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Keskustelu liittymisestä 
käy taas vilkkaana

Kansikuva: LOGP:n komentaja EVL 
Jari Riihimäki Kaakko 16 -harjoituk-
sessa (Kuva: Pasi Alho)

Keväällä meillä oli mahdollisuus 
harjoitella Yhdysvaltalaisten harjoi-
tusjoukkojen kanssa Suomessa. Yh-
teisiin harjoituksiin on osallistunut 
osia maa- ja ilmavoimista, kesällä 
harjoittelemme vielä merivoimienkin 
kesken. Tätä kirjoitettaessa myös 
NATO harjoittelee ensimmäistä 
kertaa Suomen maaperällä Baltops 
16-harjoituksessa. 
 Vilkas harjoitusyhteistyö läntis-
ten kumppanien kanssa on varsin 
odotetusti aiheuttanut vastareaktion 
itäisessä naapurissamme. Iltalehti 
raportoi ulkoministeri Sergei Lavro-
vin todenneen tiedotustilaisuudessa 
Moskovassa, että ”Emme peittele 
negatiivista suhtautumistamme Na-
ton sotilaallisen infrastruktuurin siir-
tämiseen rajojemme läheisyyteen tai 
uusien valtioiden vetämiseen ryhmit-
tymän sotilaalliseen toimintaan.” 
 Ulkoministeri Timo Soini selvensi 
Suomen kantoja meneillään olevaan 
harjoitustoimintaan, naapurimaan 
kollega esitti ärtymyksensä Itämeren 
alueen militarisoinnista. Tiedotustilai-
suudessaan Lavrov totesi, ”kaikkien 
rehellisten poliitikkojen tietävän sen, 
että Venäjä ei hyökkäisi koskaan mi-
hinkään Naton jäsenmaahan.” Häm-
mennystä suomalaisessa osapuoles-
sa tuntui herättävän se, että samas-
sa yhteydessä ei mainittu liittoutu-
mattomia Suomea eikä Ruotsia.
 Eri medioissa kannanotoissa on 
spekuloitu sitä, tapahtuiko liittoutu-
mattomien maiden pois jättö lau-
sunnosta lipsahduksessa ja kenelle 
ne sanat oli lopun perin tarkoitettu. 
Ei Sergei Lavrov puhu lämpimik-

seen, lausunto oli varmasti tarkoin 
harkittu. Jos se on esitetty Suomen 
ulkoministerin vierailuun liittyen, on 
se varmasti tarkoitettu myös meille. 
Onko se uhkaus? Tärkeää on lukea 
myös ”rivien välistä”. Silläkin, mikä 
jäi sanomatta, on merkitystä.
 Vanha termi ”optio liittyä NATO:on” 
tuntuu vieläkin olevan termistössäm-
me. Entinen pääministerimme Matti 
Vanhanen korosti hiljan Uuden Suo-
men mukaan, että ”Nato-jäsenyyden 
pitää olla Suomelle aito vaihtoehto, 
jos turvallisuustilanne perustavanlaa-
tuisesti muuttuu.” Mitä muutoksel-
la tässä yhteydessä tarkoitetaan jäi 
epäselväksi. Sivistyssanakirja antaa 
ensimmäiseksi vaihtoehdoksi optiolle 
suomenkielisen termin ”valintaoike-
us”. Jos liittymisneuvotteluiden aloi-
tus on sidottu kansanäänestykseen, 
niin kuin ylimmässä johdossa sekä 
laajemminkin päättäjien piirissä on to-
dettu, niin onko optio saatu kansalta? 
Ei vaikuta siltä, jos enemmistö on liit-
tymistä vastaan. Tämän osalta koko 
termin voisi unohtaa.
 Washington Postia avustava mie-
lipidekirjoittaja Fareed Zakaria tote-
si kolumnissaan 21.4.2016 vapaasti 
käännettynä: ”Ulkopolitiikka tarkoit-
taa sitä, että maailmaan suhtaudu-
taan sellaisena kuin se on eikä sel-
laisena kuin sen toivotaan olevan”. 
Sopii myös turvallisuuspolitiikkaan. 



Ylivieska

Valtakunnallinen 
puh 010 2320 100

Päivystys 24/7 
puh 010 2320 841

Ammattitaitoista 
monimerkki- 
palvelua

Pidämme autosi tien päällä,
tuottavassa työssä, 

tarvittaessa vaikka kellon ympäri

Onnittelemme Logistiikkaupseereita!
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Puheenjohtajan kynästä

Kuluva juhlavuosi 2016 on logistiikkaupseerikoulutuk-
sen sekä Logistiikkaupseerit ry:n yhdeksäskymmenes 
vuosi. On kulunut yhdeksänkymmentä vuotta siitä, 
kun järjestelmällinen huoltoupseerikoulutus sai alkunsa 
Suomessa. Vuoden 1926 lokakuussa aloitettiin Puolus-
tusministeriön Sotilashallinnollisen kurssin I jakso, jon-
ka päämääränä oli kouluttaa puolustusvoimien joukko-
osastoihin jokapäiväisten ylläpitotehtävien hoitamiseen 
sekä sotilashallintoon perehtyneitä upseereita. Koulu-
tus painottui hallinnon ja taloudellisen alan tuntemuk-
sen sekä materiaalista ja ihmisistä huolehtimisen opet-
tamiseen. Vastikään itsenäistyneen Suomen nuorilta 
puolustusvoimilta puuttuivat asiansa osaavat upseerit, 
aliupseerit samoin kuin alalle erikoistuneet siviilihenki-
löt. Tarvittiin kipeästi uutta osaavaa henkilöstöä huoleh-
timaan joukkojen toimeentulosta, aineellisesta hyvin-
voinnista, raha-arvoltaan huomattaviin summiin nouse-
vaan valtion kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta sekä 
palveluksessa tarvittavan kaluston käyttökelpoisuudes-
ta. Nykytermein sanoen tarvittiin osaavaa henkilöstöä 
vastaamaan puolustusvoimien logistiikasta. 

Kuluneiden vuosikymmenien aikana on tapahtunut pal-
jon kaikilla aloilla. Maailma on kokonaan erilainen. Puo-
lustusvoimat on kehittynyt rinnan teknologian, yhteis-
kunnan sekä elinkeinoelämän kehityksen ja muutoksen 
kanssa. Puolustusvoimien logistiikka-ala on nivoutunut 
yhä kiinteämmin elinkeinoelämän ja puolustusteolli-
suuden kumppaneihin. Mahdollistaakseen uudistuvien 
Puolustusvoimien toiminnan oli logistiikankin uudistut-
tava. Puolustusvoimien logistiikka toimii uudistetulla, 
entistä linjakkaammalla ja yhtenäisemmällä tavalla. 
Puolustusvoimat ja sen logistiikka ovat yhä tiiviimmin 
osa yhteiskuntaa, elinkeinoelämää ja niiden muodosta-
maa kumppanuusverkostoa. 

Vastaavalla tavalla on myös logistiikan henkilöstön 
koulutus kehittynyt. Logistiikan koulutusjärjestelmä on 
laadukas ja nykyaikainen, ja kattaa kaikki henkilöstö-
ryhmät. Sekin toimii verkottuneesti puolustusvoimien 
sekä siviilioppilaitosten sekä kumppaniyritysten kanssa. 
Huolto- ja logistiikkaupseerikoulutuksella sekä Logistiik-
kaupseerit ry:llä on aihetta juhlia.

Huoltoupseeriyhdistyksellä ja sen valtuuskunnalla on 
ollut läpi historian merkittävä rooli puolustusvoimien ja 
elinkeinoelämän välisen verkoston ja yhteistoiminnan 
kehittämisessä. Yhdistys on uudistunut osana kehitty-
vää logistiikkaa. Logistiikkaupseerit ry:n rooli yhteisen 
foorumin muodostajana tulee entisestään vahvistu-
maan ja syvenemään. Yhdeksänkymmentä vuotta on 
merkittävä ajanjakso satavuotisjuhliin valmistautuvassa 
Suomessa. 

Juhlatunnelmissa

Kuten puolustusvoimain komentaja yhdistyksemme 
90-vuotisjuhlajulkaisuun, Huoltopäällikkö 2016 -kirjaan 
antamassaan tervehdyksessä toteaa – ”Huollon ja lo-
gistiikan ammattilaisten työ on korvaamattoman tär-
keää niin rauhan kuin sodan ajan puolustusvoimille.” – 
pyrkii yhdistys omalta osaltaan olemaan mukana tässä 
toiminnassa.

Juhlavuoden päätapahtuma ajoittuu 30.9.2016 tilaisuuk-
siin Santahaminassa Helsingissä. Juhlapäivän ohjel-
maan kuuluvat yhdistyksen ja valtuuskunnan kokoukset 
sekä päiväjuhla, jossa mm julkaistaan Huoltopäällik-
kö 2016 -kirja. Päivä jatkuu iltajuhlana, jossa yhdessä 
nautimme hyvästä seurasta, runsaista tarjoiluista sekä 
musiikista ja tanssista Maanpuolustuskorkeakoulun ar-
vokkaissa puitteissa. Juhlasali odottaa Teitä, arvoisat 
Logistiikkaupseerit ry:n jäsenet, daameinenne.

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni jäsen vastaa 
myönteisesti tässä lehdessä esitettyyn kutsuun. 

Tervetuloa!

Toivotan kaikille lukijoille 
hyvää ja aurinkoista kesää!

Ylivieska

Valtakunnallinen 
puh 010 2320 100

Päivystys 24/7 
puh 010 2320 841

Ammattitaitoista 
monimerkki- 
palvelua

Pidämme autosi tien päällä,
tuottavassa työssä, 

tarvittaessa vaikka kellon ympäri

Onnittelemme Logistiikkaupseereita!



6

Suomen Valtioneuvosto asetti jo-
kaiselle valtionhallinnon sektorille 
tavoitteet kustannusten karsimi-
seksi vuosille 2012–2015. Puolus-
tusvoimat käynnisti puolustusvoi-
mauudistuksen, jonka se toteutti 
sentilleen annettujen tavoitteiden 
mukaisesti, ainoana valtionhallin-
non sektorina. Puolustusvoimissa 
käsitettiin annettu tehtävä myös 
mahdollisuutena. Se johti useisiin 
rakenteellisiin ja toimintatapojen 
muutoksiin. Sodanajan joukkojen 
määrää oli vähennetty 230 000 
mieheen. Tällaista joukkoa varten 
alettiin varustaa ja kouluttaa so-
taväkeä. 

Koulutettavien sotilaiden määrän pudo-
tessa vähennettiin varuskuntien luku-
määrää, joka oli ulospäin näkyvin ja kes-
kustelluin kohde. Maavoimissa siirryttiin 
uuteen taistelutapaan, jolla tehostettiin 
joukkojen taistelukykyä. Suurimmat muu-
tokset sotien jälkeen tehtiin kuitenkin 
logistiikassa. Kolmen puolustushaaran 
logistiikka yhdistettiin yhteen Logistiik-
kalaitokseen, joka sijaitsee Tampereella. 
Reilun vuoden kokemusten perusteella 
voidaan todeta keskittämisen onnistu-
neen. Näissä merkeissä järjestelmää 
harjoiteltiin Kaakko 16 sotaharjoituksessa 
Vekaranjärvellä ja sen ympäristössä.
 Logistiikkaupseeriyhdistyksen Val-
tuuskunta vieraili 31.5.2016 maavoimien 
Kaakko-16 pääsotaharjoituksessa Veka-
ranjärvellä. Vierailu kuului Valtuuskun-
nan 2016 vuosiohjelmaan. Tampereelta 

Valtuuskunta Kaakko 16 
-harjoituksessa

lähti aamulla kaksi autokuntaa. Juhani 
Haapanen, Pasi Alho ja Kari Salonen 
sekä Heikki Härtsiä, Kari Suvanto ja 
Seppo Laalo. 
 Kaakko-16 sotaharjoituksen logistiik-
katoiminnot johti Logistiikkarykmentin 
komentaja Eero Pakarinen. Hän toivotti 
valtuuskuntalaiset tervetulleiksi Veka-
ranjärvelle. Kenraalimajuri Timo Roto-
nen liitti vierailijat oman kenraalintarkas-
tuksensa seuraajiksi. Olimme koko ajan 
hänen mukanaan, ja valtuuskunta sai 
kuulla perusteelliset esittelyt kussakin 
tarkastuksen kohteessa. Järjestely toi-
mi erinomaisesti. 
 Vekaranjärven panssarihallissa yksi-
kön päällikkö Tomi Pesonen esitteli yk-
sikkönsä toimintaa: elektroniikka, aseet 
ja ajoneuvot, merijärjestelmät sekä ma-
teriaalit. Henkilökuntaa yksikössä on 80, 
ja tehtävät ovat vaativia. Koulutus kestää 
pari kolme vuotta päteväksi ammattilai-
seksi kehittymiseen. Työvoimaa on ol-
lut hyvin saatavilla. Tämä Millog-yksikkö 
vastaa huollosta ja kunnossapidosta. En-
simmäinen vuosi on ollut Millog-moodiin 
”ajamista”. Seuraavat vuodet ovat sitten 
kehittämisen vuosia. Alihankinnan osuus 
toiminnoista on kymmenkunta prosent-
tia. Yksikön oma henkilökunta kouluttaa 
varusmiehet omiin tehtäviinsä.
 Panssarivaunukorjaamon esitteli 
Millogin osastopäällikkö Janne Tirkko-
nen. Yksikön vastuulla on satoja pans-
sarivaunuja. Panssarivaunujen miehistö 
kykenee melko vaativiinkin korjauksiin 
maastossa. Vikahaku tehdään mukana 
olevalla PC:llä, jonka jälkeen varaosan 

tilaus voidaan suorittaa vaunun omalla 
viestijärjestelmällä.
 Pääkomentopaikalla Huoltopataljoo-
nan komentaja everstiluutnantti Jari Riihi-
mäki esitteli Pataljoonan tehtävän ja orga-
nisaation plus muut ”tekniset tiedot”.
 Taktisella komentopaikalla tiedus-
telu-upseeri Hirvonen antoi katsauksen 
vihollistilanteesta sekä omien joukkojen 
asemasta ja toiminnasta.
 Huoltopataljoonan esikunnassa 
majuri Pyykkö esitteli esikuntansa ja 
sen tehtävät operaatiopäällikkö Parta-
sen ja huoltopäällikkö Jokisen kanssa.
 Komentopaikalla yliluutnantti Dahl 
selosti reaaliaikaisesti sen hetkistä ti-
lannetta ja jatkosuunnitelmia.
 Elintarvikkeiden täydennysryh-
mä oli lastaamassa rullakoita kuorma-
autoon ja edelleen taisteleville joukoille 
res.vänrikki Hartikaisen johdolla. Elintar-
vikkeet eivät tarvinneet kylmäketjua.
 Kuljetusjoukkueen tilat olivat tie-
tenkin lähes tyhjät autojen ollessa 
kuljetustehtävissä. Joukkueenjohtajana 
res.vänrikki Manninen.
 Ensihoitoasemalla hoidettiin jalka-
väkimiinaan astunutta sotilasta (esit-
telynukke). Erinomaisen ensihoidon 
jälkeen potilas siirrettiin myös telttaolo-
suhteissa toimivaan leikkaussaliin, jossa 
häneltä jouduttiin amputoimaan toinen 
jalka. Nopean ensihoidon ja leikkauksen 
jälkeen potilas siirrettiin evakuointisai-
raalaan toipumaan ja kuntoutumaan. 
Nopealla avulla pelastettiin taistelijan 
henki. Kouluttajana toimi yliluutnantti 
Räsänen. Tehokasta lääkintähoitoa an-

Log.upseerien joukko vahvistettuna parilla Millogin edustajalla.
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toivat kolme lääkäriä ja terveydenhoi-
don ammattilaiset.
 Puolustusvoimien logistiikka on vii-
meisten vuosien aikana kehittynyt pit-
kin askelein. Sen nykyrakenteet ja jär-
jestelmät istuvat hyvin kriisiajan koko-
naisuuteen. Koulutus takaa jatkuvasti 
uusiutuvat henkilöresurssit tälle suosi-
tulle ”puolustushaaralle”. Kumppanuu-
det mm. Millogin ja Raskoneen kanssa 
ovat tuoneet uutta osaamista huoltoon 
ja kunnossapitoon. Yhteistoiminta elin-
keinoelämän kanssa takaa huoltovar-
muuden sekä kummankin osapuolen 
täysimääräisen osaamisen ja resurssien 
hyödyntämisen. 
 Tällainen sotaharjoitus on välttämätön 
eri järjestelmän osien yhteen hitsaami-
seksi. Kuulimme harjoitukseen osallistu-
neilta, että parin kolmen päivän jälkeen 
toiminnat alkoivat sujua, kuten niitten 
pitääkin sujua. Tällä tavalla logistiikka 
kykenee parhaiten tukemaan taistelevia 
joukkoja mahdollisen vaaran aikana.

