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Kansikuva: Eversti evp. Leo Puusti-
nen kutsuttiin yhdistyksen kunniajäse-
neksi. Kuva: Hans Gabrielsson

Ajatusten täytyy uudistua
Lehden tekee mielenkiintoiseksi sen 
sisältö ja sisällön tuottajia ovat lähinnä 
yhdistyksemme omat jäsenet. Usein 
vanhemmat logistikot tuottavat koke-
musperäistä ja näkemyksellistä tekstiä 
joka luo yhteisen vahvan perustan sille, 
miten ymmärrämme sotilaslogistiikan 
haasteet ja niihin ratkaisuvaihtoehdot. 
 Mutta jos nojaamme liikaa perinnetie-
toon ratkaisuperiaatteissa, alkaa kehitys 
jähmettyä. Siksi tarvitaan uusia ja van-
hoista kaavoista täysin vapaita ajatuksia 
(amerikkalainen sanoisi ”thinking out of 
the box”). Mitään ajatuksia ei saisi suo-
raan tyrmätä, vaan ongelmia pitäisi kat-
soa aivan uudesta näkökulmasta.
 Esimerkkejä historiasta löytyy paljon. 
Itselleni panssariupseerina tulee mie-
leen panssarikenraalit von Manstein ja 
Guderian. Hyökkäys länteen ajateltiin en-
sin tehtävän pääosin vanhan Schlieffen-
suunnitelman mukaan, jota oli jo kokeiltu 
I Maailmansodassa. Sotaliikkeen nimenä 
oli ” Operaatio Keltainen”. Muistelmiensa 
mukaan von Manstein, toimiessaan von 
Rundstedtin komentaman armeijaryhmä 
A:n esikuntapäällikkönä lokakuussa 1939, 
hän halveksui suunnitelmaa koska siitä 
puuttui luovuus kokonaan. Hänestä ope-
raatioajatus olisi vain johtanut I Maail-
mansodan kaltaiseen asemasotaan.
 Jo lokakuun lopulla von Manstein 
oli jo laatinut kokonaan uuden operaa-
tiosuunnitelman. Siinä panssarijoukoin 
tunkeuduttaisiin Ardennien kautta syväl-
le vihollisen selustaan vain ilmavoimien 
tukemana. Hitaampi tykistö ja jalkaväki 
saisivat seurata myöhemmin perässä. 
Heinz Guderian ihastui ajatukseen ja an-

toi sille oman tukensa. Sattumalta von 
Manstein sai tilaisuuden esitellä suun-
nitelmansa myös Hitlerille, joka hänkin 
ihastui siihen. Sen sijaan koko Saksan 
yleisesikunta OKH vastusti uhkarohkeaa 
ja kaavoista poikkeavaa suunnitelmaa 
voimakkaasti. Haluttiin, että panssarit 
odottaisivat hitaampia tykistöä ja jalkavä-
keä yhteishyökkäyksen toteuttamiseksi. 
Von Mansteinin radikaali operaatioajatus 
voitti ja seuraukset tiedämme. 
 Suomen sata vuotta tyyntä ja myrs-
kyä on takanamme, mutta kaikista ko-
ettelemuksista olemme selvinneet. Nii-
hin ponnisteluihin ovat myös huoltomie-
het antaneet oman arvokkaan panok-
sensa. Kehitys sodan aikojen huollosta 
nykyiseen sotilaslogistiikkaan on ollut 
huimaa, varsinkin vuosituhannen vaihtu-
misen jälkeen. Tästä aiheesta kunniajä-
senemme Seppo Laalo kertoo tarkem-
min artikkelissaan sivulla 6.
 Uusia totutuista kaavoista poikkeavia 
ajatuksia tarvitaan kuitenkin jatkossakin. 
Tässä nuorten logistiikkaupseerien roo-
li on tärkeä. Ajatukset on hyvä esittää 
laajemmallakin foorumilla hedelmällisen 
keskustelun aikaan saamiseksi. Siihen 
esimerkiksi tämäkin lehti antaa tilaisuu-
den. Meidän vanhempien upseerien ei 
pidä paheksua tai moittia uusia taval-
lisuudesta poikkeavia ajatuksia, vaan 
keskustelua tulee tukea. Vierivät kivet 
eivät sammaloidu.
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Puheenjohtajan kynästä

Yhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti Timo Saarinen

Historiallisen kylmää kevät alkaa olla 
takana, kesää ja lämpöä on odoteltu 
hartaasti. Alkuvuosi ja kevät on pitänyt 
sisällään kuitenkin monia mielenkiin-
toisia henkisiä lämpötiloja liikutteleva 
tapahtumia. Suomi juhlii monin tavoin 
100-vuotista itsenäisyyttään, Yhdysvallat 
etsii tuoreen presidenttinsä linjaa – tai 
presidentti etsii linjaansa. Ranska sai 
tunteita herättäneeseen vaiheiden kaut-
ta juuri uuden presidentin, mikä vakaut-
tanee EU:n ja Euroopan tilannetta. 
 Kansallisen veteraanipäivän teemana 
oli ”Tämä maa ei koskaan sortua saa 
– eläköön Suomi!” Teema viittaa itse-
näisyytemme 100-vuotisjuhlavuoteen ja 
sotaveteraanien merkitykseen maamme 
itsenäisyyden turvaamisessa. 
 Veteraanipäivää vietettiin 29. kerran 
Lahdessa 27.4.2017 yhä harventuvan 
veteraanijoukon läsnä ollessa. Juhla-
päivän ajankohta valittiin aikoinaan sen 
perusteella, että 27.4.1945 sotatoimet 
maassamme päättyivät lopullisesti La-
pin sodan päättyessä. Veteraanipäivä-
nä tuli kuluneeksi 72 vuotta siitä, kun 
viimeiset saksalaiset sotilaat marssivat 
pois käsivarren Lapista. Taakse jäi lähes 
kuuden vuoden mittainen sotien aika ja 
samalla itsenäisen Suomen raskain vai-
he. Sotiin osallistui yhteensä noin 600 
000 miestä ja 100 000 naista. Nuorim-
mat rintamalle joutuneista olivat vasta 
17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osal-
listuneista menehtyi, ja palanneista joka 
neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. 
Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä 
ja yli 50 000 sotaorpoa. Talvisota, jat-
kosota ja Lapin sota merkitsivät suu-
ria kärsimyksiä ja menetyksiä, mutta 
auttoivat kansakuntamme säilyttämään 
kaikkein tärkeimmän: itsenäisyyden ja 
kansanvaltaisen järjestelmämme. Itse-
näinen Suomemme täyttää tänä vuonna 
sata vuotta. 
 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
sanoi Kansallisen veteraanipäivän val-
takunnallisessa pääjuhlassa Lahdessa; 
”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, 
ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis 
rakentamaan tulevaisuutta varten.”
 Turvallisuuspoliittinen tilanne on taas 
kiristynyt eri puolilla maailmaa. Syyri-
an sota jatkuu jo seitsemättä vuotta, ja 
Pohjois-Korea pitää muuta maailmaa jän-
nityksessä ohjuskokeillaan. Nämä maat 
ovat kaukana, mutta kuitenkin lähellä, 
koska tapahtumien seurannaisvaikutuk-
set tuntuvat myös täällä Euroopassa. 
Syynä Korean niemimaan kehitykseen 
voi nähdä osittain Donald Trumpin toi-
met presidenttikautensa ensimmäisinä 

