntaupseerikurssin 
jälkeen opettaja Pioneerikou-
lussa 2000-luvun alussa. Sen 
jälkeen työtehtävät Puolustus-
voimissa veivät erilaisiin esi-
kuntatehtäviin Pääesikunnassa 
ja Maavoimissa”, Niukkanen 
kertoo.

Vuoden 2020 alusta voi-
maan astuneen lakimuutok-
sen jälkeen Puolustusvoimat 
hyväksyy Maanpuolustus-
koulutus MPK:n antaman 
sotilaallisia valmiuksia palve-
levan (SOTVA) koulutuksen. 

tiivisista reserviläisistä sekä 
MPK:n ja Puolustusvoimien 
henkilökunnasta koostuva ke-
hittämisryhmä.

Edellisen aselajikouluttaja-
kurssin aiheena olivat sulutta-
misen ja raivaamisen perusteet 
ja kuluvana vuonna ovat vuo-
rossa palo- ja pelastustoimin-
nan sekä suojelutiedustelun 
aiheet. Sen lisäksi, että kurssi-
laiset perehtyvät Puolustusvoi-
mien kouluttajien opastamana 
viimeisimpiin koulutusme-
netelmiin, saadaan kursseilla 
myös tallennettua aineistoa 
koulutusohjelman mukaisten 
harjoitusten opetuspakettei-
hin, joita voidaan hyödyntää 
jatkossa MPK:n kursseilla.

MPK:n ja Puolustus-
voimien keskitetyssä 
kouluttaja-
koulutuksessa kolme 
osakokonaisuutta
Orientaatiojaksolla maalis-
kuussa koulutettavat henkilöt 
tutustuivat toisiinsa ja syven-
tyivät koulutettaviin aiheisiin. 
Samalla porukka jaettiin kol-
men hengen ryhmiin, jotka 
jalostavat saamaansa tietoa 
koulutuksessa käytettäväksi 
materiaaliksi. Orientaatio-
jakso oli osallistujille Puo-
lustusvoimien vapaaehtoinen 
harjoitus.

Kesän aikana toteutettavalla 
etäjaksolla osallistujat suun-
nittelevat pienryhmissä omia 
koulutuksia syksyn intensii-
vijaksoa varten. Suunnittelun 
kuusi osa-aluetta sisältävät 
palo- ja pelastustoiminnan 
sekä suojelutiedustelun osa-
alueita. Ryhmätöissä hyö-
dynnetään PVMOODLE:n 
työtilaa ja mentorit tukevat 
ryhmien suunnittelutoimintaa.

Intensiivijaksolla eli loka-
kuussa Porin prikaatissa Sä-
kylässä järjestettävässä, viikon 
mittaisessa kertausharjoituk-
sessa laaditut koulutussuunni-
telmat koeponnistetaan käy-
tännön koulutuksessa. Saadut 
kokemukset ja opit otetaan 
sitten hyötykäyttöön MPK:n 
ja Puolustusvoimien suojelu-
koulutuksissa. 

Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että kaikki annettava koulutus 
perustuu hyväksyttyihin kou-
lutusohjelmiin. Pioneerikou-
lutusohjelma kattaa kaikki 

pioneeritoiminnan lajit, paitsi 
valmiusrakentamisen, jota oh-
jaa oma koulutusohjelmansa. 
Koulutusohjelmaa ylläpitää 
ja kehittää siihen nimetty, ak-
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Teksti: Jussi Jaakkola  
Kuvat: Ossi Hietala

Pioneeriosasto juhli 
75-vuotistaivaltaan
Helsingin reserviupseerien Pioneeriosasto ry juhli toukokuun kolmantena lauantaina 75-vuotista 
olemassaoloaan järjestämällä juhlaseminaarin Katajanokan Kasinolla. Alunperin juhlaseminaari piti 
järjestää helmikuun alussa, mutta koronaepidemian takia sen järjestämistä lykättiin myöhemmäksi.

Alkumaljojen jälkeen 
juhlaseminaarin al-
kusanat esitti Pionee-

riosaston puheenjohtaja yli-
luutnantti res Juha Vatanen. 
Vatanen nosti puheessaan esiin 
yhdistyksen loistokkaan edel-
lisen toimintavuoden, jonka 
seurauksena Pioneeriosaston 
toimintaa on palkittu monilta 
tahoilta alkuvuoden aikana. 
Pioneeriosaston jäsenmäärä 
on nyt ennätyslukemissa ja 
lähenee 200 jäsenen rajaa. 
Lisäksi Vatanen muistutti, 
vaikka Pioneeriosasto on ajan 
hermoilla toiminnassaan, niin 
se ei myöskään unohda perin-
teitä.

Juhlintaan kuului myös 
aktiivisten jäsenten palkitse-
minen: yliluutnantti res Päivi 
Grönroos ja luutnantti res Ossi 
Hietala palkittiin reserviupsee-
riliiton hopeisella ansiomitalil-

f
Kunniapuheenjohtaja Seppo 
Rusila vastaanotti yhdistyk-
sen pöytästandaarin muis-
toksi pitkästä yhdistyksen 
hallitusjäsenyydestä puheen-
johtaja Juha Vataselta.

Päivi GrönroosMPK:n Vesa SundqvistRUL:n puheenjohtaja Aaro MäkeläPioneeritarkastaja, eversti Jukka Aihtia

rakentanut omalta osaltaan 
reserviläisten urapolkuja ja 
myös siviiliosaamisen hyö-
dyntämistä sa-sijoituksissa. 
Jälkimmäinen ei ole itsestään-
selvyys, vaan siinä tarvitaan 
myös reserviläiseltä aktiivi-
suutta kertoa osaamisestaan. 
Loppukeskustelujen jälkeen 
ilmaan jäi leijumaan ajatus, 

voisiko reservin pioneeriup-
seereilla olla jonkinlainen 
rooli Nato-organisaatiossa, 
kun Suomi on kuitenkin su-
luttamisen suurmaa.

Toisen esitelmän piti Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja, 
yliluutnantti res Aaro Mäkelä. 
Mäkelä kävi esityksessään läpi 
reserviupseerien roolia suun-

nannäyttäjinä sekä johtajana 
toimimista kaikissa olosuh-
teissa. Mäkelä nosti esityksen-
sä tueksi liiton viimeaikaisia 
esiintuloja. Liitto tuki Ukrai-
naa pienellä summalla, jotta 
yritysmaailman merkittävillä 
paikoilla olevat reserviupsee-
rit voisivat omalta osaltaan 
tarttua vastaavanlaiseen toi-

mintaan. Toisena esimerkkinä 
oli Natoon liittyminen, min-
kä kannatus oli hyvin suurta 
reserviupseerien piirissä. Ja 
saihan pioneeritkin vielä esi-
tyksen lopuksi oman täkynsä, 
johon voisi tarttua.

Kolmannen esitelmän piti 
MPK:n Etelä-Suomen Maan-
puolustuspiirin päällikkö, 
everstiluutnantti evp Vesa 
Sundqvist. Sundqvist toi esi-
tyksessään aluetoimiston ja 
maanpuolustuskoulutuksen 
näkökulmia pioneeriupseeri-
en tehtäväkentästä. Pionee-
riupseereille on rakennettu 
koulutuspolku, joka koostuu 
useista moduuleista. Tällä ta-
valla jokainen voi järkevällä 
tavalla vahvistaa, uudistaa tai 
laajentaa omaa osaamisreper-
tuaariaan. Lisäksi halukkailla 
on mahdollisuus hakeutua 
kouluttajatoimintaan mukaan 
ja uusimpana nyt pilotoidaan 

Pioneeriosaston puheenjohtaja Juha Vatanen

juri res Seppo Rusila. Hänet 
palkittiin myös yhdistyksen 
standaarilla, jonka lippujalka 
on muotoiltu automiina 42:n 
laukaisukannen näköiseseksi. 
Puheessaan Rusila kävi läpi 
yhdistyksen historiaa. Monel-
la aikakaudella Pioneeriosasto 
on ollut ensimmäisten joukos-
sa muuttamassa tai luomassa 
uutta toimintakulttuuria. Tämä 
on myös yhdistyksen jatkuvaa 
perinnettä.

Rusilan puheenvuoron jäl-
keen päästiin varsinaisten nel-
jän juhlaseminaariesitelmän 
pariin.

Ensimmäisen esitelmän ja 
Puolustusvoimien tervehdyk-
sen esitti pioneeritarkastaja, 
eversti Jukka Aihtia. Aihtia 
kävi esitelmässään läpi pio-
neeriupseerin urapolkua pai-
kallispuolustuksen vuosikym-
menellä. Puolustusvoimat on 

la sekä luutnantti res Antti Kor-
honen palkittiin Vapaussodan 
Perinneliiton Sinisellä Ristillä.

Palkitsemisten jälkeen pu-
heenvuoron piti Pioneeriosas-
ton kunniapuheenjohtaja ma- �
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paikallispataljoonan esikunta-
työskentelyn kurssia pionee-
reille.

Neljännen esitelmän piti 
Pioneeriosaston jäsen, yli-
luutnantti res Päivi Grönroos. 
Grönroos kävi esityksessään 
läpi säteilymittausjoukkueen 
koulutuksen kehitystä hänen 
omasta näkökulmastaan, mi-
ten hän päätyi tähän mukaan 
ja miten hän oli kehittämässä 
koulutustoimintaa. Esityksen 
pääsanoma oli, että ilman Pio-
neeriosaston jäsenyyttä hän ei 
olisi päässyt kehittämään toi-
mintaa ja hyödyntämään omaa 
siviilikoulutustaan. Palkinto-
na tästä työstä hän on saanut 
uusia ja mielenkiintoisempia 
työtehtäviä siviilipuolella. Jo-
kainen voi tuoda osaamistaan 
harrastustoimintaa, mutta ai-
van vastaavasti harrastustoi-
minnassa saatua osaamista 
voi viedä myös omalle työ-
paikalleen.

Esitelmien pitäjille annet-
tiin muistoksi Pioneeriosaston 
uusi muistoesine, pienoistela-

Seppo Suhonen esittää PAL:n onnittelut juhlivalle yhdistykselle, kuvassa vasemmalla yhdis-
tyksen puheenjohtajisto.

miina muistokirjoituksin. Tä-
män jälkeen useat yhdistykset 
muistivat Pioneeriosastoa ta-
vara- ja rahalahjoin. 

Esitelmien jälkeen päästiin 
nauttimaan kahvituksesta ka-
kun kera sekä keskustelemaan 
esitelmistä ja muista ajankoh-

taisista asioista. Tarjoilu oli 
mietitty viimeisen päälle. Lau-
tasliinoja oli kaksi: keltainen ja 
musta. Pioneerien värit. Myös 
kauluslaatoista tutut violetti 
ja valkoinen löytyivät kakun 
täytteistä.

Kahvitilaisuuden jälkeen oli 

vielä mahdollisuus jäädä sau-
nomaan Katajanokan kasinol-
la. Muutamat tarttuivat tähän 
tilaisuuteen ja aika näyttää, 
mitä uutta toimintaa saunan-
lauteilla keksittiin. Joka tapa-
uksessa viiden vuoden kulut-
tua juhlittaisiin taas. 

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.

� � �

Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry toimi 
Suomen kiltalais-

ten koordinaattorina ja tämän 
vuoden kiltapäivien järjestäjä-
nä. Kokoonnuimme Hämeen-
linnassa sataman aukiolla ja 
marssimme Varusmiessoit-
tokunnan musiikin tahdissa 
Hämeenlinnan keskustan läpi 
kaupungin vastaanotolle Raa-
tihuoneelle. Marssi tapahtui 
maittain osastoina ja osaston 
kärjessä oli kunkin maan lip-
pu. Suomen osaston lippua 
kantoi Eino Rantala (Utin 
Ilmakilta ry:stä) Lappeenran-
nasta.  Siirryimme Parolaan ja 
kokoonnuimme varuskunta-
alueen edustalle kiltapäivien 
avajaisiin ja laskimme seppe-
leet prikaatin ja veteraanien 

Pohjoismaiset kiltapäivät 
Parolassa 16.–19.6.2022
Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään joka toinen vuosi maajärjestyksessä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Suomessa. Tänä vuonna koronaepidemia vuoksi vuodelta 2021 siirtyneet kiltapäivät järjestettiin Suomessa 
Panssariprikaatissa Parolassa.  Ne olivat järjestyksessä jo 38:net. Niihin osallistuu kaikista edellä luetellusta 
neljästä pohjoismaasta enintään 50 kiltalaista/maa. Suomesta mukana oli 39 kiltalaista eri killoista ja eri 
puolilta maata. Tanskasta oli mukana 25, Ruotsista 43 ja Norjasta 31 kiltalaista. 