Valtuuskunta kiittää erinomaisista 
järjestelyistä ja mielenkiintoisesta 
päivästä!

Teksti: Seppo Laalo
Kuvat:  Pasi Alho Lääkintähuolto ”tositoimissa”.

Millogin toiminnan esittelyä panssarikorjaamolla. Myös kenrm Timo Rotosella oli tilaisuus liittyä joukkoomme kiireittensä keskellä.
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Augusti Kankare
Kapteeni
Kirjoittaja palvelee Porin prikaatin 
1.Huoltokomppaniassa varapäällikkönä. 
Cold Response 2016 -harjoituksessa kir-
joittaja toimi huoltokomppanian toimiva-
na päällikkönä.

Johtaminen monikansalli sessa huoltokomppaniassa   
    kansainvälisessä  toimintaympäristössä

Tämä artikkeli käsittelee suoma-
lais-ruotsalaisen huoltokomp-
panian johtamista Cold Response 
2016 -harjoituksessa. Artikkelin 
asiasisältö pohjautuu kirjoittajan 
henkilökohtaisiin kokemuksiin 
Cold Response 2016 -harjoituk-
sesta. Artikkeli koostuu suun-
nittelu- ja valmisteluvaiheesta, 
huoltokomppanian perustamises-
ta, sen kokoonpanosta ja käytös-
tä sekä harjoituksessa saaduista 
yleisistä havainnoista ja eroavai-
suuksista ruotsalaisen huolto-
komppanian toimintatapojen 
kanssa. 
 
Artikkelin päänäkökulmana on moni-
kansallisen huoltokomppanian johtami-
nen kansainvälisessä toimintaympäris-
tössä.

 Porin prikaatin huollon ammattitaitoi-
nen palkattu henkilöstö ja motivoitu-
neet reserviläiset olivat ratkaisevassa 
asemassa harjoituksen valmisteluiden 
ja toteutuksen onnistumisessa.

Cold Response 2016  -harjoitus

Cold Response 2016 oli Norjan johtama 
monikansallinen harjoitus, joka toteutet-
tiin 29.2.–9.3.2016 Norjassa. Harjoituk-
sen isäntämaa oli Norja. Suomesta har-
joitukseen osallistui noin 400 henkilöä, 
joista noin 100 palkattua henkilöstöä ja 
300 reserviläistä.
 Suomalaiset kuuluivat pohjoismai-
seen pataljoonaan, joka koostui pa-
taljoonan esikunnasta, jääkärikomp-
paniasta, esikunta- ja viestikomppani-
asta, kranaatinheitinkomppaniasta ja 
huoltokomp paniasta. Lisäksi pataljoo-
naan liitettiin ruotsalainen panssarijää-
kärikomppania sekä norjalaisen panssa-
rivaunukomppanian osia. Huoltokomp-
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Johtaminen monikansalli sessa huoltokomppaniassa   
    kansainvälisessä  toimintaympäristössä

panian vahvuudesta noin puolet oli 
ruotsalaisia sotilaita ja siihen kuului li-
säksi norjalainen polttoaine-/vesitäyden-
nysryhmä. Harjoituksen alkuvaiheessa 
pataljoonaan kuului myös norjalaisten 
kodinturvajoukkojen joukkue, joka turva-
si huoltokomppanian ryhmitystä ja vas-
tasi sen kulunvalvonnasta.
 Harjoitustilanne perustui kuviteltuun 
tilanteeseen, jossa Norjasta ja Ruotsis-
ta oli luotu kaksi valtiota. Nämä valtiot 
kiistelevät tietystä raja-alueesta. Tämä 
kiista laajeni kahden valtion väliseksi 
konfliktiksi, jota ratkaisemaan asetet-
tiin YK:n turvallisuusneuvoston päätök-
sellä NATO:n johtama monikansallinen 
joukko.

Harjoituksen tarkoitus palkatulle 
henkilöstölle

Harjoituksen päätarkoituksena Porin 
prikaatin huollon palkatulle henkilös-
tölle oli harjaantua toimivina johtajina 
huoltokomppanian eri tehtävissä ja 
saada kokemusta toimimisesta mo-
nikansallisessa huoltokomppaniassa 
kansainvälisessä toimintaympäristös-
sä. Tavoitteena oli myös saada koke-
muksia joukon perustamisesta ja sen 
keskittämisestä toiminta-alueelle sekä 
näiden valmistavista toimenpiteistä. 
Ennen kaikkea harjoituksen tarkoitus 
oli palvella Porin prikaatin 1.Huolto-
komppanian vuoden 2016 aikana pal-
velevan kansainvälisen valmiusjoukon 
kouluttamista. Huoltokomppaniasta 
koulutetaan toimiva sodanajan ja krii-
sinhallintaan soveltuva yksikkö, joka 
arvioidaan NATO EVALUATION LEVEL 
1 - arvioinnilla.
 Suomen Kansainväliset Valmiusjou-
kot ovat kotimaan puolustuksen ny-
kyaikaisia iskujoukkoja, jotka saavat 
oman toimialakoulutuksensa lisäksi 
koulutuksen myös vaativiin kansainvä-
lisiin kriisinhallintatehtäviin. Jokainen 
Suomen Kansainvälisiin Valmiusjouk-
koihin valittu varusmies koulutetaan 
myös hyväksi kotimaan puolustajaksi. 
Kansallinen ja kansainvälinen koulutus 
annetaan 347 päivää kestävän varus-
miespalveluksen aikana. Kansainväli-
nen koulutus tähtää kouluttavien ky-
kyyn toimia vaativassa kriisinhallinta-
operaatiossa varusmiespalveluksensa 
jälkeen.

Maastontiedustelu

Harjoituksen maastontiedustelua lukuun 
ottamatta lähes kaikki harjoituksen 
suunnittelu- ja valmistelutoimenpiteet 
toteutettiin oman toimen ohella.
 Cold Response 2016 -harjoituksen 
maastontiedustelu toteutettiin syys-
kuussa 2015 Norjassa Trondheim–
Namsos alueella. Maastontiedusteluun 
osallistuivat komentaja, päälliköt, osa 
pääkouluttajista ja harjoituksen tuki-
henkilöistä. Tämä oli käytännössä en-
simmäinen kerta kun toimiva päällikkö 
osallistui harjoituksen suunnitteluun ja 
valmisteluun.
 Maastontiedustelussa suoritettiin 
toiminta-alueen sekä sen tiestön ja 
mahdollisten ryhmitysalueiden tiedus-
telua. Tilaisuudessa tutustuttiin yhteis-
työkumppaneihin kuten logistiikkapa-
taljoonan edustajiin ja ennen kaikkea 
huoltokomppanian ruotsalaiseen vara-
päällikköön. Lisäksi ennen varsinaista 
harjoitusta pidettävän harjoitteluvaiheen 
suunnittelu. Huoltokomppanian ruot-
salaisen varapäällikön kanssa verrattiin 
komppanian kalustoa, henkilöstöä ja yh-

teistoimintatapoja sekä näiden eroavai-
suuksia. Lisäksi henkilöstölliset ja ma-
teriaaliset huollon suorituskyvyt yhteen 
sovitettiin, joka edesauttoi harjoituksen 
jatkovalmisteluita.

Valmistavaharjoitus

Porin prikaati toimeenpani Cold Res-
ponse 2016 -harjoituksen valmistavan 
esikuntaharjoituksen, reserviläiskuljet-
tajien kuljettajakoulutuskertauksen sekä 
johtamisjärjestelmien testauksen 24.–
29.1.2015 Porin prikaatissa. Varsinaiseen 
CR16-sotaharjoitukseen lähtevä henki-
löstö osallistui omassa tehtävässään. 
Suomalaisen runkohenkilöstön lisäksi 
harjoitukseen osallistui 13 ruotsalaista 
ja 10 norjalaista upseeria.
 Harjoituksen opetustavoitteina oli 
henkilöstön tutustuttaminen toisiinsa, 
nopean suunnitteluprosessin harjoittelu, 
viivytys- ja hyökkäysvaiheen suunnitel-
mien luonnostelu sekä johtamisjärjes-
telmien käytön harjoittelu ja testaus. 
Lisäksi yksiköt suunnittelivat Norjassa 
tapahtuvan harjoituksen alun koulutus-
vaiheen.

Toiminta-alueen huoltotiestön suunnittelussa tuli ottaa monia tekijöitä huomioon.
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Huoltokomppanian 
muodostaminen

Harjoitukseen muodostettavan huolto-
komppanian henkilöstön ja ajoneuvojen 
sekä muun materiaalin alustava muo-
dostaminen oli aloitettu jo ennen toimi-
van päällikön astumista suunnitteluun 
mukaan syyskuussa 2015.
 Huoltokomppanian suunnittelun pe-
rustana oli oikein mitoitettu huoltokomp-
pania. Sen kokoonpanoon vaikutti kut-
suttujen reserviläisten määrä ja harjoi-
tuksen huollollinen tarve. Harjoituksen 
Huoltokomppanian tärkein tehtävä oli 
mahdollistaa pataljoonan joukkojen har-
joitustoiminta. Tämä näkökulma otettiin 
myös toimivan päällikön suunnittelussa 
huomioon ottaen oikeat taktiset toimin-
tatavat.
 Huoltokomppanian henkilöstön ja 
materiaalin muodostaminen oli erittäin 
pitkäjänteinen prosessi. Harjoituksen ja 
sen joukkojen todellinen huollollinen ja 
huollon suorituskyvyn tarve oli määri-
teltävä tarkkaan, sillä ulkomailla olles-
sa yksikön materiaalista suorituskykyä 
ei enää voinut muuttaa. Tästä johtuen 
pienimmätkin yksityiskohdat oli otetta-
va huomioon. Suunnittelussa oli varau-
duttava lähes kaikkeen henkilöstömäärä 
ja materiaalin kuljetuskyky huomioon 
ottaen. Alusta lähtien toimivat joukku-
eenjohtajat pyrittiin sitouttamaan har-
joituksen suunnitteluun ja valmisteluun 
erityisesti oman joukkueen materiaali-
tarpeen määrittämisessä. Todellisuudes-

sa saapuvien reserviläisten määrä oli 
ennen harjoituksen lähtöpäivän lentoa 
suuri kysemerkki. Reserviläisten mää-
rä oli kriittinen erityisesti ajoluvallisten 
osalta, koska kuorma-autojen määrä si-
toutui täysin reserviläisten kuljettajien 
määrään.
 Haasteellista oli, että ennen harjoi-
tusta ei saatu pidettyä avainhenkilös-
tön valmistavaa koulutusta. Yksikön 
päällikkö näki yksikkönsä reserviläi-
set ensimmäistä kertaa vasta Norjas-
sa, josta alkoi välittömästi toimiminen 
huoltokomppaniassa ja pataljoonan 
huoltaminen. Joukko kykeni kuitenkin 
aloittamaan toimintansa ja täyttämään 
tehtävänsä. Reserviläiset oli valittu 
tehtäviinsä aiemman kansainvälisen 
valmiusjoukkokoulutuksen perusteella, 
joka osoitti koulutusjärjestelmän erin-
omaisuuden.

Huoltokomppanian 
harjoituskokoonpano

Huoltokomppanian muodostui neljästä 
eri joukkueesta, 60 henkilöstä, 31 ajo-
neuvosta ja 13 suomalaisten konteis-
ta/lavoista (lisäksi ruotsalaisten omat 
kontit ja lavat). Kaikissa joukkueissa oli 
sekä suomalaisia että ruotsalaisia. Huol-
topalvelujoukkue oli käytännössä ko-
mentoryhmä. Muut komppanian joukku-
eet olivat täydennys- ja kuljetusjoukkue, 
lääkintäjoukkue ja kunnossapitojoukkue. 
Mihinkään joukkueeseen ei eritelty erik-
seen tarkkoja alatoimialaryhmiä, vaan 

kaikki joukkueen sotilaat toimivat ristiin 
toistensa tukena.
 Suomalaisista päällikkö, vääpeli, kol-
me joukkueenjohtajaa ja neljä koulut-
tajaa olivat Porin prikaatin palkattua 
henkilöstöä. Lisäksi lääkäri, kenttäsai-
raanhoitaja ja kaksi Millog Oy:n asen-
tajaa olivat ammattilaisia. Pääosa lo-
puista suomalaisista oli Suomen kan-
sainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen 
saaneita ja kolmen eri saapumiserän 
jääkärikomppanian huoltojoukkueissa 
palvelleita reserviläisiä, joilla ei ollut ai-
empaa kokemusta huoltokomppaniassa 
toimimisesta. Kaikki ruotsalaiset olivat 
huoltokomppaniassa toimivia ammatti-
sotilaita. Norjalaiset polttoaine- ja ve-
sitäydennysmiehet olivat ammattisoti-
laita ja kodinturvajoukot olivat reservi-
läisiä.