Kylmää kevättä…
kuukausina. Syyriaan tehdyllä ohjusis-
kulla Trump on jo osoittanut siirtyvänsä 
tarvittaessa nopeasti puheista tekoihin. 
Hänen puheensa ovat olleet kovia myös 
Etelä-Koreaa ja Japania sekä Nato-maita 
kohtaan: Yhdysvaltojen liittolaismaiden 
pitäisi maksaa sotilaallisesta puolustuk-
sestaan nykyistä enemmän. 
 Huhtikuuhun puoliväliin ajoittui myös 
Pohjois-Korean suurin vuotuinen juhla, 
Kim Il-Sungin syntymän vuosijuhla pe-
rinteisine voimannäyttöineen. Merkille-
pantava on myös tänä vuonna tehdyt 
useat ohjuskokeet. Valitettavasti myös 
viattomiin uhreihin kohdistuvat terrorite-
ot, joista yksi myös Tukholmassa, ovat 
tulleet yhä lähemmäksi myös meitä 
suomalaisia.
 Arvaamaton Venäjä ja terrorismin uhka 
ovat tehneet myös Suomen mahdolli-
seksi kohteeksi kyber- ja informaatioso-
dalle. Vastauksena näihin uhkiin julkis-
tettiin lakiluonnokset sotilas- ja siviilitie-
dustelusta. Keskustelu käy lämpöisenä. 
Merkittävää on myös se, että Suomi ja 
yhdeksän muuta maata allekirjoittivat 
EU:n hybridiuhkien torjuntaan keskitty-
vän osaamiskeskuksen perustamisasia-
kirjan Helsingissä. Myös Puolustusvoi-
missa kehitetään kyber-suorituskykyjä. 
Hybridiuhkien torjunnassa korostuu kan-
sainvälisen yhteistyön merkitys.
 Kuumat vaalit Ranskassa. Eurooppa-
laisen yhteistyön kannalta tärkeää, että 
EU-myönteinen, kansanvälisyyden ja 
avoimuuden voimaan luottava Macron 
nousee nyt johtamaan yhtä unionin 
keskeisimmistä jäsenvaltioista. Ehkä 
tärkeämpää oli, että EU:n, globalisaa-
tion ja maahanmuuton vastustamisen 
keskittynyt Le Pen ei voittanut. Päinvas-
tainen lopputulos olisi ollut paha isku 
EU:lle näin brexitin jälkeen. 
 Unioni ei olisi vakavasti horjumatta 
kestänyt myös Ranskan mahdollista er-
kaantumista. Tosin ei Macronkaan halua 
säilyttää EU:ta nykyisellään. Uudistuk-
siin sisältyy aina mahdollisuuksia. Pää-
ministeri Juha Sipilän sanoin; ”Ranskan 
presidentinvaalitulos on positiivinen 
uutinen Euroopan unionille”. Hänen 
mukaansa Ranska on Suomelle äärim-
mäisen tärkeä partneri EU:ssa monissa 
kysymyksissä, viimeksi EU:n puolustus-
yhteistyön syventämisessä.
 Jääkiekon MM-kilpailut käyvät kuuma-
na, mutta Suomen joukkueen esitykset 
eivät alkuun olleet omiaan nostattamaan 
kuumetta. Suomen jääkiekkomaajoukkue 
esitti päävalmentaja Lauri Marjamäen 
johdolla yhden historiansa surkeimmis-
ta näytelmistään hävittyään isäntämaa 

Ranskalle 1–5 MM-turnauksessa. Ky-
seessä on Leijonien ensimmäinen hä-
viö Ranskalle MM-kisoissa ja ylipäätään. 
Ranskahan tunnetaan paremmin jalka-
palloilijoista ja rugbyn pelaajistaan. Liekö 
Ranskan hurmion syynä edellisen päivän 
vaalit ja uusi presidentti ja kansan usko 
parempaan huomiseen? Tosin keskiverto 
ranskalainen ei edes tiedä, että Pariisis-
sa pelataan lätkää.
 Arvoisat lukijat. Suomen vaakunassa 
miekkaansa heiluttava leijona on ollut 
Suomen symboli 1800-luvulta lähtien. 
Leijona esiintyy jo 1500-luvulla valmis-
tuneessa kuningas Kustaa Vaasan hau-
tamuistomerkin jalustassa Ruotsissa 
Uppsalan tuomiokirkossa. Aluksi leijona 
oli Suomen suuriruhtinaskunnan tun-
nus. Kun maa itsenäistyi Venäjän val-
lan alta, leijona palasi itsenäisen maan 
vaakunaksi. Samainen leijona koristaa 
kiekkojoukkueemme pelipaitaa. Turnauk-
sen edetessä kiekkojoukkueemme leijo-
narinnat saivat hieman lisää pelilämpöä 
ja lievänpuoleisen juhlavuoden hurmok-
sen onnistuen edetä pronssiotteluun, 
vaikkakin mitali jäi vain haaveeksi. Hie-
no ja nousujohteinen suoritus leijona-
paidoilta kuitenkin.
 Juhlavuoden tapahtumiin liittyen Lo-
gistiikkaupseerit ry osallistuu Puolus-
tusvoimien Suomi 100 vuotta -kiertuee-
seen Tampereen keskustorilla 7.6.2017. 
Yhdistys on mukana ja esillä tilaisuu-
dessa Puolustusvoimien logistiikan ja 
yhteistyökumppaneiden rinnalla. 
 Lisäksi haluan muistuttaa muista tu-
levista tapahtumista. Syyskokous ja sa-
malla tutustuminen Logistiikkakoulun 
uusiin tiloihin sekä toimintaan Riihimä-
ellä järjestetään 9.10.2017 klo 17 alka-
en. Perinteinen huoltotapahtuma järjes-
tetään tänä syksynä, perinteistä hieman 
poiketen, lauantaina 14.10.2017. Tarjol-
la on mielenkiintoista toimintaa, uutta 
nähtävää ja koettavaa sekä mukavaa yh-
dessäoloa merellisessä puitteissa Syn-
dalenissa ja Raaseporissa. Lisätietoja ja 
ilmoittautumisohjeet tässä lehdessä ja 
nettisivuilla (www.logistiikkaupseerit.fi). 
Tervetuloa mukaan – tapaamisiin!