Teksti: Seppo Suhonen  Valokuvat: Seppo Suhonen (SS) ja Matti Hilska (MH)

�

Suomen kiltasiskojen ja -veljien osasto kiltapäivien avajaisissa, edessä lipunkantajana Eino 
Rantala. (MH)

Osastojen lippurivistö avajaisissa. (MH)

muistomerkeille. Avajaisissa 
prikaatin komentaja eversti 
Rainer Kuosmanen toivotti 
kiltapäivien osanottajat ter-
vetulleeksi Panssariprikaatiin. 
Majoituimme kasarmiraken-
nukseen nro 138 ja nautimme 
päivällisen varuskunnan ruo-
kalassa. Osanottajien kanssa 
jatkoimme seurustelua ker-
holla. 

Perjantai alkoi lippukentällä 
perinteisillä lippujen nostolla. 
Panssariprikaatin esittelyn 
auditoriossa toteutti prikaa-
tin komentaja eversti Rainer 
Kuosmanen. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkastaja 
eversti Jukka Nurmi esitte-
li kiltapäivien osanottajille 
vapaaehtoista maanpuolus-
tuskoulutusta Suomessa. Esi-

tysten jälkeen tutustuimme 
panssariprikaatin kalustoon. 
Lounaan jälkeen matkasimme 
busseilla varuskunnan lähi-
alueella sijaitsevaan panssari-
museoon. Päivällisen jälkeen 
illalla pioneerit kokoontuivat 
perinteiseen yhteiseen ti-
laisuuteen, jota tanskalaiset 
pioneerit isännöivät. Näitä 
pioneeriaselajin pohjoismais-
ten kiltaveljien tapaamisia on 
vietetty pohjoismaisten kilta-
päivien yhteydessä vuodesta 
2005 alkaen. Muilla aselajeilla 
ei ole vastaavaa aselajitapaa-
mista. Suomesta oli mukana 
kolme pioneerikiltojen edus-
tajaa, Aimo Hattula, Kari Aho-
kas ja Seppo Suhonen.  He ovat 
kaikki Pohjan Pioneerikillan 
jäseniä. Yhteensä meitä oli 20 
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Varusmiessoittokunta avajaismarssin jälkeen Hämeenlinnan torilla. (SS)

Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto Raatihuoneella, 
kuvassa vasemmalta Jan-Erik Juslin, Juhani Saarela, Kari 
Ahokas ja Aimo Hattula. (SS)

Pioneerien pohjoismainen tapaaminen veljesillan merkeissä. 
(SS)

Suomen kilta-ansiomitalin saajat, vasemmalta Tanska, Ruotsi 
ja Norja. (SS)

Norjan kilta-ansiomitalin saajat, Juhani Junna vasemmassa 
reunassa. (SS)

Tanskan kilta-ansiomitalin saajat, Urpo Karjalainen vasem-
massa reunassa. (SS)

Ruotsin kilta-ansiomitalin saajat, Timo Koukku toinen 
vasemmalta. (SS)

pohjoismaista pioneerikilta-
veljeä. Ruotsalaisia pioneeri-
veljiä ei tänä vuonna ollut mu-
kana. Aimo Hattula käytti suo-
malaisten pioneerikiltalaisten 
puheenvuoron. Hän kertoi 
suomalaisten pioneerikiltojen 
toiminnasta, jossa koulutus 
on tänä päivänä merkittävässä 
roolissa unohtamatta aselajin 
perinteiden vaalimista. Seppo 

Aimo Hattula esitteli suomalaisten pioneerikiltojen 
toimintaa. (SS)

Suhonen luovutti pioneerilip-
pikset ja Hakku-lehtiä Tanskan 
pioneeriyhdistyksen nykyi-
selle puheenjohtajalle Claus 
Stillingille ja edelliselle pu-
heenjohtajalle Helmuth Han-
senille, jonka kanssa on tehty 
yhteistyötä jo 17 vuoden ajan 
sekä Norjan pioneeriyhdistyk-
sen puheenjohtajalle Henning 
Skøienille.   

Lauantaina oli maitten vä-
linen ampumakilpailu, johon 
osallistui 2 kivääri- ja 2 pistoo-
liampujaa kustakin pohjois-
maasta. Muu osanottajajoukko 
vieraili Museo Militariassa ja 
Hämeenlinnassa.  Vierailu-
kohteiden vaihdon yhteydes-
sä nautimme Hämeenlinnan 
kaupungin tarjoaman lounaan 
Raatihuoneella. Iltapäivällä 

kiltapäivien osanottajille oli 
mahdollisuus vapaasti tutus-
tua Hämeenlinnan kaupungin 
keskustaan.  

Illalla oli juhlaillallinen, pu-
keutumisohjeena tumma puku 
ja kunniamerkit. Ruokailujen 
jälkeen oli paljon puheita ja 
erilaisia muistamisia. Ansioitu-
neille jaettiin kunniamerkkejä. 
Suomen puolustusministerin �

Panssariprikaatin komentaja eversti Rainer Kuosmanen 
esittelemässä Panssariprikaatia. (SS)
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h
Kalustoesittely kiltapäivien 
osanottajille. (SS)

myöntämät kilta-ansiomitalit 
saivat: Henrik Gattrup Tans-
kasta, Gunnar Sten Kristian-
sen Norjasta ja Lennart Holtrin 
Ruotsista. Vastaavasti suoma-
laisista saivat eri pohjoismai-
den kiltajärjestöjen mitaleja: 
Ruotsin mitalin Timo Koukku, 
Norjan mitalin Juhani Junna ja 
Tanskan mitalin Urpo Karjalai-
nen. Esitän onnittelut kaikille 
huomionosoituksen saaneille 
kiltaveljille! Ampumakilpai-
lussa kivääriampujamme Timo 
Karhu sai hopeaa, pistooli-
ampujamme Jan-Erik Juslin 
pronssia, onnittelut! Joukkue-
kilpailun voitti Ruotsi. 

Sunnuntaina aamupalan 
jälkeen pakkailimme matka-
laukkumme, kiitimme isäntiä 
ja lähdimme kotimatkalle eri 
puolille Suomea kukin omilla 
kyydeillään. Esitän kiitokset 
kaikille mukana olleille kil-
talaisille mukavasta seurasta! 
Arja Rantaselle ja Jan-Erik 
Juslinille kiitokset tulkkaus-
työstä! Esitän lämpimät kii-
tokset Marko Patrakalle, Hen-
ry Siikanderille ja järjestelyyn 
osallistuneille liittohallituksen 
jäsenille kiltapäivien toteutuk-
sesta! Samoin esitän kiitokset 
Panssariprikaatin komentajal-
le eversti Rainer Kuosmaselle 

f 
Juhlaillallinen, kuvassa 
kutsuvieraspöytä. (SS)

f 
Sotilaskotiauto tarjosi 
maistuvat munkkikahvit. 
Auton rekisterinumero on 
upea valinta! (SS)

ja Panssariprikaatille hyvistä 
esityksistä ja järjestelyistä! 
Kiitokset yhteysupseerillem-
me Urpo Karjalaiselle huo-
lenpidosta!

Mielessä herää kysymys, 
miten saisimme suomalai-
sia pioneerikiltojen jäseniä 
ja myös muitakin kiltalai-
sia mukaan Pohjoismaisille 
kiltapäiville. Pohjoismaiset 
kiltapäivät on yksi hyvä syy 
monien muiden perustelujen 
lisäksi sitä, miksi kiltamme 
kuuluu Maanpuolustuskilto-
jen liittoon. Maanpuolustus-
kiltojen liiton kautta saamme 
toimintaamme kansanvälistä 
yhteistyötä. Seuraavat Poh-
joismaiset kiltapäivät järjeste-
tään Tanskassa 15.–19.6.2023. 
Varatkaa jo hyvissä ajoin ai-
kaanne tällaiseen pohjoismai-
seen yhteistyöhön! Tervetuloa 
joukolla mukaan! 

YY hdistys vierailee pataljoonan komentajan evl Antti 
Rajahalmeen kutsusta Porin prikaatin Satakunnan 
pioneeri- ja viestipataljoonassa perjantaina 30.9.22 

klo 12 alkaen. Ohjelmassa ovat omakustannelounas, valmius-
yksikkötoiminnan ja suojelukoulutuksen esittelyt sekä tutus-
tuminen LAT-koulutusalueeseen (Live Agent Training).

Osallistujat vastaavat matkajärjestelyistä. Ilmoita, jos tar-
vitset kyydin.

Yhdistyksen jäseniä pyydetään ilmoittautumaan 
viimeistään perjantaina 23.9.22 Ilkka Haapamäelle 
ilkka.haapamaki@outlook.com tai puh. 045 220 4555. 

Ohjelmassamme syksyllä 2022 on esitelmiä pioneeriaselajista maavoimissa, merivoimissa ja 
ilmavoimissa sekä vierailu pioneeriaselajin joukko-osastoon. Suunnitteilla on esitelmä Suomen ehkä 
suurimmasta pioneeriaselajin rakennuskohteesta, Salpalinjasta. Toivomme saavamme myös esitelmän 
ajankohtaisesta aiheesta, Suomen kansainvälisestä yhteistoiminnasta.

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

 
Maanalaiset kalliotilat ja tunnelit ovat 
elintärkeitä osia integroidussa 
infrastruktuurijärjestelmässä 

Kallioperä tarjoaa turvallisen sijainnin yhteiskunnan kannalta kriittisten
toimintojen varmistamiseksi

Lue lisää sivuiltamme afry.fi

Vahvistan osallistumiset.
Lähetämme jäsenillemme lisätietoa sähköpostilla. Huolehdi 

siitä, että nykyinen sähköpostiosoitteesi on yhdistyksen sih-
teerin Matti Mähösen tiedossa matti.mahonen@pp.inet.fi 

Mikäli haluat liittyä jäseneksi, lähetä hakemus sihteeri 
Matti Mähöselle. 

Pioneeriterveisin
Ilkka Haapamäki
Puheenjohtaja
Pioneeriupseeriyhdistys ry
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Valtakunnallinen Hakku22 
harjoitus järjestettiin Säkylässä

Pioneeriaselajin Liitto 
ry:n pääkoulutustapah-
tuma Hakku22 harjoitus 
järjestettiin uusimuo-
toisena Säkylässä 29. – 
31.7.2022 Pioneerikil-
tojen ja Satakunnan 
pioneeri- ja viestipatal-
joonan tuella. Entinen 
pioneeri- ja suojelujotos 
muuttui entistä koulu-
tuspainotteisemmaksi 
Hakku22 harjoitukseksi. 

Vettä oli tovin ehtinyt 
virrata Iivarin pikasil-
lan alla siitä hetkestä, 

kun viimeksi Hakku pääsi 
iskemään Pioneeri- ja suoje-
lujotoksessa. Aikaisemmat 

jotokset kun jouduttiinkin 
perumaan epidemian johdos-
ta. Lisäksi tapahtuman sisäl-
töön vaikutti vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta annetun 
lain muutos. Kokonaisuus oli 

Teksti: SATPIONVP:n komentaja evl Antti Rajahalme  Kuvat: Seppo Suhonen
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Janne Kalinainen esittelee puhdistuslinja harjoitusta seuraamaan tulleille kiltavieraille.

f
Suihku lopuksi puhdistus-
linjaston loppupäässä.

siten kuin morsiusmekko: jo-
tain uutta, jotain vanhaa, jotain 
lainattua ja jotain sinipunaista.

Sanonnan mukaan hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty ja 
kuluvan vuoden jotosta pääs-
tiinkin suunnittelemaan usean 
vuoden ajan. Säännönmukai-
sia suunnittelutilaisuuksia 
pidettiin ahkerasti ja lopulta 
kaikkien suunnittelijoidenkin 
hartaana toiveena oli jo pääs-
tä toimeenpanemaan suun-
nitelmaa. Kaikissa vaiheissa 
tätä työtä päämäärätietoisesti 
ja erittäin ammattitaitoisesti 
johti harjoituksen johtaja Arto 
Jokinen, pitäen tiukasti lan-
gat käsissään monivuotisen 
suunnitteluprosessin aikana. 
Harjoitusta suunniteltaessa ja 
myöhemmin toteuttaessa tuli 

selkeästi esille roolijako har-
joituksen johtamisen ja tuke-
misen välillä. Jälkimmäinen 
toteutui tällä kertaa Porin pri-
kaatin Satakunnan pioneeri- ja 
viestipataljoonan osaavan hen-
kilöstön avulla.