Materiaalin pakkaaminen ja 
keskittäminen toiminta-alueelle

Huoltokomppanialla oli suhteessa mui-
hin yksiköihin eniten pakattavaa mate-
riaalia, jonka pakkaaminen kontteihin 
suoritettiin henkilökunnan ja varusmies-
työosaston toimesta kolmessa päiväs-
sä. Kaikki materiaali pakattiin kontteihin, 
joka mahdollisti toiminta-alueella tehok-
kaan konttilogistiikan ja nostokoukullis-
ten kuorma-autojen käytön. Erityishuo-
mioita pakkaamisessa oli käytettävissä 
olevien konttien/kuljetustilan määrä suh-
teessa tarvittavaan materiaalin. Tästä 
johtuen materiaalin tarkan pakkaamis-

Huoltokomppanian ryhmitystä Norjan vuoriston ja solien keskellä. Ryhmittämiselle soveltuvan maaston ja tiestön löytäminen kotimaan 
olosuhteisiin nähden oli rajoittunutta.
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järjestyksen suunnittelusta riippumatta 
materiaali jouduttiin pakkaamaan siten, 
että sen käsittely miestyövoimin oli 
toiminta-alueella osittain haasteellista. 
Käytännössä materiaalia oli useimmissa 
konteissa lattiasta kattoon.
 Optimipakkauksessa materiaali oli-
si pakattu siten, että konttien laidoil-
le pakataan FIN- / EUR-lavoilla olevat 
materiaalit, jolloin kontin keskelle jäisi 
käsittelykäytävä. Käytävältä pääsisi eri 
materiaalilavoihin käsiksi tai yksittäisiä 
lavoja. Tällainen pakkausjärjestely oli 
pääsääntöisesti käytössä huoltokomp-
panian ruotsalaisilla osilla. Tämä mah-
dollistaisi kotimaassakin nopeamman 
ja joustavamman harjoitukseen / tehtä-
vään lähdön, kun materiaali olisi pakattu 
valmiiksi kontteihin. Pakkaamisessa tu-
lee huomioida myös lämpötila- ja kos-
teusvaatimukset.
 Harjoituksen yhtenä tavoitteena oli 
harjoitella joukon keskittämistä Norjaan 
kriisinhallintakonseptin mukaisesti. Kon-
septin mukaan joukko keskitetään toi-
mialueelle, kuten kriisinhallintaoperaati-
oon. Huoltokomppania ja pääsääntöi-
sesti muu harjoitusjoukkojen henkilöstö 
keskitettiin Norjaan lentämällä. Harjoi-
tusjoukon kalusto kuljetettiin Norjaan 
meriteitse. Paluukuljetukset toteutettiin 

Huoltokomppanian konttilogistiikkaa Norjan 
arktisissa olosuhteissa. Kuva: Antti Niemi
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samalla periaatteella. Henkilökohtaiset 
materiaalit siirrettiin kaupallisilla maan-
tiekuljetuksilla, johon syynä olivat aika-
taulu (laivan suhteen) ja lentokoneen 
rajallinen kuljetuskapasiteetti. Nämä rat-
kaisut olivat toimivia.
 Harjoituksen kuorma-autoiksi oli va-
littu konttikuorma-autot laivakuljetuksen 
ja sen pakkaamismääräysten johdosta. 
Materiaali oli helpompi pakata ja sitoa 
määräysten mukaisesti. Harjoituksessa 
kalustokontteja kyettiin siirtämään ilman 
että koko kuorma-autoa olisi täytynyt 
vaihtaa. Konttikaluston haasteeksi osoit-
tautui kaluston käsittelyn nopeus ja 
käyttöön saanti kun kontissa perimmäi-
senä olevan tavaran tavoittaminen pa-
kotti osittain purkamaan kontin sisällön.

Harjoituksen tavoitteet

Huoltokomppanian tavoitteena oli huol-
taa ja mahdollistaa pataljoonan taistelut 
ja harjoitustoiminta. Huoltokomppania 
mahdollisti jokaisen pataljoonaan kuu-
luvan joukon, ajoneuvon ja henkilöstön 
toimimisen harjoituksessa. Tässä harjoi-
tuksessa korostui se, että huolto niin 
sanotusti ampui aina kovilla eikä huol-
lolle tarvinnut keksiä maalitilanteita. 
Tämä korostui entisestään sillä, että 
toimittiin ulkomailla, missä ei ollut va-
ruskunnallista tukeutumisverkostoa, jo-
hon harjoitusjoukot olisivat voineet har-
joituksen aikana tukeutua, vaan kaikki 
huoltotoiminta tapahtui harjoitusjouk-
kojen kautta. Yhtenä päätavoitteena oli 
yhteen sovittaa suomalaisten ja ruotsa-
laisten huollon toimintatavat muodos-
tamalla yhtenäinen huoltokomppania. 

Lisäksi kerättiin havaintoja kotimaisen 
huoltokomppanian kehittämiseksi niin 
kansallisessa kuin kansainvälisessä toi-
mintaympäristössä.

Huoltokomppania käytännössä

Huoltokomppanialla oli suomalaisten 
osalta lähes täyden huoltokomppanian 
materiaali, mutta miesvahvuudeltaan 
se oli vain noin joukkueen vahvuinen. 
Ruotsalaisilla oli osittain päällekkäistä 
suorituskykyä (esim. kunnossapito ja 
ampumatarvikkeet) johtuen kansallisis-
ta kalustoeroista ja omista kansallisista 
huollon tarpeista.
 Suomalaisten osalta kuorma-autoja 
oli 8 ja kuljettajia 8, mutta kontteja/
lavoja oli 13 kappaletta, joka tarkoitti 
sitä, että yksikkö ei kyennyt siirtymään 
yhdellä siirrolla, vaan materiaali piti ha-
kea edelliseltä ryhmitysalueelta. Lisäksi 
materiaalin ja huoltopaikkojen pakkaa-
miseen, purkamiseen meni aikaa, jonka 
vuoksi jokaisen henkilön toiminta tuli 
olla tehokasta. Tästä johtuen joukkuei-
den oli normaalia enemmän tuettava 
toisiaan. Kaikki tekivät yli joukkuerajo-
jen kaikkia tehtäviä, eli yhteistyö koros-
tui. Yhtään joutomiestä tai naista ei ol-
lut, vaan jokaisen työpanosta tarvittiin.
 Huoltokomppanian perustaistelume-
netelmänä oli yksikön toimiminen koo-
tusti. Harjoituksessa miesvahvuudes-
ta ja ryhmitysalueiden koosta johtuen 
joukkueista tehtiin joukkuepareja (toimi-
vat toisiaan tukien). Joukkuepareina toi-
mivat huoltopalvelujoukkue ja lääkintä-
joukkue. Huoltopalvelujoukkue sitoutui 
täysin komentopaikan/tilannekeskuksen 

ja sitä kautta johtamisyhteyksien ja ti-
lannekuvan ylläpitämiseen.
 Toisena joukkueparaina käytettiin täy-
dennys- ja kuljetusjoukkuetta sekä kun-
nossapitojoukkuetta.
 Huoltokomppania perusti myös eril-
lisen huoltotukikohdan (ERHTK) / For-
ward logistics unit (FLU). Erillistä huol-
totukikohtaa käytettiin aktiivisesti erityi-
sesti hyökkäysvaiheessa. Yleisesti koko 
harjoituksen ajan pyrittiin pitämään yk-
sikkö koossa kuitenkin tarjoamalla tuet-
taville etupainoisesti ja joustavasti huol-
lollista tukea tarpeen mukaan.
 Huoltokomppania tuki suomalaisia, 
ruotsalaisia, norjalaisia ja yhdysvalta-
laisia joukkoja. Tuettavana oli oman pa-
taljoonan kuusi yksikköä eli noin 650 
henkilöä sekä muita erillisiä osastoja. 
Polttoainetta jaettiin noin 90 000 litraa, 
vettä noin 35 000 litraa, ampumatarvik-
keita noin 5 kuormalavallista, elintarvik-
keita ja taistelumuonia noin 5 kontillis-
ta. Lisäksi potilaita oli noin 150, joista 
75 oli kuvauspotilaita ja noin 75 oli oi-
keita potilaita. Kunnossapidon tehtäviä 
oli noin 60 sisältäen evakuoinnit.
 Toiminta-alueella ei ollut minkään-
laista varuskunnallista tai vast. tukiele-
menttiä, vaan kaikki huollollinen toimin-
ta tapahtui toimivien harjoitusjoukkojen 
kautta. Huoltokomppanian ylempi huol-
lon porras oli ruotsalainen logistiikka-
pataljoona. Lisäksi harjoitus oli niin sa-
notusti ”free play” -idealla eli mitään 
ei oltu käsikirjoitettu valmiiksi. Tämä 
tarkoitti, että lähes mitä tahansa olisi 
voinut tapahtua… Eikä edes palkattu 
henkilöstö tiennyt mitä tuleva toi tulles-
saan.
 

Norjalainen maakuntakomppania suojaa huoltokomppaniaa pitämällä kulunvalvontapaikkaa sekä tekemällä kiertovartiota jalan ja ajoneuvoin.
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Harjoituksen havainnot

Huoltokomppanian monikansallinen 
yhteistyö ruotsalaisten ja norjalais-
ten kanssa sujui hyvin. Harjoituksesta 
saatiin uusia käytännön kokemuksia ja 
oppeja. Huoltokomppaniaan ei kohdis-
tunut suoranaista vihollistoimintaa, jo-
ten taistelutehtävät jäivät puuttumaan. 
Tämä on ”free play” -tilanteessa ym-
märrettävää, mutta koulutusteknises-
ti taistelutilanne olisi palvellut joukon 
osaamista. Ryhmitysmuutosten ja 
onnistuneen maastouttamisen vuok-
si myöskään ilmaiskuja ei kohdistunut 
huoltokomppaniaan.
 Huoltokomppanian ryhmittämisessä 
käytetty joukkueparitaktiikka onnistui 
erinomaisesti. Joukkueet ryhmitettiin 
joukkuepareina henkilöstövahvuudes-
ta johtuen. Erityisesti täydennyksissä, 
kuljetuksissa ja kunnossapidossa saatiin 
yli joukkuerajojen aiemman kautta osaa-
misetua. Koko huoltokomppanian siir-
täminen vanhalta ryhmitysalueelta uu-
delle alueelle onnistui kolmessa tunnis-
sa joukkueiden yhteistyöllä. Siirroissa 
käytettiin tiedustelu- ja valmisteluosis-
sa vain päällikön ja joukkueenjohtajien 
maastohenkilöajoneuvoja sekä konttilo-
gistiikkaan vaadittavia ajoneuvoja. Tämä 
mahdollisti pääosille suuremman mies-
työvoiman.
 Harjoitus palveli erittäin hyvin huol-
tokomppanian koulutusta, sillä ennen 
taisteluja sekä taisteluiden aikana oli 
erittäin runsaasti huollon tehtäviä. Sii-
tä huolimatta, että yksikköön sijoitettiin 
jääkärikomppanioiden huoltojoukkuei-
den sotilaita sekä muiden kansallisuuk-
sien osia, komppania onnistui tehtävis-
sään erinomaisesti. Havaintoja saatiin 
ruotsalaisilta ja norjalaisilta kollegoilta 

koko huoltokomppanian toimintatapojen 
kehittämiseen.
 Ruotsalaisten huollon johtamisen yh-
tenä toimintatapaerona oli komppanian 
johtohenkilön voimakas henkilökohtai-
nen aktiivisuus ja osallistuminen lähes 
jokaisen huoltokomppanian ryhmityk-
sen ulkopuolella tapahtuvaan täyden-
nystapahtumaan, niin erillisen huoltotu-
kikohdan johtamiseen kuin yksittäisiin 
polttoainetäydennyksiinkin.
 Yhteistyö huoltopäällikön ja logistiik-
kapataljoonan kanssa sujui hyvin. Yh-
tenä haasteena harjoituksen alussa oli 
se, että harjoitusorganisaation huollon 
perusteet tulivat huoltopäällikölle vasta 
noin viikkoa ennen harjoitusta.
 Ruotsalaiset käyttivät aktiivisesti 
huoltokomppanian vääpeliä yhteyshen-

kilönä ylempään huollonportaaseen eli 
logistiikkapataljoonaan. Käytännössä 
vääpeli hoiti kaiken yhteydenpidon ja 
koordinoinnin ylempään tahoon. Sama 
asia korostui tuettavien yksiköiden vää-
pelien toiminnassa. Tuettavien yksi-
köiden vääpelit olivat erittäin aktiivisia 
oman yksikkönsä huollon tilanteesta, 
tarpeesta ja suunnittelusta. He olivat 
tuettavien yhteyshenkilöt huoltokomp-
paniaan. Tämä oli ehkä merkittävin te-
kijä, jota voisi kotimaan toiminnassa 
parantaa.
 Ruotsalaisilla oli käytössään myös 
erillinen huollon komentoverkko radio-
puheliikenteelle ja sähköiselle teksti-
viestittämiselle oli ns. chat-room, jossa 
huollon eri toimijat eli huoltokomppania 
ja yksiköiden vääpelit aktiivisesti koor-

Paikalliselta yritykseltä saamassa polttoainetäydennystä.

Ruotsalaiset täydennysryhmän jäsenet harjoittelemassa huoltokomppanian taistelusuun-
nitelmaa.
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Varapäällikkö harjoituttaa huoltokomppanian taistelusuunnitelmaan liittyen pataljoonan 
torjuntaosaston toimintaa.

Potilaasta tehdään huoltokomppanian lää-
kinnän ammattilaisten toimesta uusi mies.

Huoltokomppanian ensihoitoasema naamioituneena. Prikaatin huoltokomppanialle alistama evakuointivaunu lähtemässä hakemaan 
etulinjasta potilaita.

dinoivat ja välittivät tietoa huollon tilan-
nekuvasta. Ruotsalaiset yleisesti olivat 
erittäin ahkeria, tunnollisia ja luotettavia 
sotilaita. Ajatus- ja arvomaailmallisesti 
he olivat lähellä suomalaisia, joka lisäsi 
yhteystyön sujuvuutta.
 Reserviläisten ohella palkattu henki-
löstö harjoitteli omaa toimintaa toimi-
vissa joukoissa. Suurimmalle osalle 
palkattua henkilöstöä harjoituksen toi-
mintaympäristö oli uusi. Harjoitus tulee 
nähdä laajempana prosessina, joka si-
sältää Norjassa tapahtuneen maastovai-
heen lisäksi suunnittelu-, valmistelu- ja 
purkuvaiheen. Näiden summana kasva-
tettiin henkilökunnan osaamista toimia 
monikansallisessa huoltokomppaniassa 
kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 Harjoitus antoi hyviä havaintoja käyn-
nissä olevan Porin prikaatin 1.Huolto-
komppanian mekanisoidun jääkäripatal-
joonan Suomen kansainvälisen valmius-
joukon huoltokomppanian koulutuksen 
toteutukseen.
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Suomalais-ruotsalais-norjalais – CSSCOY –Combat Service Support Company, eli huoltokomppania yhteiskuvassa.