Toivotan kaikille Teille aurinkoista 
ja lämmintä kesää sekä mukavaa 
100-vuotisjuhlavuotta!

MONIPUOLISET 
TYÖKALUJÄRJESTELMÄT 

AMMATTIKÄYTTÖÖN

Würth Oy • 11710 Riihimäki • Puh 019 7701 • www.wurth.fi  • myynti@wurth.fi Würth Oy • 11710 Riihimäki • Puh 019 7701 • www.wurth.fi  • myynti@wurth.fi Würth Oy • 11710 Riihimäki • Puh 019 7701 • www.wurth.fi  • myynti@wurth.fi Würth Oy • 11710 Riihimäki • Puh 019 7701 • www.wurth.fi  • myynti@wurth.fi 



6

Kaksi kenraalia on Suomen Puo-
lustusvoimien kehittäjinä todel-
lisia ikoneja. Kenraalimajuri Ver-
ner Gustafsson (1890–1959) on 
rauhanajan huollon ja sen kou-
lutuksen alkuunpanija ja kehit-
täjä. Kenraaliluutnantti Leonard 
Grandell (1894–1967) on sodan-
ajan huoltotoiminnan ja -tak-
tiikan uranuurtaja, kehittäjä ja 
opettaja sekä ohjesääntöjen kir-
joittaja. Molemmat olivat jääkä-
reitä ja palvelivat Preussin Jääkä-
ripataljoona 27:ssä. Suomen pa-
lattuaan he toimivat joukko-osas-
toissa pataljoonan komentajiksi 
asti. Tämän jälkeen he siirtyivät 
korkeisiin esikuntatehtäviin.

Talvisodassa kenraalimajuri Gustafsson 
toimi Puolustusministeriön intendentti-
osaston päällikkönä, jolloin vastasi talo-
ushuollon hankinnoista ja varikkotoimin-
nasta. Jatkosodassa hän pääintendenttinä 
johti koko puolustusvoimien taloushuol-
toa kiitettävällä tavalla noina talouselä-
mänkin kannalta hyvin vaikeina aikoina. 
 Kenraaliluutnantti Grandell mainitaan 
aina alueellisen liikekannallepanojärjes-
telmän periaatteiden luojana. Hänen 
käsialanaan pidetään myös kenttäohje-
säännön III – eli huoltopalvelua käsittä-
vän osan sisältöä.
 Grandell toimi Talvisodassa sotata-
louspäällikkönä ja puolustusvoimien 
ylimmän johdon uudelleenjärjestelyn 
jälkeen hänet määrättiin sotataloustar-
kastajaksi, missä virassa hän palveli jat-
kosodan ajan ja sai eron omasta pyyn-
nöstä 30.11.1944.

Talvisota

Talvisodassa testattiin ensi kerran nuo-
ren Suomen itsenäisyyskelpoisuus. 
Puna-armeija hyökkäsi 30.11.1939 koko 

Puolustusvoimien huollosta 
Puolustusvoimien 
logistiikkaan – 
elinkeinoelämässä 
toimineen reserviläisen 
näkökulmasta
Artikkeli perustuu yhdistyksen kunniajäsenen Seppo Laalon kokousesitelmään 
Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokouksessa 27.3.2017