Porin prikaatilla ominaista 
on kansainvälisyys sekä pio-
neeritoiminnassa vahva suo-
jelu osaaminen. Tätä haluttiin 
tuoda harjoituksessa aktiivi-
sesti esille. Kansainvälisyyttä 
toi majoittuminen Camp Mau-
rissa kriisinhallintaoperaation 
tapaisessa ympäristössä minkä 
luokka, ruokailu ja majoitus-
tilat olivat lähellä autenttista 
kokemusta. Oli hyvin lähel-
lä ettei suomalainen Irakiin 
lähtevä vaihtohenkilöstö tai 
Yhdysvaltain ratsuväki toi-
minut samalla alueella. Eten-
kin viimeksi mainittu olisi 
päässyt hienosti tutustumaan 
kuinka aktiivinen ja osaava 
reservimme sitoutuu vapaa-
ehtoisiin harjoituksiin, usean 

f
Rynnäkkökivääri-
ammunta.

Kovien miinojen ja panosten tehoesittely. Pohjamiinan puhkaisema reikä 70 mm paksuiseen teräslevyyn.

harjoituspäivän kestäessä lä-
hes pikku tunneilla saakka. 
Suojelutoiminta tuli erinomai-
sesti esille kahdella kurssilla, 
joiden aiheena oli henkilöstö-
puhdistus CBRN-tilanteessa 
ja pelastusharjoitus. Näiden 
lisäksi kolmantena kurssina oli 
suuren suosion saanut pioneeri 
toiminta rakennetulla alueel-
la. Reippaaseen pioneerihar-
joituksen kuuluen ammuttiin 
myös toiminnallinen rynnäk-
kökivääriammunta, tutustut-
tiin kovien miinojen tehoihin 
niiden esittelyssä ja pidettiin 
tietoiskut Ukrainan sodasta 
ja sieltä saaduista pioneeritoi-
minnan havainnoista.

Reippaiden kouluttajien ja 
huollon tuen saapuessa jo osin 
keskiviikkona oli torstaina 
aika valmistella suunniteltuja 
harjoituksia ja valmistautua 
vastaanottamaan harjoituk-
sen osallistujia. Alun perin 
ilmoittautuneita oli noin 100 
sotilaan verran, mutta vali-
tettavasti epidemian johdos-
ta osallistujia harjoitukseen 
saatiin kaikkiaan noin 70. Is-
kuosastomaisen varustamisen 
jälkeen päästiin perjantaina 
pitämään harjoituspuhuttelu jo 
kello 08.30 maissa. Tästä kuin 
myös myöhemmin sujuvasti 
toteutetusta varuspalautuksen 
kiitos kuuluu koko huollon 
tuelle, joka näiden lisäksi vie-
lä syötti ja juottikin jotokseen 
osallistuneet taistelijat. Soti-
lasoperaatioissa tyypillistä on 
se että suunnitelma muuttuu 
välittömästi kun sitä alettiin 
toteuttamaan. Niin kävi myös 
tällä kertaa sillä harjoituksen 
johtajan esteellisyyden vuok-
si johtajuus siirtyi Tuomo 
Pohjantulelle, joka aloittikin 
harjoituksen johtamisen het-
keäkään epäröimättä. Aloituk-
sen jälkeen olikin aika siirtyä 
rasteille mihin henkilöstö oli 
ennalta määrätty.
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sa paneuduttiin perus ja lisä-
vesiselvityksiin sekä pelas-
tustoiminnan raivaamiseen, 
levittimien käyttöön, tuentaan 
ja lääkintäkoulutukseen. 

Molemmat kurssit olivat 
erinomaista suojelukoulutusta 
ja antoivat osallistujille osin 
ainutkertaisen kokemuksen 
toimialaan. Meille kaikille 
tekee välillä hyvää opetella 
jotain uutta ja tämän kautta 
reservin osaaminen kasvoi 
merkittävästi suojeluasioissa.

Jotain vanhaa edusti taasen 
pioneeri toiminta rakennetulla 
alueella etenkin, kun harjoi-
tuksen lajinomaiseen tunnus-
merkistöön kuuluu erilaisten 
kohteiden räjäyttäminen. 
Tällä kertaa murtoräjäytettiin 
lukko-, lista- ja kehäpanoksil-
la niille sopivia kohteita Porin 
prikaatin uudella murtoräjäy-
tysalueella. 

Räjäytysten lisäksi harjoi-
teltiin murtovälinesarjojen 
käyttämistä ja rakenteiden 
tukemista sekä linnoittamista. 
TRA kurssi oli kokonaisuu-
dessaan niin suosittu, että ra-
joitettujen koulutuspaikkojen 
osalta jouduttiin osa kurssille 
osallistuneista kutsumaan ai-
kaisemmin mainittuihin suo-
jelun kursseille. Harjoituk-
sen ammattimaisesti johtivat 
Sami Maavuori apunaan Antti 
Riepponen, joista Maavuorel-
le vielä kiitokset räjäytettyjen 
betonielementtien ”lainaami-
sesta”.

Oheisten kurssien lisäksi 
toiminnallisen rynnäkkökivää-
ri ammunnan johti, harjoituk-
sen johtamisen ohella Tuomo 
Pohjantuli, jonka ammunnan 
valinta sai laajalti kiitosta 
osallistujien kesken. Ilmei-
sesti makuulta 150 m päästä 
oli jo riittävän usein päästy 
ampumaan. Pioneerivärin eli 
sinipunaisen hetken tarjosi 
kovien miinojen tehonesittely 

TRA kurssilla esiteltiin ja kokeiltiin erilaisia murtotyökaluja. 
Kehäpanos asennettu teräsbetoni seinälle.

Kehäpanoksen jälkeä teräsbetoniseinässä.

Kehäpanos on räjähtänyt.

TRA kurssilla kiinteistöön rakennettu pesäke.

g
Kurssilaiset ja kouluttajat 

alkupuhuttelussa.

f
TRA kurssilaiset lähdössä 
koulutusrasteille.

Henkilöpuhdistus kurssin 
toiminnasta vastasi Timo Luk-
karinen apunaan Päivi Grön-
roos. Kurssin aikana osallistu-
jille koulutettiin muun muassa 
CBRN-puhdistamisen teoria, 
ristikontaminaation hallinta, 
puhdistaminen kevytrakenne-
linjastolla ja henkilöpuhdis-
tuskontilla CBRN-tilanteissa. 
Asia oli osalle kokonaan uutta.

Pelastuskoulutus kurssia 
johti suunnittelun ajan Su-
sanna Liesko ja johtovastuun 
harjoituksen ajan hoiti Santeri 
Latvala. Pelastusharjoitukses-

luotiin viiden henkilön parti-
ot. Partiot lähtivät koulutustai-
don mittaukseen, missä rastille 
osallistunut henkilö koulutti 
rastipaikalla määrätyt aiheet 
muille partion jäsenille, saa-
den näin harjoituksessa myös 
koulutuskokemusta. Mittauk-
sen luonteen mukaisesti rastin 
kouluttajat arvioivat niin asia 
sisällön kuin myös koulutta-
mistaidon antaen näistä lopuk-
si palautteen. Tällä menetel-
mällä saatiin lopulta kaikkien 
kolmen rastin aiheet koulutet-
tua jokaisella osallistujalle ja 
päästiin mahdollisimman lä-
hellä perinteistä kilpailuhen-
kistä jotosta.

Pioneeri- ja suojelujotos 
järjestettiin nyt ensimmäistä 
kertaa uusimuotoisena harjoi-
tuksena Hakku 2022. Harjoi-
tuksen aikana kerättiinkin pa-
lautetta niin kouluttajilta kuin 
osallistujilta, miten harjoitus-
ta voitaisiin tulevaisuudessa 
kehittää. Pääosin positiivista 
palautetta saatiinkin viljal-
ti ja palautteen analysoinnin 
ollessa vielä kesken, ei voida 
julkaista mitä muutoksia kon-
septiin tullaan ensi vuodek-
si tekemään. Kaksi asiaa on 
kuitenkin varmaa. Ensinnäkin 
vastaava harjoitus tullaa järjes-
tämään ensi vuonna Karjalan 
prikaatin tukemana ja toisek-
si suomalaisten reserviläisten 
osaaminen ja oppimiskyky on 
aivan huippuluokkaa, joten 
vilpittömät kiitokset kaikille 
harjoituksen osallistuneille! 

joka Ukraina infon kanssa to-
teutui Satakunnan pioneeri- ja 
viestipataljoonan henkilökun-
nan toimenpitein.

Harjoituksen viimeisenä 
päivänä olikin vuorossa yllä-
mainittujen aiheiden kertaus, 
jolloin osallistuja joukosta 
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Pohjan Pioneerikilta rakensi 
31. siltansa Pudasjärvellä

Pohjan Pioneerikilta ry 
jatkoi sillanrakennus-
perinteitään rakenta-

malla 5.8.–7.8.2022 pidetyllä 
siltakurssilla liimapuupalkki-
rakenteisen kevyen liikenteen 
sillan Pärjänjoen Rajakosken 
yli Iso-Syötteen kansallis-
puistossa Pudasjärvellä. Tämä 
MPK:n ja Pohjan Pioneerikil-
lan yhteistyönä toteutettu silta 
oli järjestyksessä 31. alkaen 

Teksti: Aki-Pekka Kaisto  Kuvat: A-P Kaisto (APK), Ville Karppinen (VK)

f
Kurssilaiset ryhmäkuvassa 
killan banderollin takana 
valmiilla sillalla. (APK)

Kansilankutus loppusuoralla ja kaiteiden vaakajohteiden 
asennus käynnissä. (VK)

Silta on viimeistelyä vaille valmis ja ensimmäiset maastopyö-
räilijät testasivat sillan käytön hyväksi havaiten. (VK)

Siltarunko on nostettu paikoilleen kahden nosturin avulla ja 
kannen naulaus käynnissä. (VK)

Maatukien asennus käynnissä. (VK)Liimapuupalkkien reivaaminen käynnissä. (APK)

Liimapuupalkit on reivattu vinositein yhteen. (VK)

vuodesta 1993. Kurssille osal-
listui 12 reserviläistä, joista 8 
oli Pohjan Pioneerikillan jäse-
niä. Kurssilaiset tulivat pääosin 
Oulusta ja Oulun ympäristös-
tä. Kaukaisimmat tulivat Hel-
singistä ja Kittilästä. Reservi-
läisten lisäksi rakennustöihin 
osallistui koneenkuljettajia 
Syötteen Maansiirto Oy:stä. 
Tämän sillan oli suunnitellut 
RI Jari Oikarainen. Kurssin 

johtajat tekivät sillan rakenta-
miseen tarvittavan maastotie-
dustelun kesäkuussa 2022. 