Ruotsalaisten rynnäkkövaunu ”pa-
jalla” odottamassa logistiikkapatal-
joonasta tilattuja varaosia.
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Sotilaskotipalvelut ovat osa va-
rusmiesten hyvinvointia ja ne 
tuotetaan suurilta osin vapaaeh-
toisvoimin. Sotilaskotiyhdistyksil-
lä on n. 5 000 jäsentä, eri-ikäisiä 
naisia ja miehiä, jotka tekivät 
vuonna 2015 22 675 vapaaehtois-
ta työpäivää. Työtä tehdään  so-
tilaskodeissa, leirisotilaskodeissa 
ja sotilaskotiautoissa. Työpäivis-
tä 71 % kohdentui varusmiesten 
viihtyvyyteen. 

Vapaaehtoisten jäsenten työpanos teh-
dään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin 
eli silloin, kun varusmiehillä on vapaa-ai-
kaa. Varusmiehet viettävät heille tehdyn 
kyselyn mukaan palvelusaikaisesta va-
paa-ajastaan sotilaskodissa lähes 80 %. 
Tästä syystä onkin tärkeää, että sotilas-
koti tarjoaa monipuolisia palveluita jotka 
vastaavat varusmiesten tarpeita.
 Sotilaskotitoiminta on palvelukokonai-
suus, johon sisältyy kahvilapalveluiden 
ja välipalatarjonnan lisäksi mm. kirjas-
topalvelut, lehtien lukumahdollisuus, 
yhteistyö Varusmiestoimikunnan kanssa 
ja osallistuminen varuskunnan hengel-
liseen toimintaan. Sotilaskoti on myös 
paikka, jossa varusmiehet tapaavat si-
viilivieraitaan ja jossa on mahdollisuus 
langattoman verkon välityksellä pitää 
yhteyttä kotiin.
 Sotilaskotitoiminta ei edelleenkään 
noudata liiketoiminnan periaatteita, jos-
sa maksimoidaan mahdollisimman suuri 
voitto vaan tuotamme palvelut varus-
miehille mahdollisimman pienellä kat-
teella. Järjestömme lahjoittaa vuosittain 
varusmiehille yli 800 000 euroa, joiden 
avulla hankitaan varuskunta-alueella vie-

tetyn vapaa-ajan viihtyvyyttä ja edistä-
vät liikkumista.
 Sotilaskotitoiminta pyrkii tarjoamaan 
palvelut varusmiehille mahdollisimman 
edullisesti. Tämän mahdollistaa vapaa-
ehtoinen työvoima sekä puolustusvoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen tuki.

Yhteistoiminta puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen kanssa

Sotilaskotipalvelujen tuottaminen laa-
dukkaasti edellyttää yhteistoimintaosa-
puolien jatkuvaa neuvotteluyhteyttä. Val-
takunnan tasolla yhteistoiminta toteu-

tuu Sotilaskotiliiton ja puolustusvoimien 
sekä Rajavartiolaitoksen esikuntien välil-
lä. Poikkeusolojen sotilaskotitoiminnan 
harjoittelussa, kouluttautumisessa ja 
valmiussuunnittelussa kumppanina on 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. 
 Joukko-osastoissa yhteistyön perus-
yksikön muodostavat sotilaskotiyhdis-
tys ja tehtävään nimetty yhteysupseeri.  
Yhteistoiminnan sujuminen edellyttää, 
että yhteysupseeri on joukko–osastossa 
sellaisessa tehtävässä, että hän voi ot-
taa kantaa sotilaskotiyhdistyksen esittä-
miin asioihin. Yhteysupseerin tehtäviin 
kuuluu osallistua sotilaskotiyhdistyksen 

Autokalustoa on uusittu viime vuosina. Sotilaskotiyhdistyksen 
kustannukset autosta ovat noin 160 000 euroa.  Kuva Kirsi Tulkki

Teksti: 
Karoliina Hofmann
Järjestöpäällikkö
Sotilaskotiliitto r.y.

Auton hankintahinnasta puolet muodostuu varustelusta. Kuva Kirsi Tulkki

Sotilaskotipalvelut varus-
miehen jaksamisen tukena
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Leivomme kaikissa olosuhteissa. Kuva Anne Niska

hallituksen kokouksiin, tiedottaa soti-
laskotiyhdistyksille joukko–osaston ja 
puolustusvoimien toiminnasta ja toimia 
yhteistoiminnan sujumisen neuvonanta-
jana.  

Poikkeusolotehtävä

Sotilaskotijärjestön poikkeusolovalmiut-
ta on kehitetty ja toiminnasta on muo-
toutunut organisoitu kokonaisuus, jossa 
ydintehtäviä hoitavat tehtäviinsä sitou-
tuneet Sotilaskotipiirin päälliköt. Soti-
laskotiliitto ottaa johtoonsa vuosittain 
muutaman valtakunnallisen sotaharjoi-
tuksen sotilaskotitoiminnan. Näissä har-
joituksissa sotilaskotipalvelut tuotetaan 
poikkeusolojen valmiussuunnitelmien 
mukaisesti. 
 Sotilaskotiliiton poikkeusoloprosessin 
johdolla toimii kaksi työryhmää, valmi-
usryhmä ja operatiivinen ryhmä. Valmi-
usryhmä linjaa poikkeusolojen toimin-
nan ja koulutuksen suunnittelua ja ope-
ratiivinen ryhmä organisoi harjoituksen 
yhteydessä tapahtuvaa poikkeusolojen 
harjoittelua.
 Poikkeusolojen organisaatio muodos-
tuu Sotilaskotiliitossa operatiivisena joh-
toportaana toimivasta toimeenpanevas-
ta hallituksesta sekä valmiuspäälliköstä 
tukenaan valmiusryhmä, jotka huolehti-
vat sotilaskotitoiminnan käytännön jär-
jestelyiden johtamisesta poikkeusolois-
sa.
 Valmiutta kohotettaessa sotilaskotitoi-
minta organisoituu poikkeusolojen soti-
laskotitoiminnaksi siten, että toimintaa 
johtaa Sotilaskotiliiton johdossa olevat 
kolme sotilaskotipiiriä, joiden toiminta-
alueella olevat kanttiinijoukkueet ja soti-
laskotiyksiköt tuottavat sotilaskotipiirien 
alueella tarvittavat sotilaskotipalvelut.
 Sotilaskotiliiton poikkeusolojen soti-
laskotitoiminnan suunnittelu-, johto- ja 
toimeenpanotehtävien harjoituspäivät 
sota- ja ampumaharjoituksissa voidaan 
esityksestä hyväksyä kertausharjoituk-
siin rinnastettaviksi ja MPK:lta tilattavat 
sotilaskotijärjestön poikkeusolovalmiutta 
palvelevat koulutukset voidaan rinnas-
taa kertausharjoituspäiviin. Edellä mai-
nituista rinnastuksista  päättävät alue-
toimistot.

Juhlavuosi lähestyy

Sotilaskotijärjestö on puolustusvoimi-
en ja rajavartiolaitoksen pitkäaikainen 
kumppani. Sotilaskoti on vanhin maan-
puolustusjärjestö ja vuonna 2018 juhli-
taan sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuot-
ta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa 
on koettu kaksi sotaa, eletty varusmie-
hen arkea, surtu joukko–osastojen lak-
kautukset ja syöty miljoonia munkkeja.   
 Sotilaskotijärjestö on onnistunut ke-
hittymään ja uudistumaan kumppani-
ensa rinnalla. Tänä päivänä tarjoamme 
asevelvollisille tarvittavat sotilaskotipal-
velut ja jäsenillemme monipuolista kou-
lutusta sekä ainutlaatuisen mahdollisuu-
den ja näköalan osallistua maanpuolus-
tustoimintaan. Juhlavuotena julkaistaan 
sotilaskotityön 100-vuotishistoria. Paljon 
on nähty ja koettu. 

Sotilaskotijärjestö kouluttaa jäsenensä poikkeusolojen tehtäviin. Kuva: Anne Niska
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Helsinkiin sijoitettu 22. Armeija-
kunta lähetettiin 1. maailmanso-
dan alussa Itä-Preussiin. Sen ti-
lalle tuli täydennys- ja nostoväki-
osastoja, jotka muodostivat pää-
osan 42. armeijakunnasta.
 Maaliskuun 1917 vallankumo-
us kosketti myös Helsinkiä ja ve-
näläisen sotaväen kuri romahti, 
matruusit mm. ampuivat upsee-
reitaan. Ajoittain ammuskelu oli 
niin kovaa, että asukkaat pakeni-
vat porttikäytäviin turvaan. Polii-
si ei enää pystynyt huolehtimaan 
järjestyksestä ja kaupungin polii-
simestari pakeni. Jatkossa mat-
ruusit ja sotilaat vastasivat jär-
jestyksenpidosta.

Venäläisiä joukkoja Kampissa 1817-
1918:
• Suomenmaalainen Santarmikomen-

nuskunnan kaupungin kanslia (yksi 
sijoituspaikoista Bulevardi 21/Alber-
tinkatu 25), 1817-1917

• Helsingin Santarmikomennuskun-
ta (kasarmi Hietalahdenkatu 10 ja 
esikunta nyk. Mannerheimintie 10), 
1881-1883

• Sotilaspiirin päällikkö (Fredrikinkatu 
21), 1914

• 1.Sapöörikomppanian majoitustilat 
(Fredrikinkatu 54), 1914

• 115.Vjazdmanin jääkärirykmentti 
(kansakoulu Annankatu 30), 1914

• Santarmeja (Albertinkatu 21), 1917

Majuri Marko Maaluoto
Helsingin varuskunnan 
komendantti 2008-2013

1914–1918 – ensimmäinen 
maailmansota

• Sairaalapaikkoja sotilaille Marian sai-
raalassa (Lapinlahdenkatu 16), 1917

• 510.Volhovin  jääkär i r ykmentt i 
(kansakoulu Annankatu 30), 1917

• Insinöörikomennuskunta ja Likvi-
dointikomissio (Bulevardi 21), 1918

Vuonna 1866 valmistuneessa Mari-
an sairaalassa toimi 1. maailmansodan 
aikana sotasairaala. Sinne oli varattu 
100 vuodepaikkaa sotilaille. Keisari Ni-
kolai II kävi tarkastamassa sen 1915. 
Tästä ajasta on muistona rakennuksen 
seinällä oleva muistolaatta. 
 1. maailmansodan aikana omanlaisensa 
sota liittyi ruokaan, sillä monista elintar-
vikkeista oli pulaa. Sodan aikana puhut-
tiinkin ”voisodasta” tai yleisemmin ”ruo-
kasodasta”. Meille sotilaille nykyäänkin 
hyvin läheinen hernekeitto joutui tämän 
sodan uhriksi, sillä 1917 torstait määrät-
tiin lihattomiksi päiviksi ja näin ollen her-
nekeittopäivä siirrettiin lauantaiksi.
 Lokakuun 1917 vallankumouksen jäl-
keen venäläisiä joukkoja ryhdyttiin vetä-
mään Suomesta pois, joita oli vapaus-
sodan alkaessa kaikkiaan noin 80.000. 
Huhtikuun puoleenväliin 1918 mennes-
sä maasta oli jo lähtenyt yli 65.000 so-
tilasta ja kuukautta myöhemmin luku oli 
yli 68.000.

Venäläisiä joukkoja Helsingissä 1914-1918 
(osa näistä on ollut sijoitettuna Kamppiin):
• 1914 pitkään Suomessa ollut 22.Ar-

meijakunta siirrettiin elo-syys-

kuussa pois (1.-4.Suomenmaalai-
nen Tykistöprikaati, 20.Suomen-
maalainen Rakuunarykmentti, 
22.Mörssäriosasto, 22.Sapööripa-
taljoona, 8.Orenburgin Kasakka-
rykmentti, 30.Erillinen Donin ka-
sakkasotnia, eräät Henkikaartin 
kasakka- ja atamaanirykmenttien 
sotniat)

• 1914 22.Armeijakunnan tilalle tuli 
42.Armeijakunta, joka kuului 6.Ar-
meijaan (lokakuussa 1917 vallankumo-
uksen jälkeen tämä kuten muitakin 
venäläisiä joukkoja ryhdyttiin vetä-
mään Suomesta pois, joukkojen pois-
tamista hoitivat sotilaskomiteat lopet-

Osa 2: Kampin sotahistoria

Matruusit Turun kasarmin juhlasalissa 1917



19

tivat toimintansa maaliskuun lopussa 
1918, niiden tilalle tuli likvidointikomis-
sio, joka toimi Bulevardi 21:ssä)

• 1914 Armeijan esikunta (1.Prikaatin 
kaksi pataljoonaa, 4.Prikaatin tykistö)

• 1915 60.Miliisipriaati (323.Novgoro-
din druzlina, 339.Petrogradin druzli-
na, 68.Miliisiprikaati, 319.Novgorodin 
druzlina, Suomen(maalainen) Sotilas-
kuljetusosasto, 333.Tverin druzlina, 
42.Armeikakunnan esikunta (touko-
kesäkuu), kunnes siirrettiin Tampe-
reelle, 106.Divisioonan (esikunta) 
Helsingissä ja Suomenlinnassa)

• 1915-1916 92.Prikaatin esikunta 
(tuolloin 42.Armeijakunnan esikunta 
ei ollut ainakaan Suomenlinnassa)

• 1916 Jalkaväkiprikaati
• 1917 (114.Novgorodin rykmentti 

(1766 sotilasta), jäi ilmeisesti koko 
ajaksi Helsinkiin tai ainakin maa-
rintamalle, 115.Viazman rykmentti 
(2092 sotilasta), siirrettiin myöhem-
min Suomenlinnaan)

• 1918 Bulevardi 21:ssä oli toiminut 
Insinöörikomennuskunta ja aika-
naan siihen muutti myös Neuvos-
toliiton lähetystö

Taistelut Helsingissä ja Kampissa 
huhtikuussa 1918

Vallankumous Helsingissä alkaa 26.-
27.1.1918, jolloin punakaartilaiset mm. 
valtaavat keskeisiä paikkoja ja nostavat 
Työväentalon torniin punaisen lyhdyn 
tämän merkiksi. Kaikki tapahtui varsin 
verettömästi, vaikka suojeluskunnat 
alkuun yrittikin taistella ylivoimaa vas-
taan. Tammi-helmikuussa 1918 Helsin-
gin punakaartilaisia oli n. 4.000 ja viik-
koa myöhemmin lähes 6.000. Alkuun 
punakaartilaiset toivoivat venäläisiltä 
joukoilta tukea, jota he laivastolta sai-
vatkin. Saksan ja Venäjän välisen Brest-
Litovskin rauhansopimuksen 3.3.1918 
jälkeen oli selvää, että tuki vähenee ve-
näläisten lähtiessä sovitusti Suomesta.
 Huhtikuun alkuun mennessä venäläi-
siä joukkoja oli poistunut Helsingistä niin 
paljon, että punakaartilaiset pääsivät ka-
sarmimajoitukseen ja näin myös Turun 
kasarmilla henkilöstö vaihtui. Saksalaiset 
joukot olivat nousseet maihin Hangossa 
3.4. ja alkoivat etenemään kohti Helsin-
kiä. Saksalaisten lähestyessä Venäjän 
Itämeren laivasto lähti Helsingistä 8.-
10.4.1918. Saksalaiset saapuivat Espoon 
Kiloon Helsingin suojaksi rakennettujen 
linnoituslaitteiden tuntumaan 10.4. ja tuol-
loin Ruotsin sotilasasiamiehen avustuk-
sella yritettiin myös neuvotella aselevos-
ta. Tulosta ei syntynyt ja saksalaiset aloit-
tivat hyökkäyksen Helsinkiin 12.4.1918.
 Saksalaiset etenivät Läntisen Vierto-
tien (nykyinen Mannerheimintie) suun-
nassa Helsinkiin laivatykistön tukema-
na. Muut suunnat olivat Ilmala-Pasila-
Linnunlaulu-Vallila ja Tikkurila.
 Saksalaisten saavuttua iltapäivällä Kan-
sallismuseon kohdalle Turun kasarmille 
linnoittautuneet punakaartilaiset ja ka-
sarmia kiertänyt panssariauto ampuivat 
niitä, Heikinkadulta (nykyisen Mannerhei-
mintien alkupää) ammuttiin myös tykillä. 
Aiemmin iltapäivällä suojeluskuntalaiset Palanut sisäpiha

Bulevardi 21 suunnitelmapiirustuksessa vuodelta 1898

Palanut päärakennus ulkopuolelta

olivat liittyneet kaupungin taisteluihin Bu-
levardilla. Myöhemmin he kohtasivat sak-
salaiset joukot Vanhan kirkon lähistöllä.
 Turun kasarmilla oli noin 400 puna-
kaartilaista, joukossa naiskaartilaisia 
ja kaikki he tekivät tiukkaa vastarintaa. 

Siellä oli lisäksi kasarmilta turvaa hake-
neita siviileitä. Punakaartilaiset hallitsivat 
kasarmilta laajoja alueita ja paikka vai-
kutti valloittamattomalta. Tuliasemia oli 
julkisivujen ikkunoissa, kattoluukuissa ja 
kellareissa. Suoran hyökkäyksen sijaan 
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saksalaiset päättivät yhdellä komppani-
alla kiertää kasarmi Töölönlahden puolel-
ta (nykyisten Musiikkitalon, Kiasman ja 
Postitalon tienoilta) ja tunkeutua sinne 
selustasta. Konekivääri jätettiin tuke-
maan etenemistä ja pieni joukko saksa-
laisia pääsi kasarmin sisään Simonkadun 
puolelta yhdestä portista. Punakaartilai-
silla ei ollut mitään aikeita antautua, jo-
ten saksalaiset päättivät sytyttää kasar-
min tuleen. Samanaikaisesti taisteluiden 
kanssa palavaa kasarmia yritettiin myös 
sammuttaa, mutta siinä ei onnistuttu.
 Saksalaiset saivat kasarmin haltuunsa 
ja suurin osa siellä olleista punakaarti-
laisista saatiin vangiksi heidän antautu-
essa tai pyrkiessä karkuun. Suojelus-
kuntalaiset olivat tunkeutuneet kasar-
miin myös ja he yrittivät pelastaa siellä 
olleet hevoset sekä viljavarastot. Pää-
rakennuksen keskiosa ja Simonkadun 
puoleinen siipi paloivat, kun saksalaiset 
ja suojeluskuntalaiset saivat kasarmin 
haltuunsa illalla yhdeksän aikoihin.
 Turun kasarmilta pakoon päässeet 
punakaartilaiset menivät Simonkadulla 
olleeseen Raittiusseura Koiton taloon. 
Suojeluskuntalaiset piirittivät tämän ja 
seuraavana päivänä talo vallattiin. Siel-
tä löytyi muutama kaatunut ja vangiksi 
otettiin yli 50 punakaartilaista.
 Turun kasarmin taisteluiden kanssa 
samanaikaisesti saksalaisia joukkoja 
eteni kauppatorin suuntaan, jossa käy-
tiin 13.4. Helsingin kovimmat taistelut. 
Kampissa puolestaan eteneminen jatkui 
Pohjoista Rautatienkatua pitkin kohti 
Hietalahtea. Lapinlahden sairaalan lähis-
töllä saksalaisia ammuttiin, mutta ete-
neminen jatkui punaisten vetäytyessä 
taistelusta. Hietalahden torilla suojelus-
kuntalaiset erehtyivät ampumaan sak-
salaisia luullen heitä punakaartilaisiksi.
 Helsingissä oli vielä hajanaista am-
muskelua 14.4., mutta kaupungin valloit-
tamisen kunniaksi saksalaiset järjestivät 
yhdessä suojeluskuntalaisten kanssa 
näyttävän paraatin. Tämä alkoi Töölöstä 
sokeritehtaan luota (läheltä nykyistä 
Oopperataloa) jatkuen palaneen Turun 
kasarmin editse Heikinkadun kautta 
Senaatintorille. Kansallismuseon kohdalla 
paraatiin liittyi mukaan Aleksei Apostolin 
johtama Helsingin Torvisoittokunta. Tämä 
tunnettu suomalainen oli ollut aikaisem-
min Suomen kaartin soittokunnan pääl-
likkönä ja noin kuukautta myöhemmin 
hänen torvisoittokunnasta tuli Suomen 
Valkoisen Kaartin Rykmentin soittokunta.
 Kenraali C.G.E. Mannerheim järjes-
ti vastaavan paraatin 16.5.2018. Tuolloin 
kaupungin johto oli häntä vastassa juuri 
Turun kasarmin kulmalla. Päivän aikana 
Mannerheim kävi tervehtimässä sotain-
valideja Tilkan sotilassairaalassa (Kaartin 
lasaretissa) ja hän laski seppeleitä sanka-
rihaudoille Vanhan kirkon puistossa.

Lähteet: Kansallisarkisto, Helsingin kau-
pungin arkisto ja Helsinkiä käsittelevä 
kirjallisuus.
Kuvat, kartat ja piirustukset: Kansallis-
arkisto, Museovirasto, Helsingin kau-
pungin arkisto, Helsingin kaupungin 
museo, Sotamuseo, Työväen arkisto ja 
kirjoittaja.

Siviileitä palaneen kasarmin raunioissa

Kiinniotettuja punakaartilaisia

Saksalaisten paraati rautatieaseman tuntumassa



Päivän parhaisiin 
hetkiin
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Kokoukseen osallistui yhteensä 43 hen-
kilöä (valtuuskunta, yhdistyksen hallitus 
ja yhdistyksen jäsenistö).   
 Logistiikkaupseerit ry:n puheenjohta-
ja, eversti Timo Saarinen avasi kokouk-
sen klo 18.15 ja toivotti kokousedusta-
jat tervetulleiksi.    
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
EVL evp Timo Vilkko ja sihteeriksi kut-
suttiin kapteeni Henri Pitkäkoski  
 Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2015 toi-
mintakertomuksen 
 Yhdistyksen sihteeri Henri Pitkäkoski 
esitteli kokoukselle toiminnantarkastaji-
en lausunnon 

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 
TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2015  

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 65. toi-
mintavuosi ja huoltoupseerikoulutuksen 
89. vuosi sekä samalla ensimmäinen 
toimintavuosi uudella nimellä. Yhdistyk-
sen puheenjohtajana toimi eversti Timo 
Saarinen. Valtuuskuntaa johti asiakkuus-
johtaja Heikki Härtsiä.  
 Vuoden teemana oli ”VERKOTTUNUT 
LOGISTIIKKA”.  
 Toiminta vuosi oli ensimmäinen uu-
distetulla nimellä Logistiikkaupseerit ry 
sekä tarkistetuilla säännöillä.   
 Toimintavuosi toteutettiin pääosin 
suunnitelman mukaisesti  
 Yhdistyksen taloudellinen tila on py-
synyt vakaana. Tilanne on mahdollista-
nut tarkoituksen mukaisen tuen alueel-
liselle toiminnalle sekä muun suunnitel-
lun toiminnan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET  

Kevätkokous pidettiin Pääesikunnas-
sa 9.3.2015. Kokousesitelmän piti 
SAAB:nin Suomen maajohtaja Anders 
Gardberg, aiheena Ruotsin puolustuk-
sen näkymät. Kokouksessa oli paikalla 
32 yhdistyksen jäsentä.   
 Syyskokous järjestettiin VR:n pääkont-
torin tiloissa Helsingissä 2.11.2015. Ko-
kousta isännöi johtaja Ilkka Seppänen. 
Tilaisuutta edelsi ”verkottunut logis-
tiikka” -seminaari, jossa esitelmöijänä 
olivat insevl Markku Köpsi, evl Janne 
Rautiainen, toimitusjohtaja Markku 
Henttinen, johtaja Ilkka Seppänen, apu-
laisprofessori Markku Tinnilä ja profes-
sori Jarno Limnèll. Seminaariin osallis-
tui 50 jäsentä ja syyskokoukseen osal-
listui 37 yhdistyksen jäsentä.  
 Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen 
edellyttämät asiat.   
  

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT  
Hallituksessa ovat toimineet:  
Puheenjohtaja EV Timo Saarinen 
Varapuheenjohtaja KAPT res Caj Lövegren 
MAJ res Ulf Dahlman 
EVL evp Aarne Veijalainen 
EVL Mikael Laine 
INSEVL Harri Saarinen
KOM Jussi Hietaniemi 
MAJ Lassi Kellberg Jäsen maj Lauri 
Rissanen 
KAPT Jere Perkiökangas 
KAPT Henri Pitkäkoski 
LTN res Hans Gabrielsson  

Hallituksen valitsemana sihteerinä on 
toiminut kapteeni Jere Perkiökangas, 
joka luovutti 1.7.2015 tehtävänsä kapt 
Henri Pitkäkoskelle. Taloudenhoitajana 
on ollut tilitoimisto Tarja Takala. Logis-
tiikkaupseeri-lehden päätoimittajana on 
toiminut eversti evp Risto Gabrielsson.  

Hallituksen toiminta  

Hallitus on kokoontunut toimintavuon-
na viisi kertaa. Hallituksen työskentelyn 
painopiste on ollut tulevan juhlavuoden 
2016 tapahtumien, Huoltopäällikkökirjan 
ja Sveitsiläisvierailun suunnittelussa ja 
valmisteluissa.   
 Hallitus on tehnyt yhdistystä tunne-
tuksi järjestämällä esittelytilaisuuksia 
sotilasopetuslaitoksissa eri kursseilla 
sekä rohkaissut jäsenistöään aluetoi-
minnan järjestämisessä.   
 Hallituksen sisällä on jatkettu sisäisen 
työnjaon kehittämistä.  Jäsenrekisterin 
ylläpito on siirretty taloudenhoitajalta 
sihteerin tehtäväksi. Sihteeri lähettää 
jokaiselle jäseneksi hyväksytylle tiedot-
teen sähköpostilla hyväksymiskokouk-
sen jälkeen. 
   
Valtuuskunta  

Yhdistyksen valtuuskuntaan on kuulu-
nut 24 Suomen elinkeinoelämän ja puo-
lustusvoimien logistiikan johtotehtävis-
sä toimivaa jäsentä. 
 Valtuuskunta on tukenut yhdistyksen 
toimintaa koko valtakunnan alueella yh-
teistoiminnassa hallituksen kanssa.  
 Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Tam-
pereelta. Varapuheenjohtajana on toimi-
nut liiketoimintajohtaja Pentti Miettinen.   
 Valtuuskuntaan ovat vuonna 2015 
kuuluneet:  
Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä  
Johtaja Matti Mettälä  
Hallintojohtaja Ari Nikkinen   
Hankintajohtaja Manu Salmi   
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Kauppias Rauno Törrönen  
Lääkintöneuvos Juhani Aho   
Toimitusjohtaja Markku Henttinen  
Logistiikkadiv. johtaja Rolf Jansson 
Johtaja Harri Miettinen 
Johtaja Thomas Doepel 
Kehitysjohtaja Pentti Miettinen 
Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo 
Kenraalimajuri Timo Rotonen 
Lääkintäprkenr Simo Siitonen 
Toimitusjohtaja Harri Hentunen 
Toimitusjohtaja Pertti Huusko 
Ketjujohtaja Paavo Käsmä 
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen 
Pankinjohtaja Martti Leskinen 
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen  
Toimitusjohtaja Matti Karppinen  
Toimitusjohtaja Olavi Kuusela  
Kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi    
 Hallituksen nimeämänä valtuuskun-
nan sihteerinä on toiminut komentaja-
kapteeni Jari Pullinen. Uudeksi valtuus-
kunnan sihteeriksi valittiin syyskokouk-
sessa majuri Timo Hesso.  
 Valtuuskunta on kokoontunut vuoden 
aikana kaksi kertaa: 9.3. ja 2.11. yhdis-
tyksen vuosikokousten yhteydessä ja 
toteutti vierailun Panssariprikaatiin. Val-
tuuskunnan toimintaa on kehitetty jän-
tevästi puheenjohtajan johdolla. Valtuus-
kunta on aktivoitunut lehden artikkelei-
den tuottamisessa.  
   
Toiminnantarkastajat  

Vuosikokouksen valitsemina toiminnantar-
kastajina ovat toimineet EVL evp Jukka 
Salminen ja EVL evp Matti Paasivaara.
    
Everstiluutnantti Vilho Wäiniön 
Huoltoupseerisäätiön hallitus  

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huol-
toupseerisäätiön hallituksessa yhdis-
tyksen nimeäminä edustajina ovat toi-
mineet alkuvuoteen 2015 asti eversti-
luutnantti Unto Usvasalo ja eversti evp 
Risto Kosonen. Usvasalo luovutti tehtä-
vänsä alkuvuonna EVL Mika Multasel-
le. Everstiluutnantti Mauri Etelämäki on 
toiminut säätiön asiamiehenä syksyyn 
2015 saakka, luovuttaen tehtävänsä 
EVL evp Timo Vilkolle.   

YHDISTYKSEN TOIMINTA  

Maanpuolustuskorkeakoululla on esitel-
ty yleisesikuntaupseerikurssille ja esiup-
seerikurssille yhdistyksen toimintaa.     

Kokouksen puheenjohtaja EVL evp Timo Vilk-
ko vei kokouksen läpi varmalla otteella.

Kuvat: Hans Gabrielsson
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 Logistiikkakoululla on järjestetty toi-
mialapäällikkökurssilla, huoltotaktii-
kan seminaarissa sekä kadettikurssilla 
LOGU:n toiminnan esittely- ja rekrytoin-
titilaisuuksia.   
 Logistiikkarykmentit ja RUK ovat pi-
täneet yhdistyksen toimintaa esitteleviä 
tilaisuuksia kertausharjoitusten ja kurs-
sien yhteydessä.  
 