Siltakurssi kokoontui per-
jantaina Syötteellä Metsähalli-
tuksen varikkoalueella, missä 
kurssilaiset varustettiin. Varus-
tamisen jälkeen kurssinjohtaja 
Jari Satomaa kävi läpi kurssin 
turvallisuussuunnitelman, ko-
ronaohjeistuksen ja sillan ra-
kentamissuunnitelman. Alku-

puhuttelun jälkeen kurssilaiset 
siirtyivät siltakohteelle. Silta-
paikalle oli jo ennakkoon tuo-
tu rakentamisessa tarvittavat 
materiaalit, sekä tehty toisen 
maatuen runko. Kurssilaiset 
jaettiin kahteen ryhmään. Toi-
nen ryhmä alkoi tehdä toista 
maatukea ja toinen itse sillan 
runkoa. Osa kurssilaisista teki 
rakennuspaikan välittömään 
läheisyyteen muovipressuista 

sääsuojat työkaluille. Sillan 
runko tehtiin "maasta käsin". 
Sillan pääkannattajina toimi-
vat liimapuupalkit sahattiin 
tarvittavaan mittaan ja ase-
moitiin toisistaan oikealle 
etäisyydelle konevoimin. Lau-
antaina sillan rungon raken-
nustyö jatkui. Sillan uumaan, 
pääkannattajien väliin, tehtiin 
jäykistysristikkorakenne sa-
hatavarasta, jotka kiinnitettiin 
liimapuupalkkien kylkeen 
palkkikengillä. Kaidetolpat 
kiinnitettiin pääkannattajien 
kylkeen momenttijäykästi lä-
pipulttaamalla kahdella kier-
retangolla. Runkorakenteiden 

valmistuttua silta nostettiin 
paikoilleen maatukien varaan 
kahdella kaivinkoneella. Nos-
totyö oli erityistä tarkkuutta ja 
varovaisuutta vaativa työvaihe, 
jossa korostui konekuskien ja 
"mittamiesten" välinen sauma-
ton yhteistyö. Silta "hierottiin" 
lopulliseen sijaintiinsa, jonka 
jälkeen alkoi kansilankkujen 
asennus. Viimeisinä työvai-
heina oli kaiteiden käsi- sekä 
alajohteiden sekä kansitason 
jalkalistojen asennus. Sillan 
toiseen päähän tehtiin tarvit-
tava porrasrakenne ja toiseen 
päähän liittymäluiska. Sillan 
jännemitta oli 18 metriä ja 

kantta sillalla oli 20 metriä. 
Sillan valmistuttua suo-

ritettiin perinteinen nauhan 
leikkaus. Nauhan leikkasivat 
tilaajan edustaja Ville Kiminki 
Metsähallituksesta sekä kurs-
silaisten edustajina Kimmo 
Lumijärvi ja Jari Oikarainen 
Pohjan Pioneerikillasta. Silta 
ehdittiin juuri ja juuri saada 
käyttökuntoon, kun ensim-
mäiset "asiakkaat" jo saapui-
vat. Kolmen maastopyöräilijän 
joukko ylitti sillan luvan saatu-
aan ja totesivat sillan vastaavan 
käyttötarkoitusta erinomai-
sesti. Siltakurssiin osallistui 
12 reserviläistä. Kurssin joh-

tajana toimi Jari Satomaa ja 
kouluttajina Pekka Välipirtti ja 
Jari Oikarainen, kaikki edellä 
mainitut Pohjan Pioneerikillan 
jäseniä. Mika Kärki vastasi en-
siaputoiminnasta ja A-P Kais-
to toimi kurssivääpelinä, mo-
lemmat edellä mainitut myös 
Pohjan Pioneerikillan jäseniä. 
Muista kurssilaisista neljä oli 
MPK:n järjestelmän kautta il-
moittautuneita reserviläisiä eri 
puolilta suomea ja kolme muu-
ta killan jäseniä. Kurssilaiset 
jaettiin eri työryhmiin, joita 
kouluttajat vetivät. Kurssin 
johtaja ja kouluttajat kiinnit-
tivät erityistä huomiota ensi-
kertaa sillanrakennuskurssilla 
oleviin, jotta työturvallisuus-
ohjeita noudatetaan ja kurs-
silaiset oppivat pioneereille 
tärkeitä sillanrakennustaitoja. 
Siltatyömaalla oli koko kurs-
sin ajan hyvä tekemisen mei-
ninki ja valmiin sillan näkemi-
nen palkitsi. 

Kurssilaisten majoitus ja 
muonitus oli järjestetty Hotel-
li Pikku-Syötteessä. Samassa 
paikassa oli myös saunatilat. 
Saunan lauteilla oli mahta-
vaa rentoutua ja porista mui-

�
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Arto Hakola (selin keltaisessa takissa) kertoo osallistujille tulevasta kaivosmuseokierroksesta 
museon parkkipaikalla.
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Pohjan Pioneerikilta 
ry:n "varttuneiden pio-
neerien" perinteinen 

kokoontuminen toteutui Ou-
tokummussa Aimon ja Vive-
can  isännöimässä kyykkä-
kisassa 15.7.2022. Mukana 
olivat killassa jäsenenä oleva 
perustajajäsen Aimo Hattu-
la sekä kaikki elossa olevat 
killan entiset puheenjohtajat 
Jouko, Seppo, Heikki ja Ha-
kun edellinen päätoimittaja 
Heikki Bäckström sekä puo-
lisot. Kunniapuheenjohtaja 
Jonne Posti, kunnia- ja perus-
tajajäsen Veikko Inkilä, Iikka 
Ellilä ja killan nykyinen pu-
heenjohtaja Janne Kalinainen 
olivat estyneitä osallistumaan 
tapaamiseen. Nautimme Vi-
vecan valmistaman maistuvan 

Pohjan Pioneerikilta ry:n 
”varttuneiden pioneerien” 
tapaaminen Outokummussa

Teksti ja kuvat: 
Seppo Suhonen

Outokummun kaivosmuseon maisemaa aivan kaupungin 
keskustassa.

g
Ryhmäpotretti vart-
tuneista pioneereista 

puolisoineen, kuvasta 
puuttuu Viveca Hattula.

f
Heikki Salumäen tyylinäyte 
kyykkä kartun-heitosta

lohisopan lounaaksi. Siirryim-
me Kaivosmuseolle, missä op-
paanamme toimi asiantunteva 
kiltaveli Arto Hakola. Arto 
kertoi maallikolle ymmärret-
tävällä tavalla kaivoksen histo-
riasta ja erilaisista kaivostyön 
vaiheista ja kehityksestä. Hän 
toimi aikanaan Outokummun 
kaivoksessa käyttöinsinööri-
nä. Tuohon työkokemukseen 
perustuu hänen asiantunteva 
opastus kaivoskierroksella.  

 Killan kyykkä-kisan voit-
tajaksi ja mestariksi heittivät 
taistelijapari Heikki Bäck-
ström ja Heikki Salumäki. Kil-
pailun ylituomarina toimi Arto 

Hakola jakaen ammattitaidol-
la ja tasapuolisesti tuomiota 
kisan aikana. Kyykkä-kisan 
jälkeen kokoonnuimme vielä 
nauttimaan Vivecan valmista-

man herkullisen päivällisen. 
Samassa yhteydessä suoritet-
tiin kyykkä-kisan palkintojen 
jako. Varttuneiden pioneerien 
ja puolisoiden tapaaminen 
killan kyykkä-kisan merkeis-
sä oli veljellinen ja lämmin-
henkinen. Ensi vuonna ko-
koonnumme Oulussa Heikin 
ja Arjan kutsumina 6.6.2023. 
Saahan nähdä, missä lajissa 
sitten ratkotaan mestaruuksia! 
Esitän lämpimät kiitokset Vi-
vecalle ja Aimolle tilaisuuden 
järjestämisestä ja maistuvista 
aterioista sekä kaikille muka-
na olleille pioneeriveljille ja 
puolisoille mukavasta yhdes-
säolosta! Samoin kiitos kil-
taveli Artolle asiantuntevasta 
opastuskierroksesta kaivos-
museossa! 

den kurssilaisten kanssa ja 
näin tutustua uusiin ihmi-
siin. Kurssin ajaksi säätie-
dotukset lupasivat paikoin 
runsaita vesisateita. Sade-
varusteet olivat siis todel-
lakin tarpeen. Lämpötila 
oli päiväsaikaan +15...+20 
asteen tuntumassa, joka 
oli työskentelyn kannalta 
varsin sopiva. Runsaimpi-
en sateiden aikana sähkö-
työkalujen sääsuojaukseen 
oli kiinnitettävä erityisesti 
huomiota. Perjantai ja lau-
antai työskenneltiin pääosin 
hyvin sateisissa merkeissä. 
Lopulta sunnuntaina sää 
alkoi kirkastumaan ja sil-
lan valmistumisen aikoihin 
aurinko paistoi jo lähes pil-
vettömältä taivaalta. Esitän 
kiitokset Metsähallitukselle 
siltakurssimahdollisuudesta 
sekä järjestelystä kurssia 
varten. Kiitokset Kainuun 
Prikaatille kurssin tukemi-
sesta varusteiden ja työka-
lujen osalta sekä Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimistoa henkilöpa-
kettiautosta, joka oli osoi-
tettu kurssilaisten käyttöön 
yhteiskuljetuksia varten. 
Esitän kiitokset MPK:n Ou-
lun koulutuspaikalle kurssin 
järjestämisestä ja henkilöpa-
kettiautosta sekä tarvikkeis-
ta kurssille. Suurkiitokset 
myös ahkerille kurssilaisille 
hyvästä työsuorituksesta ja 
suunnittelijoille toteutus-
kelpoisista suunnitelmista. 
Kiitokset myös ammatti-
taitoisille kouluttajille ja 
kurssin johtajalle kurssin 
esimerkillisestä läpivien-
nistä. Saumattomalla tiimi-
työskentelyllä silta saatiin 
toteutettua turvallisesti sii-
hen varatun ajan puitteissa. 
Tehtiin työtä, jolla on tarkoi-
tus. Oli mukava viikonloppu 
hyötyliikunnan merkeissä ja 
hyvässä seurassa. Erityisen 
palkitsevaa oli nähdä omien 
käsien työn tulos, valmis 
silta! Siltakurssit jatkuvat 
myös ensi vuonna, seuraa 
MPK:n kurssitarjontaa! 

� � �
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Mikä on saanut teidät 
tulemaan Mikke-
liin?” Kysymyksen 

esitti majuri Mikko Kotanen 
Mik kelin Karkialammen Pi-
topata-ravintolassa ennen 
hänen omaa esitystään Keu-
ruun lukiolaisille nykyhetken 
puolustusvoimista. Kysymyk-
seen vastattiin lyhyesti sanal-
la: sotahistoria. Toukokuussa 
saatiin toteutettua lukiolaisille 
historian erikoiskurssi sodan-
ajan päämajakaupunki Mik-
keliin. Vuosien 2005–2019 
aikana Karjalan kannakselle 
suunnatut kurssit ovat tulleet 
toistaiseksi tiensä päähän. 
Syynä kaksi vuotta riehunut 
korona ja helmikuussa Ve-
näjän aloittama oikeudeton 
hyökkäys Ukrainaan. Karja-
lan Kannaksella toteutetuille 
kursseille 15 vuoden aikana 
osallistui 450 opiskelijaa. 

Taistelupaikoilla toteutet-
tavien sotahistorian kurssien 
estyttyä oli tilalle keksittävä 
jotain muuta. Nyt toteutettu 
kahden päivän mittainen kurs-
si rakennettiin niin, että ensim-
mäinen kontakti Mikkelissä 
otettiin Maavoimien esikun-
taan. Seuraavaksi siirryttiin il-
tapäiväksi Jalkaväkimuseoon, 
joka järjesti työpajan teemasta 
kesä 1944. Toisena päivänä tu-
tustuttiin viime vuonna avat-
tuun sodan ja rauhankeskus 
Muistiin. 

Tietoisku 
maavoimista
Majuri Mikko Kotanen kertoi 
tiivistetyn paketin maavoimis-
ta. Esittelyn kohteena olivat 
joukot, jotka jakaantuvat ope-
ratiivisiin, alueellisiin ja paikal-
lisiin joukkoihin. Kurssilaisille 
esiteltiin näiden tehtäviä sa-

Veteraanien perinnön siirto 
nykyisille sukupolville
Teksti ja kuva: Tapio Paappanen

moin kuin kansainvälistä krii-
sinhallintaa. Maavoimien ka-
lustollinen kehitys viime vuo-
sina oli myös tarkastelun koh-
teena, jossa johtavana teemana 
oli tulivoima ja liikkuvuus. 
Meneillään olevista sotaharjoi-
tuksista esiin nousi Niinisalossa 
toteutettu Arrow- 22-harjoitus, 
johon osallistui kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita.

Työpaja 
kesästä 1944
Museoamanuenssi Riikka Si-
nokki oli suunnitellut lukio-
laisille työhetken niin, että 
kymmenestä oppilaasta muo-
dostettiin kolme työryhmää. 
Kolmen Mannerheim-ristin ri-
tariin liittyvän taistelun kautta 
piti laatia esitys A2-kokoiselle 

paperille, joka esiteltiin työn 
tuloksena kaikille ja se jäi mu-
seoon yleisön nähtäville. Koh-
teena olivat seuraavat ritarit ja 
taistelut:
– ritari n:o 163 eversti Alpo 

Marttinen ja Viipurin Tien-
haaran taistelu

– ritari n:o 155 panssarijääkä-
ri Toivo Ilomäki ja Samma-
tuksen taistelu

– ritari n:o 151 kapteeni T Pa-
ronen ja Ilomantsin taistelu.

Vastaukset 
löytyivät museosta
Työryhmille oli kerätty val-
miiksi museolla olevaa aineis-
toa kesän 1944 taistelupaik-
koihin ja ritareihin liittyen. 
Johdantona työpajatehtäviin 
toimi museon johtaja Markku 

Riittisen kattava esitys itsenäi-
syytemme ajan murrosvuosis-
ta vapaussodasta Lapin sotaan. 
Reilun parin tunnin aikana työ-
ryhmät saivat esiin oleellisia 
asioita työn kohteena olleista 
henkilöistä ja taisteluista. Mu-
seon johtajan johdolla käytiin 
jokaisesta esityksestä lyhyt 
palautekeskustelu. Kesällä 
1944 Neuvostoliiton Suomea 
vastaan suuntaama operaa-
tio ns. Stalinin neljäs strate-
ginen isku. Suomi onnistui 
torjumaan sen ja maatamme 
ei valloitettu. Työpajan päät-
teeksi jokainen lukiolainen 
sai omakseen Suomen kohta-
lonhetkiä 1917–1945-kirjan, 
mikä vuonna 2019 valmistui 
Keuruun lukion käyttöön ja 
jaetaan tällaisille kursseille 
osallistuville oppilaille.

Sodan ja rauhan 
keskus Muisti
Toisena kurssipäivänä tutus-
tuttiin viime vuonna avattuun 
Sodan ja rauhan keskus Muis-
tiin. Siellä kerrotaan sotilai-
den ja sotilasorganisaatioiden 
lisäksi tarinoita sotalapsista, 
evakoista ja miten sota on 
yleensä vaikuttanut ihmiseen 
ja yhteiskuntaan. Usealle op-
pilaalle mieliin jäi virtuaalinen 
Summan rintaman

miljoonalinnakkeen lähei-
syyteen kohdistunut tykkituli. 
Tietyssä kohti tätä esitystä piti 
kumartua suojaan. Jos näin ei 
toiminut, esitys pysähtyi ja 
kertoi sen, että kuolema tuli 
taivaalta. 

Syksymmällä tullaan käyn-
nistämään keskustelu kurssin 
sisällön laajentamisesta. Väli-
tön palaute oppilailta oli sen 
verran kannustavaa, että jatkoa 
on tiedossa. Veteraanien perin-
nön siirtäminen jälkipolville 
koetaan edelleen tärkeänä. 

Kirjoittajan esittely

Artikkelin kirjoittaja on sotakamree-
ri, majuri evp, sotahistorioitsija Ta-

pio Paappanen. Tapio on omien sanojensa 
mukaan ”peruspioneeri”, joka teki pitkän 
sotilasuran Keuruulla pioneeriaselajin eri 
tehtävissä. Hakku-lehteen Tapio kirjoitti en-
simmäisiä kertoja jo varusmieskouluttajana.

Tapio toimii tällä hetkellä Keski-Suomen 
reserviupseeri- ja reserviläispiirien toimin-
nanjohtajana ja Keski-Suomen Maanpuolus-
taja -lehden päätoimittajana. Hän on tehnyt 
huomattavan arvokasta työtä maanpuolus-
tuksen edistämisessä sekä sotahistoriamme 
vaiheiden tunnetuksi tekemisessä reserviläi-
sille, suurelle yleisölle ja lukioikäisille. So-
taveteraanien perinnön siirrossa nuorisolle 
Tapio Paappanen on ollut myös erityisen 
aktiivinen. Jo vuodesta 2005 alkaen hän 
on vuosittain pitänyt Keuruun lukiolaisille 
historiaopintoihin liittyvän kurssin sotiem-
me vaiheista, syistä ja seurauksista. Samoin 
hän on pitänyt esitelmiä Jyväskylän Normaa-
likoulun lukiossa. Vuonna 2019 julkaistiin 

Paappasen kirjoittama parisataasivuinen 
oppikirja lukiolaisille: ”SUOMEN KOHTA-
LONHETKIÄ 1917–1945. Suomen selviy-
tyminen itsenäisyytemme murrosvuosista”. 
Tavoitteena on siten laajentaa muidenkin 
koulujen mahdollisuuksia ottaa kriisivuosien 
syvempi tarkastelu osaksi historiaopetusta. 
Lisäksi monikymmenvuotisen sotahistoria-
harrastuksen tuloksena on 10 sotahistoria- ja 
muuta kirjaa, jotka hän on kirjoittanut ja/tai 
ollut valokuvista vastaavana.

Sotakamreerin harvinaisen arvonimen ta-
savallan presidentti myönsi Tapio Paappasel-
le kesäkuussa 2021. Arvonimi on Suomen 
vanhimpia ja itsenäisen Suomen aikana ar-
vonimeä on myönnetty vuodesta 1920 lähti-
en. Tapio Paappanen on 71. arvonimen saaja.

Hakku-lehti onnittelee Tapio Paappasta 
arvonimen johdosta!

 Timo Iltanen

Hirsityö Svan Oy
Kaikki rakennusalan työt,

myös louhintatyöt.
Tero Svan, puh. 0400 820 872

ISKE HAKKU 
ISÄNMAAN
PUOLESTA

Museon johtaja Markku Riittinen (kuvassa vasemmalla) esittelee Keuruun lukiolaisille Talvi-
sodan tapahtumia.
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Tuli sytytetään ”Vapauden puiston” isoon soihtuun.

Eesti Vabadusvõitluse 
Museumissa järjestet-
tiin näyttely ja esitel-

mätilaisuus aiheista Carl Gus-
tav Emil Mannerheim 155 v 
ja Talvisota 82 v. Museo on 
yksityinen Johannes Tõrsin 
kokoama ja omistama sota-
historiallinen museo Tallinnan 
lentokentän läheisyydessä. Jo-
hannes on todella Suomen ja 
suomalaisten ystävä, joka tun-

Johannes Tõrs järjesti näyttelyn 
ja esitelmätilaisuuden 22.6.2022
Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen
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Killat kertovat

f
Johannes Tõrs vastaanottaa 
kirjalahjaa Markku 
Palokankaalta.

Museon portin kyltti

Moldonan Viron suurlähettiläs Ion Stăvilă on  leikkaamassa 
nauhaa museon näyttelyn avaamiseksi.

Haikara oli pesimässä museon portin vieressä puun latvassa 
ja seurasi museon pihapiirin tapahtumia.

Johannes Tõrs esitelmöi aiheesta ”Talvisota 82 v”.

Valokuvanäyttely 
”Mannerheim 155 v”

Valokuvanäyttely 
”Talvesõda 82 v”

g
Johannes Tõrs esittämässä 

soolona ”Veteraanin 
iltahuutoa”.

tee Suomen historiaa. Hän on 
samalla tietenkin oman maan-
sa isänmaan mies, joka haluaa 
tallentaa ja kertoa maansa his-
torian vaiheista ja perinteistä 
nuoremmille sukupolville. Ti-
laisuuteen osallistui yhteensä 
noin 40 henkilöä. Moldovan 
suurlähettiläs Ion Stăvilă osal-
listui myös tilaisuuteen. Hänen 
asemapaikkansa on Tallinnas-
sa. Suomalaisia oli mukana 

viisi henkilöä, mm. Sotamu-
seon eläkkeellä oleva johtaja 
VTM Markku Palokangas. 
Pioneeriaselajin Liitto ry:tä ja 
Hakku-lehteä edusti toimitus-
päällikkö Seppo Suhonen.

Tilaisuus alkoi juhlallisel-
la lippujen nostolla, Viron ja 
Suomen liput nostettiin sal-
koon rinta rinnan. Seppo Su-
hosella oli ilo ja kunnia toimia 
Suomen lipun nostajana. Lip-
pujen noustessa yleisö lauloi 

Viron kansallislaulun. Sen jäl-
keen siirryttiin museon ”Va-
pauden puistoon”, missä las-
kettiin kukat muistomerkille 
ja sytytettiin tuli puiston isoon 
soihtuun. Näyttelyn avauk-
seksi oli ohjelmassa nauhan 
leikkaus. Kaikki kutsuvieraan 
osallistuivat vuorollaan nau-
han leikkaukseen.  Johannes 
Tõrs oli rakentanut valokuva-
näyttelyn Mannerheimista ja 
Talvisodasta. Lisäksi esillä 

oli aiheisiin liittyviä kirjoja 
hänen kokoelmistaan sekä 
joitakin esineitä. Välillä nau-
tittiin keittolounas, jona oli 
sõdurisuppaa, vapaasti suo-
mennettuna ”soturisoppaa” 
tai meillä tunnettuna ”patal-
joonasoppana”. 

Seminaarissa Johannes Tõrs 
piti esitelmän aiheesta ”Talvi-
sota 82 v, jossa hän käsitteli 
talvisodan eri vaiheita sekä 
virolaisten vapaaehtoisten 

osallistumista Suomen sotiin 
1939–1944. Ohjelmaan mer-
kitty esitelmä marsalkka Man-
nerheimista jäi käydyn keskus-
telun varaan, koska esitelmän 
pitäjä Antti-Pekka Mustonen 
oli estynyt saapumasta tilai-
suuteen. Mannerheimista oli 
varsin kattava valokuvakooste 
sekä tilaisuuden isäntä Johan-
nes Tõrs ja Markku Palokan-
gas kertoivat Mannerheimista 
historiatietoa. 

Seminaarin jälkeen siir-
ryimme nauttimaan museon 
baariin suolaista välipalaa ja 
keskustelemaan seminaarista 
ja näyttelystä sekä päivän polt-
tavista turvallisuuspolitiikan 
tilanteista liittyen Ukrainan 
sekä Venäjän oikeudettomas-
ta hyökkäyssodasta Euroo-
pan turvallisuustilanteeseen.. 
Johannes Tõrs esitti soolona 
meille tutun laulun ”Vete-
raanin iltahuuto” ja paikalla 
ollut seminaariyleisö yhtyi 
kertosäkeeseen.  Tunnelma 
oli lämmin ja isänmaallinen. 
Kaikesta saattoi päätellä viro-
lasten ystävällisen suhtautumi-
sen Suomeen ja suomalaisiin. 
Lämmin kiitos Johannes Tõr-
sille mieliin painuvasta hie-
nosta tilaisuudesta, näyttelystä 
ja seminaarista! 
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Maanpuolustustiedo-
tuksen suunnitte-
lukunta, MTS, on 

pysyvä parlamentaarinen ko-
mitea, jonka valtioneuvosto 
asettaa eduskuntavaalikau-
deksi kerrallaan. Hallinnolli-
sesti MTS toimii puolustus-
ministeriössä. MTS järjestää 
muutaman kerran vuodessa 
seminaareja ajankohtaisista 
aiheista. Tällä kertaa vuo-
rossa oli seminaari aiheesta 
”Ulko- ja turvallisuuspoliit-
tinen Journalistiseminaari”. 
Seminaari järjestettiin Porin 
kaupungin valtuustosalissa 
23.5.2022. Paikalla oli noin 70 
asiasta kiinnostunutta kuulijaa 
eri yhteisöistä ja järjestöistä. 
Myös kansanedustajia kaikista 
puolueista oli varsin runsaasti 
paikalla. Seminaarin avaus- ja 

MTS järjesti toukokuussa 2022 
kaksi seminaaria

päätössanat lausui MTS:n pu-
heenjohtaja yhteyspäällikkö 
Harri Järvinen. Kaupungin-
johtaja Aino-Maija Luukko-
nen toi Porin kaupungin ter-
vehdyksen seminaariin.. 