ALUETOIMINTA  

Yhdistyksen perinteinen huoltotapahtu-
ma järjestettiin Satakunnan lennostossa 
Pirkkalassa ja Tampereen messukeskuk-
sessa 5.9.2015. Osallistujia oli upeassa 
tapahtumassa 47.  
 2. Logistiikkarykmentin komentajan 
isännöimään Varsinais-Suomen alueta-
pahtumaan kokoontui Turkuun 25 jäsentä  
 Yhdistyksen aluetoiminta on keskei-
nen tekijä jäsenkunnan aktivoimisek-
si toimimaan yhdistyksen puitteissa. 
Alueellisesti järjestettiin kolme eri tilai-
suutta, joihin osallistui noin 100 henkeä 
seuraavasti:  
 Järjestäjä  Tilaisuudet  2.Logistiik-
karykmentti 1 Varsinais-Suomen alue-

tapahtuma Logistiikkakoulu 1 Kadk 98 
huoltovelitapahtuma KADK 95 huoltove-
litapahtuma Huoltotaktiikan seminaari  
Augusti Kankare 1 SM4-kurssin huolto-
tapahtuma  

LOGISTIIKKAUPSEERI-LEHTI JA 
TIEDOTTAMINEN  

Logistiikkaupseeri-lehti ilmestyi uudel-
la nimellään ja uudella ilmeellään pe-
rinteiseen tapaan neljä kertaa. Lehti on 
yhdistyksen näkyvin ja keskeisin osa 
toimintaa. Logistiikkaupseeri-lehti on 
korkeatasoinen.  
 Lehden päätoimittajana on toiminut 
eversti evp Risto Gabrielsson ja toimit-
tajana luutnantti res Hans Gabrielsson. 
Toimitusta on tukenut majuri Lauri Ris-
sanen. Ilmoitushankinnan on hoitanut 
JTH Markkinointi. Lehti on painettu AO- 
Paino Oy:ssä Mikkelissä.  
 Yhdistyksen www-sivut on uudistettu 
(logistiikkaupseerit.fi). Uudet sivut pal-
velevat entistä paremmin tiedottamisen 
ja tiedonvälityksen apuna.   
 Lehden jakelulistat t päivitettiin vas-
taamaan PV:n organisaatioita ja yhteis-

toimintatahoja. Lehden painosmäärä on 
1230 kappaletta.  
 Lehden kulut ovat yhteensä 
35470,92 euroa, mikä on hieman edel-
listä vuotta vähemmän. Ilmoitustulot 
ovat olleet 18020 euroa, mikä on 2600 
euroa edellistä vuotta vähemmän. 
  
JÄSENISTÖ  
Kunniajäsenet  

Yhdistyksellä on neljä kunniajäsentä:  
– ev evp Eino Tirronen – ev evp Kari 
Suvanto – toimitusjohtaja, maj res Sep-
po Laalo sekä – kauppaneuvos maj res 
Arto Arvonen.   

Jäsenistö  

Vuoden aikana uusia jäseniä hyväksyt-
tiin 23 henkilöä.   
 Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2015 
lopussa yhteensä 1011 henkilöä, joista 
jäsenmaksunsa maksaneita oli 837.  
 Jäsenrekisteri on tarkistettu ja sen yl-
läpito on siirretty taloudenhoitajalta sih-
teerille. Järjestely on toimiva.  
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PALKITSEMISET, HUOMION-
OSOITUKSET JA TUKEMISET  

Yhdistys valitsi Vuoden Logistiikkaup-
seeriksi 2014 everstiluutnantti Leo Vilja-
sen Puolustusvoimien Logistiikkalaitok-
sen Esikunnasta.   
 Yhdistys valitsi Vuoden Kirjoittajaksi 
2014 KOMKAPT Vesa Aallon Pääesi-
kunnasta. Huollon ansioristillä palkittiin 
yhdistystoiminnassa ansioituneita jäse-
niä – EV evp Pekka Jouko – KAPT Jere 
Perkiökangas – KAPT res Reijo Vihonen 
– MAJ res Juhani Haapanen  
 Aiemmin myönnettyyn ristiin on 
myönnetty solki – majuri res Jouko Tuu-
nanen – KAPT res Pasi Alho – KAPT 
res Caj Lövegren

YHDISTYKSEN TALOUS    

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 euroa.   
 Hallitus esittää, että tilikauden alijää-
mä -2930,82 euroa siirretään edellisten 
tilikausien yli-/alijäämään. 
   
ARVIO YHDISTYKSEN 
TOIMINNASTA  

Yhdistyksen toiminta vastaa jäsenkun-
nan toiveita.   
 Yhdistyksen talouden suurin meno-
erä on lehti. Lehden ilmoitustulot ovat 
ilmeisesti vähenemässä lisääntyvistä 
ponnisteluista huolimatta. Samalla pai-
natus ja postituskulut ovat nousussa. 
Lehti on kuitenkin koko yhdistyksen 
keskeisin ja näkyvin toiminnan muoto, 
mistä syystä siihen tulee kaikin tavoin 
panostaa.  
 Yhdistyksen toimintaa on kehitetty 
seminaarien suuntaan, koska perintei-
set aluetapahtumat huoltotapahtumaa 

ja kurssien huoltoveli-iltoja lukuun ot-
tamatta vetävät huonosti jäseniä. Jat-
kossa lisääntyvät kertausharjoitukset 
ja huollon joukkotuotanto nähdään 
mahdollisuutena aktivoida yhdistyksen 
alueellista toimintaa. Tätä tukee myös 
nuorten peruskoulutettujen huoltoup-
seerien innostunut omaehtoinen ko-
koontuminen. Yhdistyksen toiminnan 
aktivoinnissa alueellisesti korostuu lo-
gistiikkarykmenttien rooli alueellisena 
toimijana. 
 Valtuuskunnan toiminnan aktivoin-
tia tulee edelleen jatkaa ja toimintaan 
tulee saada lisää sisältöä. Hallituksen 
toimintaa tulee edelleen jäntevöittää 
työnjaon osalta. Hallituksen aiempaa 
laaja-alaisempi kokoonpano helpottaa 
toiminnan aktivointia myös puolustus-
haaroissa.   
 Yhdistyksen toiminnalle on selkeä ti-
laus puolustusvoimien ja elinkeinoelä-
män logistiikan yhteydenpitoa lisättäes-
sä sekä logistiikkaupseeritoimintaa ja 
maanpuolustustoimintaa tukevana muo-
tona.
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Kokouksen juhlaesitelmän kurdien kouluttamisesta Irakissa piti EVL Matti 
Sopanen.



27

Yhdistyksen puheenjohtaja EV Timo Saarinen on palkinnut EV evp Pekka Joukon 
Huollon ansioristillä.
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Kahdeksan yhdistyksen jäsentä 
vahvistettuna ryhmällä puolisoita 
osallistui Jukanmatkojen järjestä-
mälle retkelle Viron Saarenmaalle 
19.–22.5.2016 tutustumaan saa-
ren historiaan ja nähtävyyksiin 
pääpainon ollessa sotahistorian 
tapahtumissa. Jukanmatkat on 
järjestänyt jo seitsemän vuoden 
ajan sotahistorian matkoja vel-
jesmaahamme Viroon. Matkat 
ovat suuntautuneet Itä-Viroon, 
Etelä-Viroon ja Saarenmaalle. An-
siokkaana matkanjohtajana ja so-
tahistorian asiantuntijana on toi-
minut meille kaikille tuttu huol-
toveli evl. evp. Jukka Salminen.
 
Saarenmaa on Gotlannin jälkeen Itäme-
ren toiseksi suurin saari, jonka pinta-ala 
on noin 2 700 km² ja väkiluku nykyään 
noin 38 000. Saarella on varsin värikäs 
historia. Saarta ovat hallinneet vuorol-
laan tanskalaiset, ruotsalaiset, saksa-
laiset, venäläiset ja neuvostoliittolaiset. 
Vuoden 1227 vapaustaistelussa tans-
kalaiset ja saksalaiset ristiritarit alisti-
vat saarelaiset valtaansa. Saksalaisten 
valta päättyi vuonna 1559, jolloin saa-
ri myytiin Tanskan kuninkaalle. Vuonna 
1645 Saarenmaa joutui yli puoleksi vuo-
sisadaksi ruotsalaisten valtaan. Vuonna 
1710 Saarenmaan valloittivat Suuressa 
Pohjan sodassa Pietari Suuren joukot 
ja saari liitettiin Venäjän tsaarin alaisuu-
teen. Saarenmaa oli myös strategises-

Logistiikkaupseerit 
keväisellä Saarenmaan 
retkellä

Logistiikkaupseerit 
keväisellä Saarenmaan 
retkellä

ti tärkeä taistelutantereena molempien 
maailmansotien aikana. Saarenmaa, 
kuten muukin Viro, vapautui elokuussa 
1991 puolivuosisataa kestäneen neu-
vostovallan alaisuudesta. 
 Muinoin Saarenmaa oli muuhun Vi-
roon verrattuna väkirikas alue. Saarella 
oli hyvät kalastusmahdollisuudet, kalkki-
pitoisessa maaperässä kasvoi terveelli-
nen leipävilja, rantalaitumilla käyskenteli 
karja ja mereltä saatiin tuloja kaupan-
käynnistä. Nykyaika, jolle ilmeistä on 
kaupunkilaistuminen, sivistyksen jano ja 
työn perässä muuttaminen ovat muut-
taneet saaren entistä elämäntapaa, 
perinteitä sekä luontoa. Saarenmaan 
taajaan asutut kylät ovat tätä nykyä tyh-
jentymässä ja pellot vankasti pusikoitu-
massa.
 Tämänkertaisen retken ohjelma oli 
jälleen kerran erittäin mielenkiintoinen. 
Se oli yhdistelmä sotahistoriaa, tutus-
tumiskäyntejä taistelupaikoilla, vierailuja 
museoissa ja käyntejä eri nähtävyys-
paikoilla, yhdessäoloa paikallisten kans-
sa sekä nauttiminen kylpylähotellin ja 
saaren ainoan kaupungin Kuresaaren 
(väkiluku noin 15 000) palveluista. Sää-
kin suosi meitä – aurinko paistoi lähes 
koko reissun ajan pilvettömältä taivaal-
ta. 
 Torstai 19.5. kului pääosin matkus-
tamisessa Suomenlahden ylityksen jäl-
keen linja-autolla Tallinnasta Virtsuun, 
josta lähti autolautta Muhun saarelle. 
Matka jatkui Viron kolmanneksi suu-

rimman Muhun saaren läpi siltaa pitkin 
Saarenmaalle. Ehdimme vierailemaan 
torstaina vielä Orissaaren uudella so-
tamuseolla. Ilta kului, kuten muinakin 
majoituspäivinä, rattoisasti omatoimi-
sesti.
 Perjantaina 20.5. lähdimme saaren 
eteläosiin. Matkan aikana tutustuimme 
neuvostoaikaiseen tukikohtaan, kuulim-
me saksalaisten ja puna-armeijan väli-
sistä taisteluista ja saimme selostuk-
sen viikinkien toiminnasta Saaremaalla. 
Päivän mittaan meillä oli vielä tilaisuus 
ottaa valokuvia Sörven majakalla sekä 
tutustua Sörven sotamuseoon ja vierail-
la ns. Stebelin patterilla.
 Lauantaina 21.5. kohdistimme lin-
ja-automme kohti saaren luoteisosaa 
Veeren satamaan, jossa kuulimme se-
lostuksen saksalaisten maihinnoususta 
alueelle vuonna 1917 (operaatio Albion). 
Matka jatkui Dejevosin neuvostotuki-
kohtaan, josta siirryimme Kuressaareen 
tutustumaan yli 600 vuotta vanhaan 
Piispanlinnaan.
 Koko reissun ”kruunasi” perjantain ja 
lauantain kenttälounaat, joista huolehti 
Jukanmatkojen yhteiskumppanina toi-
minut paikallinen Saarenmaan suojelus-
kunta. Molempien luonnossa tapahtu-
neiden lounaiden aikana saimme naut-
tia maittavan ruoan lisäksi suojeluskun-
talaisten musiikki- ja lauluesityksistä.
 Sunnuntaina 22.5. tutustumme ko-
timatkalla Kuresaaren saksalaiseen so-
tilashautausmaahan sekä vierailimme 

Saarenmaalla riittää runsaasti tutustu-
miskohteita sotahistoriasta kiinnostu-
neille. Järeitä linnoitteita on ripoteltu 
ympäri saarta maailmansotien ja pitkän 
neuvostomiehityksen aikana.

Kirjoittaja evl. evp. Matti Paasivaara
Kuvat: Hans Gabrielsson
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Kaalin kraatterijärvellä. Tallinnaan pääs-
tyämme jatkoimme matkaamme Hel-
sinkiin Linda Linen nopealla laivalla.
 Yhteenvetona voin todeta, että Ju-
kanmatkat järjestää todella mielen-
kiintoisia sotahistoriallisia tutustumis-
matkoja eri puolille Viroa. Retkille on 
ominaista, että niiden aikana pääsee 
vierailemaan ja tutustumaan paikkoihin, 
joihin ei omatoimimatkalla tai tavallisen 
matkatoimiston retkellä tule missään 
nimessä mentyä. Jukka on järjestänyt 
myös joka retkelle mukaan paikallisia 
asiantuntijoita tai sotaveteraaneja. Tä-
mänkertaisen joukkomme, josta lähes 
kaikki olivat jo osallistuneet aikaisem-
pina vuosina kolme–neljä kertaa Ju-
kanmatkoille, oli tosi tyytyväinen Saa-
renmaan retken ”antimiin”. Päätimme 
yhteistuumin tavata taas ensi vuonna 
Jukanmatkoilla.
 Lisätietoja Jukanmatkoista saat tarvit-
taessa osoitteesta jukanmatkat.fi.

 Jukka kierrätti ryhmäänsä ympäri koko 
 Saarenmaan. Katsottavaa riitti jokaiselle 
päivälle ja vielä jäi jotakin seuraavaakin ker-
taa varten!

Saarelta löytyy edelleen runsaasti esineistöä 
varsinkin syksyn 1944 ankarien taisteluiden 
jäljiltä.
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Retken viimeisiä tutustumiskohteita 
oli saksalaisten hienosti hoidettu 
sankarihautausmaa. Syksyn 1944 
taisteluissa kaatui 7000 saksalaista 
ja haavoittui yli 16000. Puna-armei-
jan tappiot olivat vielä mittavam-
mat. Kuva: Matti Paasivaara

Monelle matkalaiselle oli yllätys kuulla suomalaisten osuudesta Saarenmaan valtauksessa. Välirauhansopimukseen vedoten Suomesta 
pakkovärvättiin 29.9.1944 kuljetuskalustoa miehistöineen puna-armeijan käyttöön Saarenmaan valtausta varten. Suomesta operaatioon 
tuli komkapt. Arhon johdolla 61 jaalaa ja 50 isohkoa moottorivenettä. Saksalaisten magneettimiinoista johtuen koko kaluston piti olla 
puurunkoista.
Kalustosta tuhoutui 19 suomalaisten jaalaa ja 22  moottorivenettä eikä kuolonuhreiltakaan vältytty.

Logistiikkaveljet tukijoukkoineen Sõrven so-
tamuseolla, jonka läheisyydestä viimeiset 
saaren puolustajat evakuoitiin 24.11.1944.
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Täällä Veeren sataman tuntumassa saksalaiset 
suorittivat onnistuneen maihinnousun I Maail-
man sodan aikana (Operaatio Albion). Saaren-
maan menetys oli kova isku venäläisten joukko-
jen taistelumoraalille.

   Vartioaluksella kokkina palveleva Peeter Perents loihti vieraille herkullisen 
lounaan, jota sai sulatella hyvän musiikin siivittämänä.

 Saarenmaan suojeluskuntalaiset huolehtivat veljeskansan vieraistaan erinomai-
 sesti. Taidokkaasta musiikkiannista vastasivat Mati ja Jaen Teär sekä Andrus Vaher.

Iltapäivätanssit hyvässä seurassa ovat mai-
niota kevennystä Saarenmaan kierroksella.



32

Kirja-arvostelut

Kylmä sota ei VTT Markku Salomaan 
mukaan päättynyt Neuvostoliiton ro-
mahdukseen ja Itä-Euroopan vapautu-
miseen. Silloin päättyi vasta ensimmäi-
nen erä. Toinen erä on alkanut ja sen 
loppu häämöttää joskus vuosien 2018–
2024 tienoilla, jos Venäjän nykyhallinto 
pysyy vallassa.
 Tie kylmään sotaan pohjustettiin toi-
sessa maailmansodassa ja ne vaiheet 
tekijä kuvaa kiinnostavasti. Britannian 
pääministerinä vaikuttanut sotaveteraani 
ja everstiluutnantti (evp.) Winston Chur-
chill ymmärsi kehityskulun ja hän olisi 
mielellään seurannut sivusta, kun Sak-
sa ja Neuvostoliitto tuhoavat toisensa. 
USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt 
ei osannut tilannetta lukea, vaan aseisti 
tulevan vihollisensa ja antoi sen haltuun 
vielä puoli Eurooppaa kaupan päälle.
 Kaksi kolmannesta kirjasta käsitte-
lee vuosina 1947–1990 käytyä kylmää 
sotaa ja vain loppuosa keskittyy vii-
me vuosina käynnistyneeseen toiseen 
erään. Tokihan vuosikymmenet kestä-
neestä ensimmäisestä vaiheesta kirjoi-
tettavaa riittääkin ja sen katkerasta hä-
viöstä kumpuaa nykyisen Venäjän kiih-
keä halu revanssiin.
 Suomi on mukana kirjan analyyseissa 
jo siitä asti, kun marsalkka Mannerheim 
hahmotteli YYA-sopimuksen perusteet. 
Kovin korkeaa arvosanaa suomalaisille 
lähihistorian poliitikoille ei tekijältä heru. 
He nukkuivat onnensa ohi, kun kylmän 
sodan asetelma mureni ympäriltä. Sil-
loin maailma oli Suomelle avoin ja täyn-
nä itsenäisesti valittavissa olleita vaihto-
ehtoja, mutta neuvottomina takerruttiin 
menneeseen. 
 Nykyisetkään poliitikot eivät pään-
silityksiä saa. Tekijä vertaa eräitä jopa 
maanpettureihin, koska Suomen puo-
lustuskykyä rapautetaan tehokkaasti. 
Tarjolla on jopa sotasyyllisten penkki, 
jos Suomi joutuu sotaan siksi, että puo-
lustuksesta ei ole huolehdittu. Huoleh-
timistavaksi kirjoittaja tarjoaa Natoa tai 
kahdenkeskistä sopimusta USA:n kans-
sa, koska Suomen omat eväät on hä-
nen mukaansa jo syöty.
 Tekijä esittelee niin paljon henkilöitä, 
että henkilöhakemiston puuttuminen on 
suuri haitta. Karuja arvioita saavat polii-
tikkojen ohella eräät ammattisotilaatkin. 

Valmistautukaa toiseen 
erään
Seppo Simola

Kirjassa esitellään myös mittava joukko 
Suomessa toimineita Neuvostoliiton ja 
Venäjän tiedustelumiehiä ja muita lähe-
tystön avainhenkilöitä.
 Reserviläislukija yhtynee monissa 
kohdin tekijän polemiikkiin siitä, että 
sodan ajan vahvuus on ajettu liian alas 
ja käypää kalustoa on massahävitetty. 
Syyllisiäkin nimetään. Tekijä ottaa mo-
nessa muussakin asiassa terävästi kan-
taa, eikä peittele näkemyksiään. Vaikka 

kirjoittaja on tunnettu tohtorismies ja 
tutkija, niin teos ei ole viileä akateemi-
nen tutkimus, vaan poleeminen kannan-
otto asioiden epätyydyttävään nykyti-
laan.
 
Kylmän sodan toinen erä

Markku Salomaa

Docendo, 335 s.
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Tähän kirjaan kannattaa tutustua, vaik-
kei itsellä porilaistaustaa olisikaan. 
Muhkean tietopaketin avulla voi muis-
tutella mieliin, että suomalaisen sotavä-
en historia ei todellakaan alkanut vas-
ta vuosien 1915–18 jääkäreistä.  Porin 
prikaatilla on tulkinnasta riippuen joko 
vähän alle tai yli 400-vuotiset perinteet. 
Ne alkavat viimeistään vuodesta 1626, 
mutta looginen linkitys voidaan raken-
taa jo 1580-luvulle.
 Kirjaa voi lukea monella tavalla. Nos-
tan esiin kolme merkittävää kokonai-
suutta. Ruotsin vallan aikana syntyi 
suomalainen sotilasperinne ja sieltä 
ovat peräisin monet joukkojen, sotilas-
arvojen ja tehtävien nimet. Niiden kehi-
tyksen seuraaminen on mielenkiintois-
ta. Satojen vuosien takaa on peräisin 
myös suomalaisten maine kelpo sotilai-
na, jota kansainvälinen koulutus nyky-
ään edustaa ja edistää.
 Sotavuodet ovat varsin tarkkaan ka-
luttu aiemmassa kirjallisuudessa, mutta 
erittäin mielenkiintoinen ja vähemmälle 
huomiolle jäänyt ajanjakso on sotien jäl-
keiset kolme–neljä vuosikymmentä, eli 
kylmän sodan aika. Heti sotien jälkeen 
jopa perinnetyössä oli pidettävä suu hy-
vin supussa puolustusvalmiuden kehit-
tämisestä puhumattakaan. 
 Kolmas tärkeä osakokonaisuus on 
Suomen kansainvälisen koulutuksen 
kehitys ja siinä Porin prikaatin rooli on 
aivan keskeinen. Asia on sikälikin ajan-
kohtainen, että tänä vuonna tulee ku-
luneeksi 60 vuotta ensimmäisen suo-
malaisen rauhanturvajoukon perustami-
sesta. Sittemmin koulutus on huikeasti 
laajentunut ja kattaa myös kriisinhal-
linnan sekä monta muuta osa-aluetta. 
Aiemmin en ole lukenut yhtä kattavaa 
selvitystä maamme kansainvälisen soti-
laskoulutuksen kehityksestä.
 Kirjaa voi lukea myös Suomen puo-
lustusvoiminen kehityskertomuksena 
– tai suorastaan selviytymistarinana, 
jossa porilaisuus on tavallaan viiteke-
hyksenä ja case-esimerkkinä. Sotien jäl-
keinen aallonpohja oli todella syvä niin 
materiaalin, sotaväen arvostuksen kuin 

Porilaisuus laajan 
tietopaketin viitekehyksenä
Seppo Simola

palvelusolosuhteidenkin puolesta. Sa-
mojen koettelemusten läpi oli muiden-
kin yhtymien puskettava.
 Eversti (evp.), sotatieteiden tohto-
ri Markku Iskanius on tehnyt mittavan 
työn. Teos on varmasti vaatinut tarkan 
taustatutkimuksen. Sotahistoriahan on 
täynnä detaljeja, kuten joukkojen ja 
henkilöiden nimiä, päivämääriä sekä 
organisaatioita loputtomine muutoksi-
neen. Vaan eipä kirjoittaja ole ensi ker-
taa asialla. Hänen käsialaansa on mm. 
vuonna 2012 ilmestynyt Kainuun prikaa-
tin historiikki – nelisatavuotinen historia 
on silläkin joukolla.
 Nyt puheena oleva kirja on kokon-
sakin puolesta mittava. Kuvitus on 
varsin näyttävä erityisesti viime vuosi-

kymmenten osalta. Komentajaluettelot 
Ruotsin vallan ajalta asti palvelevat luki-
jaa hyvin, samoin henkilöhakemisto. 
 Jäin kuitenkin kaipaamaan tietolaa-
tikoita tai muita tiivistelmiä hyvin run-
saan tietomäärän jäsentämiseksi ja ker-
taamiseksi. Tiivistelmät ja tietolaatikot 
helpottaisivat myös hakuteoskäyttöä. 
Tästä kirjasta kannattaa lukea myös ala-
viitteet. Niissä on runsaasti kiinnostavaa 
lisätietoa.

Porilaisten marssi – Kuninkaan joukoista 
kansainväliseksi kouluttajaksi

Markku Iskanius

Porin Prikaatin perinneyhdistys ry., 336 s.
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Eino Tirronen selvisi jatkosodasta ehjin nahoin, mutta vi-
hollisuuksien alkaminen aseveljien välillä oli koitua mie-
hen kohtaloksi. Hän näet haavoittui Isosaaressa syyskuussa 
1944 torjuessaan yksikkönsä kanssa saksalaisten ensim-
mäistä hyökkäystä Suomen armeijaa vastaan.

Liikuntakykynsä menettäneen luutnantin hengen pelasti silloin hänen 
lähettinsä. Korpraalin teko mahdollisti esimiehelle monipuolisen upseerin 
uran, joka huipentui osastopäällikkyyteen pääesikunnassa 1970-luvulla.
 Eläkkeelle jäätyään 1975 Tirronen muutti Turkuun ja omistautui tut-
kimustyölle sekä toimintaan maanpuolustus- ja veteraanijärjestöissä. 
Hän kirjoitti muun muassa Suomen sota 1941–1945 -teossarjan yhdek-
sännen osan, joka käsittelee sotataloutta. Talvi- ja jatkosodan ”viralli-
sen historian” huoltoa koskevat luvut ovat niin ikään Tirrosen tekemiä.
 Everstin elämään on mahtunut niin suruja kuin murheitakin. Puolison 
menettäminen 1988 otti koville. Sitten kuvioihin tuli Marja Auramaa. 
Avioliitto hänen kanssaan on kestänyt 25 vuotta. Marja on toiminut 
miehensä omaishoitajana, sillä muistin heikentyminen on jättänyt jäl-
kensä Tirroseen.
 Eino Tirronen on palkittu useilla Vapaudenristin, Suomen Leijonan ja 
Valkoisen Ruusun ritarikuntien korkeilla kunniamerkeillä sekä lukuisilla 
muisto- ja ansiomitaleilla. Hän on myös Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
kunniajäsen.

Tuomo Hirvonen
Eino Tirrosen palvelustoveri

Eversti Eino Tirronen 
95 vuotta 21.5.2016

Eino Tirronen ja vaimo Marja.
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Huoltoupseeriyhdistyksen kun-
niajäsen, eversti Eino Tirronen 
täytti 95 vuotta 21.5.2016. Sota-
talouden ja huollon parissa pit-
kän virkauran tehnyt upseeri 
kutsuttiin yhdistyksen kunniajä-
seneksi vuoden 1987 kevätkoko-
uksessa. Sotahistorian harrasta-
jille hän on tuttu nimi kirjallisen 
tuotantonsa takia. 

Kapteeni Tirronen osallistui aikoinaan 
Jatkosodan virallisen historian toimitta-
miseen kirjoittamalla teoksen 10. osan 
huoltoa koskevat luvut. Sotataloutta kä-
sittelevä 11. osa on kokonaan hänen te-
kemänsä. Erottuaan vakinaisesta palve-
luksesta vuonna 1975, eversti Tirronen 
siirtyi tutkijaksi Sotatieteenlaitokselle, 
jossa kirjoitti Talvisodan historian 6. 
osan sotatalous- ja huoltoluvut. Myös 
Valtion Viljavaraston 50-vuotishistoria 
syntyi häneltä samoihin aikoihin.
 – Merkittävin saavutukseni on tuhat 
sivuinen Huollon historia, joka ilmes-
tyi vuonna 1986. Olin sen päätoimitta-
ja, mutta kirjoitin itsekin siihen joitakin 
osia, muistelee Tirronen.
 Eino Tirronen syntyi toukokuun 21. 
päivänä 1921 Pielisjärvellä. Isä kuo-
li pojan ollessa neljän vuoden ikäinen, 
ja äiti jäi yksin huolehtimaan kolmesta 
lapsestaan. Orvon osa ei siihen aikaan 
ollut kehuttava, mutta taistelu elämisen 
ehdoista pakotti vastuunottoon jo nuo-
rena.  
 Lukemisesta muodostui Eino Tirrosel-
le mieliharrastus. Hän suoritti kuusivuo-
tisen kansakoulun aina luokkansa par-
haana oppilaana. Kansakoulun jälkeen 
hän pääsi vapaaoppilaaksi Lieksan Yh-
teiskouluun, josta sai keskikoulutodis-
tuksen keväällä 1939. Pelkkä kirjatoukka 
hän ei kuitenkaan ollut, vaan harrasti 
monenlaista urheilua. Esimerkkinä sii-
tä on hopeamitali Suomen oppikoulujen 
välisistä syöksylasku- ja pujottelukilpai-
luista Kolilla.
 Lukion ensimmäistä luokkaa Tirronen 
ehti käydä Joensuun lyseossa vain pari 
kuukautta, kun koulu lopetettiin sodan 
uhanvuoksi. Talvisodan alussa nuori lu-
kiolainen osallistui Lieksassa väestön-
suojeluun ja evakuointitehtäviin, kunnes 
hänet muiden nuorukaisten ohella ko-
mennettiin pois sotatoimien läheisyy-
destä.
 Jatkosodan alettua Tirronen ilmoittau-
tui vapaaehtoisena asepalvelukseen. 
Hän sai sekä alokas- että ryhmänjoh-
tajakoulutuksen Kiuruvedellä toimivassa 
Jalkaväenkoulutuskeskuksessa. Syvärin 
rintamalla hän toimi konekivääriryhmän 
johtajana ja Upseerikoulunjälkeen kone-
kiväärijoukkueen johtajana. 