Seminaarissa esiintyivät seu-
raavat henkilöt ja heidän esi-
tyksensä aihealueina olivat:
– Poliisiylijohtaja Seppo Ko-

lehmainen teemanaan Po-
liisitoiminnan näkymistä

– Puolustusvoimien tieduste-
lulaitoksen johtaja, eversti 
Esapekka Vehkaoja tee-
manaan Ajankohtaista soti-
lastiedustelusta

– MTS:n pääsihteeri Heli 
Santala teemanaan MTS:n 
kevätmielipidetutkimuksen 
tuloksista

– Suomen Kiovan suurlähet-

tiläs Päivi Laine (etäyhtey-
dellä) teemanaan Ukrainan 
tilanne

– Suomen Pankin nousevien 
talouksien tutkimuslaitok-
sen (BOFIT) tutkimus-
päällikkö Iikka Korhonen 
teemanaan Venäjän talous-
näkymät

– Suomen pysyvän EU-edus-
tuston suurlähettiläs, edus-
taja poliittisten ja turval-
lisuusasioiden komiteassa 
Hanna Lehtinen teema-
naan EU:n ulko-, turvalli-
suus- ja puolustuspoliitti-
sista näkymistä

– Satakunnan Kansan vastaa-
va päätoimittaja Tomi Läh-
deniemi teemanaan Median 
luotettavuus 

– Satakuntaliiton maakun-
tainsinööri Anne Nummela 

teemanaan Huoltovarmuus 
ja maanpuolustus Suomen 
merialuesuunnitelmassa 
2030

– Suomen Punaisen Ristin 
Porin vastaanottokeskuk-
sen johtaja Niina Mitikka 
teemanaan Katsaus vas-
taanottotoimintaan Porin 
vastaanottokeskuksen nä-
kökulmasta

Journalistiseminaarin jälkeen 
MTS oli järjestänyt yleisöti-
laisuuden samassa valtuusto-
salissa, siihen osallistui yli 50 
porilaista. Yleisötilaisuuden 
avasi MTS:n puheenjohtaja, 
yhteyspäällikkö Harri Jär-
vinen ja yleisötilaisuuteen toi 
Porin kaupungin tervehdyksen 
kaupungin turvallisuuspäällik-
kö Jukka-Pekka Schroderus.

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

f
Satakuntalaisia kansanedus-
tajia yleisötilaisuuden panee-
likeskustelussa, kuvassa va-
semmalta Matias Marttinen, 
Petri Huru, Heidi Viljanen, 
Eeva Kalli, Jari Myllykoski 
ja oikealla paneelikeskus-
telun puheenjohtaja Ylen 
Lounais-Suomen päällikkö 
Antti Korhonen.

Journalistiseminaarin osanottajia Porin kaupungin valtuustosalissa.

Porin prikaatin komentaja prikaatikenraali Vesa Valtonen 
esiintyi seminaarin yleisötialaisuudessa.

Yleisötilaisuudessa kuultiin 
Porin prikaatin komentaja, pri-
kaatikenraali Vesa Valtosen 
alustus Ajankohtaista Suomen 
ja Satakunnan puolustuksesta.

Yleisötilaisuuden ohjel-
massa lisäksi oli Satakunnan 
vaalipiiristä Eduskunnassa 
edustettujen eduskuntapuolu-
eiden ulko- ja turvallisuuspo-
liittinen ja maanpuolustusta 
käsittelevä paneelikeskuste-
lu, siihen osallistuivat: Kan-
sanedustajat Heidi Viljanen 
(sd.), Petri Huru (ps.), Eeva 
Kalli (kesk.), Matias Mart-
tinen (kok.), Jari Myllykos-
ki (vas.). Paneelikeskustelun 
puheenjohtajana oli Yle Lou-
nais-Suomen päällikkö Antti 
Korhonen.

Useimmat seminaarin esi-
tyksien aineistoista löytyvät 
osoitteesta: www.defmin.fi /
mts ja sieltä osio seminaa-
rit/23.5.2022.

Seminaarin anti oli todella 
hyvä ja monipuolinen. Alusta-
jat olivat omien alojensa asian-
tuntijoita. Seminaariyleisö sai 
selkeän kuvan oman maan tur-
vallisuustilanteesta. Kuulijat 
saivat ajankohtaiskatsauksen 
eri puolilla maapalloa olevista 
tapahtumista ja erityisesti Uk-
rainan tilanteesta. Erityisesti 
jäi mieleen Suomen Kiovassa 
olevan suurlähettilään Päivi 
Laineen kertomukset paikan 
päältä Ukrainasta. 

Teema 3: Suomen sotilaalli-
nen puolustaminen ja mah-
dollinen Nato-jäsenyys sen 
kannalta
– Sotataidon laitoksen johta-

ja, eversti Petteri Kajan-
maa, Maanpuolustuskor-
keakoulu: Nato-yhteistyön 
ja mahdollisen jäsenyyden 
vaikutukset Suomen soti-
laalliseen puolustamiseen

– Kyberturvallisuuden eri-
tyisasiantuntija, TkT Cat-
harina Candolin: Mahdol-
lisen Nato-jäsenyyden vai-
kutukset ja mahdollisuudet 
Suomen kyberpuolustuksen 
kannalta

Seminaarin juonsi Yleisradi-
on toimittaja Marjo Näkki. 
Seminaarin loppusanat lausui 
MTS:n mediajaoston puheen-
johtaja Harriet Lonka.

Tähän Suomen suhde Na-
toon–seminaariin osallistuin 
etäyhteyksien välityksellä. 
Olin saanut korona tartunnan 
edellisellä viikolla Porissa 
pidetystä seminaarimatkasta. 
Myös tämän seminaarin ai-
neistoa on nähtävillä osoittees-
ta: www.defmin.fi /mts ja sieltä 
osio seminaarit/31.5.2022.

Seminaarin anti oli myös 
todella hyvä ja monipuolinen. 
Alustajat olivat omien alojensa 
asiantuntijoita. Seminaariylei-
sö sai selkeän kuvan Nato-ti-
lanteesta. 

Esitän kiitokset Maanpuo-
lustustiedotuksen suunnittelu-
kunnalle hyvistä ja ajankoh-
taisista seminaareista, samoin 
kiitokset ammattitaitoisille 
luennoitsijoille! 

MTS:n seminaarit jatkuivat 
31.5.2022 Kansallismuseon 
auditoriossa teemalla ”Suo-
men suhde Natoon”.  MTS:n 
puheenjohtaja Harri Järvi-
nen avasi seminaarin.

Suomen suhdetta Natoon 
käsiteltiin seminaarissa kol-
messa eri kokonaisuudessa, 
jossa kussakin oli kaksi alus-
tusta.

Teema 1: Puolustusyhteis-
työn merkitys kansallisval-
tioiden kannalta
–  Vieraileva vanhempi tutkija 

Pete Piirainen, Ulkopoliit-
tinen instituutti: Puolustus-

yhteistyön merkitys Suomel-
le

– Tutkimusjohtaja Hanna 
Ojanen, Tampereen yli-
opisto: Euroopan turvalli-
suusyhteistyön kehittyminen

 
Teema 2: Sotilaalliset uhkat 
ja Suomen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikka
– Kenraalimajuri evp Pekka 

Toveri: Sotilaallisten uhki-
en kehittyminen globaalisti

– Alivaltiosihteeri Kai Sau-
er, Ulkoministeriö: Suomen 
ulko- ja turvallisuuspoliitti-
nen linja suhteessa uhka-
maisemaan



48

   Tiedotuksia

4948

ISKE HAKKU
ISÄNMAAN
PUOLESTA

KORIAN PIONEERIKILTA R.Y.
täyttää 60-vuotta

16.9.2022

Pidämme kutsuvierastilaisuuden lauantaina 
17.9.2022.

Mahdolliset muistamiset pyydämme 
osoittamaan tilille

FI02 5016 1050 1825 17

PIONEERIT!
ILMOITUKSET TUKEVAT 

MAANPUOLUSTUSTYÖTÄMME.

TERVETULOA MUKAAN! 

KIITÄMME TUESTANNE!

Killat kertovat

Ensimmäinen, 48-sivui-
nen numero ilmestyi jo 
28.1.1952 ja siitä lähti-

en lehti on ilmestynyt neljästi 
vuodessa. Lehti perustettiin 
yhdyssiteeksi panssarijoukois-
sa palveleville ja veteraaneille.  
Lehdestä tulikin panssarimies-
ten ammattilehti, jonka avulla 
levitettiin alan tietoa, taitoa ja 
uutisia.

Onnea Panssari-lehti – 70 vuotta!
Panssarilehden 70-vuotista taivalta juhlittiin 
28.6.2022 Panssari museossa järjestetyssä kahvi-
tilaisuudessa. Panssari-lehti on panssarijoukkojen 
ammatti- ja perinnejulkaisu. Lehti on alusta 
lähtien ollut samalla myös joukko-osastolehti.

Hakku-lehti onnittelee läm-
pimästi 70-vuotiasta Panssari-
lehteä ja toivottaa menestystä 
tuleviin vuosiin!

    
 Timo Iltanen

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

Taidekellot tilauksesta
Uutena tuotteena Pioneeri-kello

Taiteilija Ville Karppinen 

villekarppinen76@gmail.com

POHJAN PIONEERIKILTA RY

Kutsu 2022
SYYSKOKOUKSEEN

Pohjan Pioneerikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 29.11.2022 klo 17.00 alkaen, hallitus 
klo 16.15, Oulussa reserviläisjärjestöjen kokoustiloissa, 
osoitteessa: Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 OULU, 
4. kerros, ovisummeri ulko-oven vieressä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Kokouksen aluksi on esitelmä myöhemmin ilmoitettavan 
informaation mukaan.

Kokousjärjestelyt toteutetaan koronatilanteen sallimissa 
puitteissa. 

Mahdollisuus osallistua etäyhteyksien välityksellä koko-
ukseen, ja mahdollinen etäyhteys ilmoitetaan lähempänä 
kokousta sähköpostitse. 

Tervetuloa!
Hallitus
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PIONK / RUK kurssi 260 
”Verso”
Backman RJ
Byström OJ
Golan JY
Heimonen LI
Hirvonen MS
Hynes DDP
Hyvärinen VEV
Isberg MV
Juntheikki HK
Kahre EV
Kajander IHU
Kallio MTT
Kaltiainen JKE
Kayser TS
Koivikko JJK
Koppel S
Korhonen EJ
Kuivakangas JH
Lehtinen JP
Lähteenmäki LJ
Maksimainen VM
Marttila VEV
Mikkilä OM
Nieminen JO
Nurmela AV
Paakki PVJ

Piirainen EE
Pullinen EPO
Pöllänen SAE
Pöyhönen LE
Rajala KMI
Riikonen SO
Räsänen VRG
Räsänen IO
Salmela JJP
Saramo MM
Veikkolainen JMO
Vänttinen NI
Ahola OVO
Ala-Olla RRK
Drycksbäck KJ
Haikara OPV
Halonen TO
Harju TPK
Heikkala RO
Heikkinen OV
Heininen AM
Heino OM
Hollfast HA
Jokipalo TEM
Jääskeläinen LMK
Jääskeläinen TOK

Kallio AT
Kangnissoukpe DLT
Kaunisto OB
Kemppainen STD
Korja IJ
Koskikunnas M
Koskinen ATJ
Kotiranta RA
Kuosmanen TJ
Lavonen LT
Lehmusoksa JJ
Lehto RRO
Lehtonen LUI
Lepistö EVT
Leskinen AM
Meriläinen JA
Miettinen JV
Munsterhjelm MEM
Nieminen ATO
Nieminen SPP
Nieminen KK
Niinistö MPO
Nikula AOO
Pajumäki EJ
Peltokangas JK
Rapakko KIA
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Renlund OAM
Rytkönen MS
Rytkönen VO
Saarinen JSH
Sahonen RAK
Schroderus MA
Turto PI
Vaininen LTO
Virtanen OE
Väinölä KS

Alarivi:
upseerikokelas Telov
upseerikokelas Inkamo
luutnantti Hämeen-Anttila
yliluutnantti Rauhala
vääpeli Pakkanen
majuri Riihimäki
yliluutnantti Aaltonen
luutnantti Vistala
vääpeli Kallio
upseerikokelas Hartikainen
upseerikokelas Karjalainen
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PIONEERIPUUKKO
PIONEERI ANSAITSEE 
KUNNON TYÖKALUN

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

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

jäsenenä johonkin PAL:n alaiseen yhdistykseen tai joka on 
palvellut tai palvelee pioneeriaselajissa.
Puukon hinta on 60 € + lähetyskulut.
Puukon voi tilata sähköpostitse osoitteesta:
ilervasti(at)gmail.com. Tilauksen yhteydessä mainitse 
laskutusosoite ja puukon kantajan nimi. Mikäli yhdistykset 
tilaavat useampia puukkoja kerralla, Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta maksaa postikulut. 
Muista! Tilaamalla nopeasti varmistat puukon saannin ja 
sitä pienempi on juokseva numero juuri sinun puukossa-
si. Jokaisen puukon mukana annetaan henkilökohtainen 
omistustodistus. 
Lähempiä tietoja: Ilpo Ervasti, Päivänkajontie 8 K 83, 
02210 Espoo, puh. 0500 184 684.

KAJAANIN
SOTILASKOTIYHDISTYS
Prikaatintie 97

87500 Kajaani



Alikersantit:
Koljonen Juho
Notkola Aku-Toivo
Ritari Rasmus

Alokkaat:
Abdi-Hafi d Mohamed
Alanko Tuomas
Álen Veikka
Auvinen Henri
Forsman Eino
Halonen Iiro
Heikkinen Otto
Heino Julius
Honkamaa Riku
Huttunen Otso
Hytti Iiro
Hyttinen Atte
Hyyryläinen Arttu
Hyytiäinen Jami
Hämäläinen Lauri
Hänninen Eliel
Iso-Kuortti Elias
Jokelin Nico

Jokiranta Joonas
Kainulainen Oskar
Karhu Leevi
Karjalainen Akseli
Karjalainen Eetu
Kilpinen Aatu
Kivistö Kalle
Koljonen Juuso
Korhonen Eemeli
Kosonen Veeti
Kosunen Eetu
Kuha Daniel
Kumpulainen Topi
Kurki Mikael
Kärjä Eino
Kärkkäinen Ville
Laakso Vertti
Laaksonen Emil
Laine Janne
Larsson Toni
Laukkanen Heikki
Laukkanen Joona
Liimatainen Karo
Liimatainen Miro

Lindroos Otso
Liukkonen Aleksi
Louhiluoto Lukas
Lyijynen Miro
Lyyrtö Elias
Moilanen Jaakko
Muhonen Eetu
Mäki Veeti
Mäkinen Saku
Mäntylä Teo
Naukkarinen Joona
Niemelä Eero
Nuora Kaarlo
Nuutinen Akseli
Nyström Rasmus
Paajanen Jalo
Paasonen Onni
Packalén Miikael
Palmgren Oskari
Partonen Elias
Pellinen Vesa
Peltola Ossi
Pylsy Urho
Reijo Pauli
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Ruotsalainen Riku-Petteri
Ruusuvirta Jaakko
Räikkönen Rasmus
Saarelainen Mikaeil
Salo Kristian
Savenius Egor
Savolainen Kasper
Seppälä Antti
Sneck Jan
Stenberg Arttu
Suokas Werner
Sytelä Joonas
Säynätkari Markus
Tammilehto Mikael
Tamminen Kasperi
Telkki Axel
Timonen Eero
Törnblom Aaro
Valariutta Vertti
Virolainen Samu
Väisänen Totti
Yliportimo Niko
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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. 

VALKEALAN 
SOTILASKOTIYHDISTYS
46140 Vekarajärvi



Alikersantit: 
Rantalainen Jaakko
Kokkonen Joonas
Kupiainen Otto
Vaaramaa Anton
Numminen Kalle
Bragge Antti
Häkkinen Anni
Mäenpää Veikko
Pesari Olli
 
Pioneerit: 
Raippo Henri
Muhli Jonne
Perälampi Kati
Avikainen Aaro

Alokkaat: 
Valtonen Veeti 
Peltola Perttu 
Hurri Manu 
Lehtihuhta Tommi 
Salonen Heikki 
Kivi Roni 
Ahlström Miro 
Lahti Jonne 
Amer Väinö 
Ahonen Daniel 

Hiltunen Elmeri 
Anttila Jan 
Peltola Juho 
Eskelinen Mikko 
Kontiainen Aapo 
Neuvonen Aaron 
Henrikson Eero 
Hyvärinen Joona 
Asikainen Felix 
Lehmusmetsä Antto 
Pölhö Aarno 
Heikkonen Christian 
Happo Vili 
Rantanen Aatu 
Budanov Ivan 
Tammeaid Elias 
Dahl Otto 
Koskinen Lasse 
Özlu Teoman 
Airola Aapo 
Kemppi Kerkko 
Tikkanen Lenni 
Harris Markus 
Korhonen Eemeli 
Heikkinen Matias 
Hakarinne Timi 
Kanerva Nuutti 
Hedberg Niklas 

Hämäläinen Juho 
Chan Chi 
Saarela Jesse 
Lehtinen Samu 
Peldan Tommy 
Simonen Aatu 
Toikka Olli 
Hulkkonen Juho 
Fiilin Tito 
Kelloniemi Santeri 
Kavanterä Juhani 
Astikainen Arttu 
Koski Iivo 
Kuusinen Kasimir 
Kirves Kasperi 
Heikkinen Kasperi 
Matala Teemu 
Hartikainen Antti 
Rajasuo Kasperi 
Holopainen Veikka 
Valjakka Manu 
Aunola Niko 
Trofi n Sami 
Vikman Oskari 
Holmström Anton 
Seppälä Lari 
Ikonen Juuso 
Makkonen Joel 
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Partanen Leo 
Eloranta Ville 
Ahlers Kimmo 
Lönngren Jesse 
Aitalaakso Lauri 
Gustafsson Daniel 
Vauhkonen Veli 
Nuoramo Aaro 
Luukkonen Aino 
Jokinen Sandra 
Lillqvist Anna 
Alakoskela Jasper 
Säämänen Jere 
Kuusinen Atte 
Lapatto Jesse 
Riippa Petteri 
Tikkanen Niklas 
Korhonen Antti 
Väärälä Oskari 
Sarantola Onni 
Lahtinen Aapo 
Mohibby Samym 
Annala Niklas 
Vuorikoski Joona 
Vuorikoski Jesse 
Aaltonen Aapo 
Niranjan Shayanthan 
Heinonen Jan 
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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.

SOTILASKOTI
SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi 



Alikersantit: 
Risla Elias
Airisniemi Onni
Pouhula Otto
Syrjänen Arttu

Alokkaat: 
Al-Rubeiyi Sajaad
Aromäki Joni Kalevi
Bälte Miska Rikhard Vanja
Halonen Jami Sakari
Hutri Leevi Benjamin
Juhola Risto Juhani
Jumppanen Vesa Matti
Karimi Nawid
Karttunen Sami Petri Marcus
Khaira Hardeep Singh
Kinnunen Niklas Kasperi
Komarov Aleksander
Korhonen Aapo Samuel
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Kuivala Eeti Pentti
Lampi Viljami Antti
Lehtinen Ville Oskari
Lehtinen Jesse Kristian
Luostarinen Pekko Johannes
Malinen Joona Aleksanteri
Mar Tia
Muranen Santeri Sebastian
Niinimäki Meija Pauliina
Nkeonyeala Kaasalainen David Jonatan
Oksanen Otto Johannes
Ollikainen Peetu
Paronen Jesse Valtteri
Perkkiö Joni Mikael
Pulkkinen Teemu
Puumalainen Otso Aarni
Rahman Moshiur
Raivio-Paul Alex Simo
Riikonen Aki Tapio
Rmah Hô

Romppainen Jerry Mikael
Salminen Aku Petteri
Sarlin Joona Muisto Vihtori
Shatila Yahya
Silvennoinen Roni Elias
Simani Urho Verneri
Singh Amrik
Sumiloff Aleksi Sebastian
Tahlil Anwar Abdi
Tenhunen Joona
Tolppanen Jere Markus
Tunkelo Samuel Emil Anton
Tähtinen Miska Petri
Vaaranen Timi Mikael
Varonen Henri Montrii
Vasarainen Miko Lauri Herman
Vesanen Tuomas Nikolai
Vuori Aaro Mikael
Vuorinen Mikael Alexis
Äkkilä Jami Patrik

5756

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

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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Pioneeri Haukipuro Hannes
Pioneeri Ikonen Aatu 
Korpraali Järvistö Lauri 
Pioneeri Keskinen Samu 
Pioneeri Kokkonen Pekka 
Pioneeri Kortelainen Veikka
Pioneeri Kotamäki Kaapo 
Pioneeri Leinonen Lasse 
Pioneeri Mönkkönen Eetu 
Pioneeri Nykänen Nuutti 
Pioneeri Oinonen Santtu
Pioneeri Puronvarsi Aleksi 
Pioneeri Pääkkönen Julius
Pioneeri Tuohinen Lassi 
Alik Fröberg Arttu
Alik Hakala Santeri 
Alik Hakkarainen Henrik 
Alik Hedman Veeti
Alik Jylhä Veeti
Alik Karppinen Niklas
Alik Keränen Perttu
Alik Kivelä Markus
Alik Lakso Eero
Alik Leino Olli 
Alik Leinonen Rico
Alik Moilanen Juuso
Alik Myllymäki Heikki
Alik Mörsky Santtu
Alik Niskanen Joni
Alik Norontaus Elias
Alik Paananen Mico
Alik Perttula Miro
Alik Poikonen Eetu
Alik Pulkkinen Jasper
Alik Remes Atte
Alik Ruuska Otto
Alik Saranpää Nico
Alik Soramäki Jesse
Alik Säynäjäaho Niko
Alik Tuppurainen Jani  
Pioneeri Aho Juho

Pioneeri Haavisto Valtteri 
Pioneeri Heikkinen Karel
Pioneeri Juntunen Mik
Pioneeri Mylläri Miika
Pioneeri Niiranen Sulo
Pioneeri Rahkola Manu
Pioneeri Sikala Lari
Pioneeri Strandén Daniel
Pioneeri Talvitie Tuukka
Pioneeri Tuononen Kaapo
Pioneeri Yliklaavu Tapani  
Alokas Alm Eeli 
Alokas Antikainen Valtteri
Alokas Arffman Onni
Pioneeri Harju Miika
Alokas Hemming Anni
Alokas Hiitola Ville
Alokas Hilli Aleksi
Alokas Holopainen Tatu
Alokas Huovinen Arttu
Alokas Hyttinen Jonne
Alokas Hyttinen Ville
Alokas Hämäläinen Sami
Alokas Jakola Valtteri
Alokas Juvani Jesse-Vili
Alokas Järvinen Aleksi
Alokas Jääskeläinen Rasmus
Alokas Karppi Heikki
Alokas Kaunismäki Oskari
Alokas Ketovirta Tuuri
Alokas Kinnunen Konsta
Alokas Kivinen Kimi
Alokas Koivula Onni
Alokas Komulainen Joni
Alokas Korpi Lotta
Alokas Korpi Teemu
Alokas Kujala Konsta
Alokas Kukkonen Mikael
Alokas Kytölä Eevertti
Alokas Känsälä Johannes
Alokas Kääriäinen Aki

1PIONK / POHPIONP / KAIPR
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Alokas Pärssinen Eevert
Alokas Pönni Tatu
Alokas Raitajoki Nina
Alokas Ranta Iiro 
Alokas Rantamäki Neea
Alokas Rautiainen Aatu 
Alokas Riikonen Miikka
Alokas Rouvala Jouka
Alokas Ruuskanen Joona
Alokas Ryhänen Aleksi 
Alokas Räty Aki 
Alokas Saarijärvi Taru 
Alokas Salmela Luukas
Alokas Seppä Niko
Alokas Sironen Jarkko
Alokas Soikkeli Elias
Alokas Sointu Veikka
Alokas Suokas Leevi A
Alokas Suokas Leevi O
Alokas Talvitie Mikael 
Alokas Tammilehto Aleksanteri 
Alokas Tamminen Jesse
Alokas Tapio Roni
Alokas Toivanen Antti
Alokas Toivanen Lasse
Alokas Toivonen Leevi
Alokas Tuomela Saku 
Alokas Tyni Antti 
Alokas Tölli Elias
Alokas Vaajavirta Joona
Alokas Wadkratook Mika
Alokas Vainio Arttu
Alokas Valkola Miko
Alokas Vartiainen Niko
Alokas Willman Pietu
Alokas Virkkala Matti
Alokas Vuorensivu Veeti
Alokas Välisaari Antti 
Alokas Väyrynen Miika
Alokas Yrttikoski Juho