Eversti Eino Osvald 
Tirrosen hieno ura

 Lukioluokat Tirronen oli suorittanut 
yksityisoppilaana Ressussa välirauhan 
aikana. Se mahdollisti hakeutumisen 
vuonna 1943 alkaneelle Merisotakou-
lunkadettikurssille. Kurssi keskeytettiin 
suurhyökkäyksen alettua kesäkuussa 
1944, jolloin luutnantti Tirronen sai ko-
mennuksen Somerin linnakkeelle.
 Aseet olivat jo vaienneet, mutta väli-
rauhaa ei ollut vielä allekirjoitettu, kun 
Eino Tirroselle tuli 5.9.1944 komennus 
Suursaareen. Saksalaiset yrittivät yllät-
täen vallata saaren, jonka hallinnasta 
käytiin ankarat taistelut syyskuun 15. 
päivänä. Suomalaiset onnistuivat torju-
maan maihinnousun, vaikka osa saksa-
laisjoukoista pääsikin uhkaavasti pureu-
tumaan saarelle . Johtaessaan yksikkö-
ään Suurkylän puolustuksessa Tirronen 
haavoittui käsiaseen luodista lonkkaan.

Aktiiviura huollon parissa

Vamma oli vaikea, ja Tirronen jäi 30 
prosentin sotainvalidiksi. Toipumista 
jatkui parin vuoden ajan Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin adjutantin 
tehtävissä, kunnes pääsi muutamaksi 
vuodeksi omien sanojensa mukaan elä-
mänsä parhaimpaan palveluspaikkaan, 
kouluttajaksi Miessaaren linnakkeelle.
 Kapteenin tutkinnon jälkeen Tirronen 
haki huoltoupseerikurssille. Hän palveli 
huoltopäällikkönä ja opettajana Meriso-
takoulussa sekä toimistoupseerina Pää-
esikunnan huoltotoimistossa opiskellen 
samalla valtiotieteitä. 
 Uransa työläimpään virkaan Tirronen 
kertoo joutuneensa vuosiksi 1960–1966 
saatuaan siirron toimistoupseeriksi Pää-
esikunnan sotatalousosastolle. Hänet 
pantiin valmistelemaan puolustushal-
linnon budjetti- ja määräraha-asiat yksi-
tyiskohtaisine menosääntöineen sekä 
varojen käyttöperiaatteineen. Lisäksi 
piti laatia henkilöstö- ja valmiussuunni-
telmat samoin kuin kehittämisohjelmat. 
Termiinit olivat tiukkoja ja työhön varat-
tu aika riittämätön.
 Helpotus oli suuri, kun mies siirret-
tiin ensin Pääesikunnan suunnittelu-
osastolle ja sitten Turkuun sotilaslää-
ninhuoltopäälliköksi. Kolme viimeistä 
virkavuottaan Tirronen johti Pääesikun-
nassa taloushuolto-osastoa, joka siihen 
aikaan tunnettiin nimellä “Eikan pump-
pu”. Eversti kiittelee vieläkin taloushuol-
to-osaston innostavaa yhteishenkeä ja 
osaavia alaisiaan, jotka tekivät päällikön 
työpäivistä yhtä juhlaa.
 Hän kirjoitti aikoinaan artikkeleja 
myös maanpuolustuslehtiin sekä Hel-
singin ja Turun Sanomiin. Vielä 1990-lu-
vulla Tirronen oli kysytty juhlapuhuja ja 
esitelmien pitäjä Turun seudulla. Osal-

listuminen julkisiin rientoihin loppui yl-
lättävään sairauteen, joka vei liikunta-
kyvyn. 
 Eversti Tirronen on palkittu useilla 
kunniamerkeillä ja ansiomitaleilla, joista 
mainittakoon SL K, VR2 mk, VR4 tlk, 
VR4 mk, SVR R, Ts mm, Js mm, Sam, 
RUL ham, Mpm ja XXX sekä lukuisten 
järjestöjen ansiomitalit.

(Alkuperäinen artikkeli ja haastattelu on 
tehty eversti Tirrosen 90-vuotissynty-
mäpäivän yhteydessä.)
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Viestimies
-lehdellä on 
juhlavuosi
Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalan 
sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toiminei-
den henkilöiden yhteinen maanpuolustusjärjestö. 
 Viestiupseeriyhdistyksen julkaisu Viestimies-lehti on saa-
vuttanut 70 vuoden iän. Viestimies-lehti on ilmestynyt vuo-
desta 1946 alkaen neljä kertaa vuodessa. Viimeisin julkaistu 
lehti (2/2016) on järjestysnumeroltaan 282. numero. Viesti-
mieslehdet sisältävät merkittävän määrän viestiupseereiden 
ja sähköisen viestinnän eri ammattilaisten mielenkiintoisia 
ja oman aikansa näköisiä kirjoituksia. Lehdellä on siis paljon 
yhteneviä piirteitä Logistiikkaupseeri-lehden kanssa.
 Lehden 70-vuotisjuhlaa vietettiin 3.6. 2016 Riihimäen up-
seerikerholla juhlavasti ja arvokkaasti. Tilaisuudessa palkittiin 
lehden eteen toimineita henkilöitä. Juhlapuheissa nousi hy-
vin esille yhdistyslehtien tällä hetkellä kohtaamat haasteet.

Logistiikkaupseerit onnittelee veljeslehteä ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta toiminnasta. Samalla toivotamme onnea seu-
raaville vuosikymmenille!

Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen ja Viestimieslehden päätoimittaja, everstiluutnantti Tero Palo-
kangas onnittelevat everstiluutnantti Jukka-Pekka Virtasta.
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JR 200:n veteraani Edgar Sinisalu  (s. 
1924) päätti kuntoutusjaksonsa Oulun-
kylän veteraanisairaalassa viemällä 4.6. 
oman tervehdyksensä marsalkka Man-
nerheimin haudalle. Marskilla ja Suo-
men armeijaan vapaaehtoisiksi tulleilla 
virolaisnuorukaisilla oli erityisen lämmin 
suhde, jonka sanoma tiivistyy Marskin 
tervehdyksessä kotimaataan puolusta-
maan lähteneille virolaisille:
 “Kun nyt Eestin urhoolliset vapaa-
ehtoiset jättävät Suomen armeijan 
rivit miehuullisen taistelun jälkeen, 
seuraavat heitä Ylipäällikön ja heidän 
suomalaisten aseveljiensä parhaat 
toivotukset – rakkaudella ja kiinty-
myksellä heidän ja heidän Isänmaan-
sa kohtaloon.
 
Päämajassa 17.VIII –44 Mannerheim”
 
Sinisalu osallistui torjuntataisteluihin 
Karjalan Kannaksella, Viipurinlahdella ja 
Vuoksen rintamalla. “Mieleeni on jäänyt 
Marskin syntymäpäivä vuonna 1944. Se 
oli ainoa kerta, kun meille nuorukaisil-
le tarjottiin rintamalla ryypyt. Kyllä ne 
meni kurkusta alas tahtiin hop hop” 
muistelee Sinisalu.
 Sinisalu palasi kotimaahan virolaisen 
pääjoukon mukana 19.8.1944. Siellä 
hän haavoittui kuukautta myöhemmin 

Tarton rintamalla. Aseiden vaiettua Si-
nisalu jatkoi vastarintaa Metsäveljenä 
aina vuoteen 1951 asti, jolloin hänet 
vangittiin dramaattisten vaiheiden jäl-
keen. Urhoolliselle isänmaan puolusta-
jalle langetettiin 25+5 vuoden pakko-
työtuomio, joka onneksi lyheni Stalinin 

kuoleman jälkeisessä armahdusten aal-
lossa.
 Edgar Sinisalu jatkaa työteliästä toi-
mintaansa veteraaniveljiensä hyväksi 
mm. Helsingin Seudun Sotaveteraanipii-
rin hallituksen aktiivisena jäsenenä.

HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO!

Logistiikkaupseerit Ry:n 
sihteerin sähköpostiosoite 

muuttuu 1.6. alkaen!

Uusi sähköpostiosoite on 

logury@gmail.com

HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO!

Suomen-poika muisti Marskia
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TAPAHTUMIA

LOGISTIIKKAKOULUTUKSEN JA

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 90-VUOTIS- SEKÄ 

VALTUUSKUNNAN 30-VUOTISPÄIVÄJUHLA JA SYYSKOKOUS

SANTAHAMINASSA PERJANTAINA 30.9.2016 kello 12.00–15.30

ohjelma:
11.00–12.00 lounas (omakustanne)

12.00–14.00 kahvitarjoilu ja syyskokoukset

14.00–15.30 päiväjuhla

15.30 päiväjuhla päättyy

PUKUKOODI: sotilaat: paraatipuku suurin kunniamerkein 

siviilit: miehet: tummapuku suurin kunniamerkein 

naiset: leninki, jakkupuku vast.

ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjeet (internetosoite):
https://www.lyyti.in/

Logistiikkaupseerikoulutuksen ja Logistiikkaupseerit Ryn

90-vuotis- ja Valtuuskunnan 30-vuotispäiväjuhla ja syyskokoukset 

9992

Ilmoittautumisaika päättyy: 11.9.2016
Lisätietoja: Henri Pitkäkoski, p. 0299530548, sposti: logury@gmail.com
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TAPAHTUMIA

LOGISTIIKKAKOULUTUKSEN JA
LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 90-VUOTIS- SEKÄ 

VALTUUSKUNNAN 30-VUOTISILTAJUHLA
SANTAHAMINASSA 30.9.2016 kello 18.00–24.00

ohjelma:
18.00– Iltajuhlan vieraiden vastaanotto

18.25– Iltajuhla alkaa

23.59 Iltajuhla päättyy

Ohjelmassa: juhlapuheet, palkitsemiset, illallinen, musiikkia, seurustelua

Huom! Varaathan käteistä mukaan, sillä kadettitoverikunta järjestää

illallisen jälkeisen juomatarjoilun drinkkilippuja myymällä.

Iltajuhla on jäsenille ilmainen ja maksaa avecin osalta 20 euroa.

Summa tilitetään myöhemmin.

PUKUKOODI: miehet: pieni juhlapuku tai tummapuku ja 

pienet kunniamerkit tai kunniamerkkinauhat, naiset: pitkä iltapuku

ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjeet (internetosoite):
https://www.lyyti.in/

Logistiikkaupseerit RYn 90 v Iltajuhla 9210

Ilmoittautumisaika päättyy: 11.9.2016
Lisätietoja: Henri Pitkäkoski, p. 0299530548, sposti: logury@gmail.com



Logistiikkaupseerit 90v.
Onnittelemme!

insta.fi
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Huollon ansioristin myöntäminen 1/2016
Sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Kyösti Halonen on myöntänyt Huollon Ansioristin 
14.1.2016 seuraaville henkilöille

Toiminnanjohtaja  Satu MUSTALAHTI  Sotilaskotiliitto  (n:o 394)

Seuraavalle henkilölle on myönnetty solki jo hänelle aiemmin myönnettyyn ristiin (HUARSK)

Luutnantti, res Hans GABRIELSSON LOGUPSYHD (n:o 77)

Seuraaville henkilöille on myönnetty risti soljen kera (HUARSK)

Insinööriprikaatikenraali Kari Juhani RENKO PVLOGLE (n:o 395)
Insinöörieverstiluutnantti  Pentti Matias POUTTU 3LOGR (n:o 396)

Seuraaville henkilöille on myönnetty Huollon ansioristi (HUAR)

Eversti Pertti Sakari KUOKKANEN KARPR (n:o 397)
Insinöörieversti Arto Antero RITAKORPI PVLOGLE (n:o 398)
Everstiluutnantti  Olli Pekka KANSIKAS PELOGOS (n:o 399)
Everstiluutnantti Matti Lauri HEININEN KARPR (n:o 400)
Insinöörieverstiluutnantti Jouko Tapani KORKEAKOSKI RÄJK (n:o 401)
Komentaja Jussi Aleksi KOSKINEN JÄRJK (n:o 402)
Komentaja Jussi Akseli HIETANIEMI 2LOGR (n:o 403)
Majuri Jari Antero LASSILA JPR (n:o 404)
Majuri Jukka Alpo TIRKKONEN ILMASK (n:o 405)
Majuri Esa Pekka KOIVU PORPR (n:o 406)
Majuri Arjo Kristian KAARRE PELOGOS (n:o 407)
Majuri Lauri Aleksi RISSANEN LOGUPSYHD (n:o 408)
Majuri Pekka Olavi RAVELA RVL (n:o 409)
Komentajakapteeni Jari Matti Tapani SAVOLAINEN UUDPR (n:o 410)
Insinöörimajuri Veli-Matti JOENNIEMI SATLSTO (n:o 411)
Insinöörimajuri Kari Ilmari KORHONEN JÄRJK (n:o 412)
Kapteeni Jouni Tapio KARSIKAS SOTLK (n:o 413)
Kapteeni Petteri Timo Tapio KESKINEN PSPR (n:o 414)
Kapteeni Anssi Tapio KOMULAINEN KARLSTO (n:o 415)
Kapteeni Heikki Juhani JOKINEN PVLOGLE (n:o 416)
Luutnantti Jari Ilari SINKKONEN RVL (n:o 417)
Pursimies Jere Henrikki MUSTONEN MPKK (n:o 418)
Rakennusarkkitehti Heikki Jaakko Tapani SAVOLAINEN PVLOGLE (n:o 419)
Hankintasihteeri Hilkka Anneli HÄYHÄ RPR (n:o 420)
Ajojärjestelijä Matti Ilmari SIRVIÖ KARLSTO (n:o 421)
Varastomestari Antti Matti HOIKKALA 2LOGR (n:o 422)
Suunnittelija Esa Allan NOPANEN PVLOGLE (n:o 423)
PV:ien ylieläinlääkäri Ari Jukka Antero HÖRMAN PELOGOS (n:o 424)

Hyväksyn 
Sotatalouspäällikkö 
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen
 
 
Esittelen 
Logistiikkapäällikkö 
Prikaatikenraali Timo Kakkola
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TAPAHTUMIA

Huoltotapahtuma 17.9.2016
Perinteinen Huoltotapahtuma järjestetään 17.9.2016

Panssariprikaatissa Hattulassa.

ohjelma:
12.00–13.00 lounas ja tapahtuman aloitus (varuskuntaravintola Ruben)

13.00–17.00 huoltotapahtuma
17.00 tapahtuma päättyy

Tarkempi ohjelma julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla:

http://www.logistiikkaupseerit.fi

Ilmoittautumiset:

etunimi, sukunimi ja syntymäaika (pp.kk.vvvv)

10.9.2016 mennessä

yhdistyksen sihteerille:

Henri Pitkäkoskelle sähköpostiosoitteeseen: logury@gmail.com



Esimerkiksi kaiken tarpeellisen sunnuntaiselle  
brunssihetkelle parhaassa seurassa.  

 
Nappaa kortti käteen K-ryhmän kaupassa ja  

lataa kassalla lahjaksi sopiva summa.

K-LAHJAKORTILLA SAA  
MELKEIN MITÄ VAIN



Logistiikkaupseerit r.y
PL 5
11311 Riihimäki

S-mobiili.fi

BATMANILLA 

ON BATMOBIILI, 

OMISTAJALLA 

S-MOBIILI.
Bonus ja etukupongit 

aina mukana puhelimessa.