Alokas Lahtinen Lauri
Alokas Lakso Vili
Alokas Latsa Otto
Alokas Lehtimäki Atte
Alokas Lehtimäki Tino
Alokas Limma Jesse
Alokas Lindgren Richard
Alokas Lindholm Eetu
Alokas Lohi Samuli
Alokas Luoma Akseli
Alokas Lähdesmäki Joona
Alokas Malinen Tony
Alokas Mankinen Oiva
Alokas Mannelin Eino
Alokas Miettinen Eveliina 
Alokas Mikkonen Santeri
Alokas Minkkinen Eevi
Alokas Mukkala Otto
Alokas Mustalahti Markus
Alokas Mustikkamaa Kasperi
Alokas Myllynen Eetu
Alokas Myllyniemi Valtteri
Alokas Mäki Oskari
Alokas Mäkäräinen Toni
Alokas Nenonen Elmo
Alokas Nieminen Aarno
Alokas Nikkola Joonas
Alokas Niskakoski Heikki
Alokas Nuutinen Samuel
Alokas Närhi Niko
Alokas Näykki Eetu
Alokas Olkkonen Aleksi 
Alokas Paasikannas Jaakko
Alokas Parkkonen Ville-Matias
Alokas Partanen Juho 
Alokas Parviainen Veikka 
Alokas Penttilä Konsta 
Alokas Pitkänen Aleksi
Alokas Puolakka Tomi
Alokas Puskala Jani
Alokas Puuronen Otto

K
uv

at
: P

O
H

PI
O

N
P/

K
A

IP
R

59

Pioneerikillat (Etelä-Pohjanmaan-, Pohjois-Karjalan-, Savon- ja 
Pohjan Pioneerikilta) palkitsivat kotiutuvia varusmiehiä POHPIONP:ssä
POHPIONP:n komentajan ja kouluttajien esityksestä palkittiin 8.6.2022 kesäkuussa kotiutuvia varusmiehiä saa-
pumiserän 2/2021 ja 1/2022 johtajia ja miehistöä seuraavasti:

50 euron stipendi: Pioneeri Pöyskö Juha Valdemar, Espoo ja upseerikokelas Martikainen Juha Matti Nilsiä

Pronssinen levyke: Upseerikokelas Komu Patrik Benjamin, Kuopio ja korpraali Partanen Patrik Mikael, Pihtipudas

Hakku-lehden vuosikerta: Pioneeri From Martti Mikael, Kaustinen ja alikersantti Kontoniemi Ville Juhani, Alavus

Pioneeripuukko: Pioneeri Hyttinen Janne Taavetti, Petäjävesi ja kersantti Muhonen Jere Mikael, Kokkola
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TEKNK A-jakso   
Johtajat   
Alikersantit:
Ahonen Perttu Kalle Sakari
Pyyny Viljami Alpo Anselmi
Lappalainen Jouni Eemil
Tornberg Veikka Johannes
Notkola Onni Erik Johannes
Vainionpää Iiro Valtteri
Rahikkala Vikke Matti
Korhonen Veikko Oskari
Pääkkönen Riku Sauli Tapani
Ahola Leevi Juhani
Kaunisto Joona Vihtori
Mietty Atte Olavi
Pyykkönen Pauli Kristian
Luhtala Samuel Arthur
Niskanen Eetu Juhani
Ojala Samuli Oskari
Kalliomäki Sanni Matilda
Laitala Roope Petteri
Kyllönen Nuutti Artturi
   
Miehistö 122 247   
Pioneerit:
Fordell Tatu Ilmari
Hautala Eetu Iisakki
Hoffren Teemu Ville Valtteri
Holopainen Sauli Aapo Olavi
Hämäläinen Petteri Johannes
Jylhä Max Valtteri
Järvinen Toni Joonas Aleksi
Karvonen Ville Juhani
Lahtinen Jussi Mikael
Laitila Riku Valtteri
Moisio Veeti-Matias Sakari
Ollila Arttu Einari
Putkonen Jere Juho Aleksi
   
Miehistö 222 165   
Pioneerit:
Aitto-Oja Mikael Olavi
Alho Oskari Veikko Johannes
Apo Rasmus Olavi
Appelgren Santtu Mikael
Borén Pessi Joonatan
Çiftçi Samuel Furkan
Haapasalmi Jaakko Janne Johannes
Harju Lassi Eemil Topias
Heikkinen Otto Valtteri
Heiskanen Sami Tapio
Hietamäki Saku Niklas Juhani
Holappa Eemil Andreas
Holopainen Veera Maria
Honkanen Juuso Santeri
Huttunen Vili Ukko Oskari
Huuskonen Daniel Kristian

TEKNK / POHPIONP / KAIPR
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Hytönen Juuso Elmeri
Hyvärinen Rami Tapio
Hämäläinen Paavo Atte Ilmari
Hänninen Niko Aleksi
Ikola Anni Oona Elina
Isosomppi Petri Antti Vilhelm
Janttonen Hugo Kalervo
Jousmäki Aaro Gabriel
Juntunen Jere Mikko Kalevi
Jääskeläinen Joona Jeremias
Kaartinen Antti Toivo Matias
Kaikkonen Sami Juhani
Kakkonen Edvard Johannes
Kangas Kasper Kristian
Kankaanperä Jere Akseli
Karhinen Samuli Antti Johannes
Kariniemi Hannu Matias
Karjalainen Arttu Sakari
Kauppinen Markus Mirko Henrik
Kemppainen Juuso Eemeli
Keränen Jim Petteri
Ketola Tuulevi Kaarina
Kettunen Niko Erik
Kinnunen Aatu Armas Tapio
Koivuniemi Olli Matti Ilmari
Kojo Valtteri Johannes
Kokko Jaro Juhani
Korkeamäki Otto Veikko Adiel
Korpela Otto Kalle Jeremias
Korpela Samuel Marko Petteri
Korpilahti Jere Joakim
Korpimäki Rasmus Jami Rafael
Koski Kimi Petteri
Kottari Sakari Oskari
Kukkonen Ilpo Aapo Samuel
Kukkonen Onni Aleksanteri
Kärki Niko Juhani
Laajalahti Antti Elias
Laaksoharju Ville Petteri
Laatikainen Antti Markku Henrik
Latvala Leevi Tapio Johannes
Lehtiniemi Lauri Antti Johannes
Lehtola Aapi Petteri
Leppälä Topias Eemil Aleksanteri
Lipsanen Otto Iiro Albert
Lötjönen Rami Petri Julius
Manninen Jesse Matias
Manninen Joonas Kasperi
Melender Oskari Veikko Johannes
Mertanen Hanna Maria
Mertanen Markus Petteri
Miettinen Santtu Severi
Mykkänen Tatu Samu Juhani
Myllylä Arttu Oskari
Mäki Jimi Anton Lukas
Mäkinen Aki Juhani
Nenola Matti Eino Juhani
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Niemi Joni Markus
Nieminen Arttu Miro Akseli
Nikula Mico Daniel
Niskanen Jami Ilmari
Nåhls Kristian Lucas
Oijennus Roope Oskari
Oikari Lassi Veeti Topias
Onkamo Teemu Juhani Aleksanteri
Pekkarinen Topias Eliel
Pelkonen Ville Antti Sakari
Petrov Stepan 
Pitkälä Viljam Valtter
Poikola Tobias Tapani
Porthan Pietari Heikki Samuel
Possakka Valtteri Oskari
Puurula Roosa Inkeri
Pykäri Rasmus Mikael
Pöyhönen Eero Juhani
Rannila Timi Santeri
Ranta-Nilkku Hannes Aleksi
Rantakangas Reino Antero
Rantonen Ville Aatu Tapio
Rinne Lucas Toivo Mikael
Rintalahti Hermanni Matti Ilmari
Roivas Aapo Eemeli
Romppainen Lauri Antero
Romppainen Nikolas Aaprami
Roth Casimir Aleksander Henrik
Ryhänen Jarkko Antero
Rönkä Joel Lassi Viljami
Salmela Herman Jalo Valtteri
Savela Eemil Benjamin
Schroderus Juho Elmeri
Sikala Eerik Mikael
Siltari Matias Henri Johannes
Sorvari Aatu Toivo Matias
Suutala Santeri Kustaa
Sydänmetsä Mikael Asla
Timirov Ivan 
Tissari Aaron Iisakki
Truong Thi Bao Tran
Turpeinen Viljami Henrik
Turunen Aleksi Kristian
Uitto Jimmy Frans Adiel
Ukonmäki Pihla-Maria Kristiina
Vaittinen Eetu Johannes
Valkonen Samu Oskari
Vanhatalo Aaro Johannes
Vanninen Katja-Marika 
Vartiainen Miko Johan
Virtanen Leevi Tapani
Vähä-Lassila Santeri Orvo Olavi
Väyrynen Leo Pekka Pietari
Yli-Soini Tapio Aleksanteri
Ylönen Tomi Aaro Mikael
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Kysymys 1 x 2

1. Maamme vanhimman aselajilehden Hakun 
 vuosikertatilaus maksaa ei jäsenille:
 1 25 €
 x 40 €
 2 20 € ( ) ( ) ( )
2. Raikka Oy on perustettu vuonna:
 1 1946
 x 1943
 2 2010 ( ) ( ) ( )
3. PAROLE22 pioneerivoimien kokeilu-
 harjoitukseen osallistuu joukkoja:
 1 Karjalan prikaatista
 x Porin prikaatista
 2 Kainuun prikaatista ( ) ( ) ( )
4. Raivaamisen erikoisosaston toiminnan 
 alkaminen katsotaan alkaneen:
 1 vuosina 2011-2012
 x 2014
 2 ISAF-operaatiosta ( ) ( ) ( )
5. Hakku22-harjoituksesa toteutettu 
 TRA-kurssi tarkoittaa:
 1 Taistelu räjähtävillä aineilla
 x TNT-räjähdysaineiden käyttökoulutus
 2 Taistelua rakennetulla alueella ( ) ( ) ( )
6. Hakku maksaa varusmiehille ja pioneeri-
 kiltojen jäsenille jäsenmaksun yhteydessä:    
 1 25 €
 x 20 €
 2 40 € ( ) ( ) ( )
7. PAL:n Hakku-harjoituksessa 2022 
 toteutettiin kolme kurssia, jotka olivat:
 1 TRA
 x Slu2
 2 Slu3 ( ) ( ) ( )
8. PAL:n Hakku-harjoitus järjestetään vuonna 2023:
 1 Kajaanissa
 x Tammisaaressa
 2 Vekaranjärvellä ( ) ( ) ( )
9. Monennetko pohjoismaiset kiltapäivät 
 järjestettiin tänä vuonna Parolassa:
 1 38.
 x 50.
 2 25. ( ) ( ) ( )
10. Keuruun lukiolaiset tutustuivat Mikkelissä:
 1 Mikkelin kaupungin historiaan
 x Maavoimien esikuntaan
 2  Sodan ja rauhan keskus Muistiin ( ) ( ) ( )
11. MTS on:
 1 Maatalouden tuki säätiö
 x Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta
 2 Maanpuolustuksen tukisäätiö ( ) ( ) ( )
12. Pioneeriaiheisten kiltatuotteiden markkinoijan
 Varustetukun kotipaikka on:
 1 Koria
 x Keuruu
 2 Kokkola ( ) ( ) ( )
13. Pioneerikoulun johtajana toimii nykyään:
 1 Evl Henrik Matilainen
 x Evl Riku Mikkonen
 2 Evl Antti Rajahalme ( ) ( ) ( )

Vastaukset on lähetettävä 28.10.2022 mennessä Hakun toimi-
tuspäällikölle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Hakun 
toimituskunnan valitsema palkinto. Oikeat vastaukset julkais-
taan Hakussa 4 / 2022.
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Pioneerivisa 3/2022
Kysymys    Oikea vaihtoehto

 1. 1      
 2.   x  
 3.     2
 4.     2
 5. 1    
 6. 1  x  2 
 7.   x   
 8. 1    
 9.     2
 10.   x  
 11. 1     
 12. 1  x  2
 13.     2

Pioneerivisaan 2/2022 määräaikaan mennessä toimi-
tukseen saapuneista oikeista vastauksista arvonnan jäl-
keen voittajaksi selvisi Ilmari Kyllönen Kiimingistä. 
Onnittelut!

Pioneerivisa 2/2022, 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

SUOMEN TERÄSTEKNIIKKA OY
MAVATECH
NBC DECONTAMINATION

Risto Rautavirta
Myyntijohtaja, Evl evp

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

KAJAANIN
SOTILASKOTIYHDISTYS
Prikaatintie 97

87500 Kajaani



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

Oulusta käsin 
VUODESTA 1958

Kaikki leipomotuotteet suoraan
Oulusta.

 
Kysy kauppiaaltasi

 suosikit omaan 
lähikauppaasi!

 
 

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

Kalliotilojen  suunnittelu 
ammattilaisten käsissä

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

SOTILASKOTI
SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi 

VALKEALAN 
SOTILASKOTIYHDISTYS
46140 Vekarajärvi