itärajan pituudella Petsamosta Suomen-
lahteen. Neuvostoliiton merivoimat uh-
kasivat Suomenlahden rannikkoa aina 
Ahvenanmaalle asti. Sen ilmavoimat 
pommittivat myös sisämaata. Neuvos-
toliiton tarkoituksena oli vallata maa ja 
sen pääkaupunki kahdessa viikossa. Ei 
vallannut, vaikka sillä oli nelinkertainen 
miesylivoima ja monikymmenkertainen 
materiaaliylivoima. 
 Suomi määräsi palvelukseen kym-
menen prosenttia väestöstään, 365 000 
miestä. Lisäksi lottia oli sotilaallisissa- ja 
erilaisissa siviilitehtävissä 100 000. Koti-
rintama oli suurelta osin naisten, eläke-
läisten ja alaikäisten hoidossa. Elinkeino-
elämäkin saatiin kohtuullisesti toimimaan.
 Tällainen hyökkäys oli ankara koettele-
mus nuorelle, mutta hyvin koulutetulle 
armeijallemme ja sen huollolle. Armei-
jamme sai haukkumanimen ”Malli Ca-
jander” edellisen pääministerin mukaan. 
Se oli varustetasoltaan vajavainen, mutta 
ase voitiin kuitenkin jokaiselle sotilaalle 
antaa. Vaillinaisen vaatetuksen korvasivat 
maatalousvaltaisen väestön arkivaatteet, 
jotka oli testattu kotitöissä. Elintarvike-
tilanne oli vuoden 1939 hyvän leipävil-
ja- ja rehusadon sekä tuontielintarvike-
varastojen vuoksi hyvä.  Vahva maan-
puolustustahto korvasi materiaaliset 
puutteet ja piti Suomen itsenäisenä.

Puolustusministeriö vastasi 
hankinnoista Talvisodan aikana

Tasavallan Presidentti Kyösti Kallio ni-
mitti 1.12.1939 Risto Rytin 1. hallituk-
sen, jossa mukana olivat kaikki puolu-
eet IKL:ää lukuun ottamatta. Samalla se 
oli osoitus siitä, että Suomi ei hyväk-
synyt Otto Ville Kuusisen Terijoen halli-
tusta. Se oli myös vahva osoitus maan 
demokraattisesta vahvuudesta.
 Rytin hallituksen puolustusministeri 
oli kirvulainen maanviljelijä, ministerikon-

kari Juho Niukkanen. Hän kävi rankan 
kädenväännön yleisesikunnan ja varsin-
kin sotamarsalkka Mannerheimin kans-
sa. Niukkanen halusi keskittää hankinnat 
puolustusministeriöön ja voitti väännön. 
Kaikki seitsemän osastoa sijoitettiin mi-
nisteriöön, ei yleisesikuntaan. 
 Osastot hankkivat tavarat Puolustus-
ministeriön hallinnoimiin varikoihin, jois-
ta pääesikunta kuljetti ne edelleen jou-
koille. Osastot olivat: Sotatalousosasto, 
Intendettiosasto (elintarvikkeet ja vaate-
tus), Poltto- ja voiteluaineosasto, Kulje-
tusvälineosasto, Lääkintäosasto, Eläin-
lääkintäosasto ja Taisteluvälineosasto. 
Kaikissa osastoissa oli mukana vahva 
elinkeinoelämän edustus.
 Sotatalousosasto otti sotalain perus-
teella Puolustusministeriön valvontaan 
110 kotimaista tehdasta, ja ne valjastet-
tiin sotatarviketeollisuuden tehtäviin. So-
tatarviketuonti saatiin nopeasti käynnis-
tetyksi 11 valtion kanssa, jotka suhtau-
tuivat Suomeen hyvin suopeasti. Sota-
saalis oli vielä hankintojakin suurempaa.
 Elintarvikehankinnoissa olivat keskei-
sessä roolissa maan tukkuliikkeet. Pai-
kallishankinta oli voimakasta. Leipävilja-
sato ja rehuviljan ja heinän sato olivat 
hyvän kesän vuoksi riittävät 105 sota-

Yhdistyksen kunniajäsen Seppo Laalo
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päivän varalle. Kansanhuoltoministeriö 
valvoi elintarvikehuoltoa rintamajoukoil-
le ja kotirintamalle. Rintamamiehelle 
tarjottiin 4150 kaloria päivässä.
 Vaatetushuoltoon organisoitiin koti-
maiset ja ulkomaisia tehtaita. Kotirinta-
malta vaatetettiin jatkuvasti omia poikia 
merkittävästi.
 Polttoaine- ja voiteluainehuolto kyet-
tiin hoitamaan suurista vaikeuksista 
huolimatta säännöstelyn avulla. Ainoas-
taan yksi tankkilaiva upotettiin. Tukeu-
duttiin rauhanajan jakelujärjestelmiin ja 
puolustusvoimien perustamiin järjes-
telmiin. Häkäpönttöjä ilmestyi autoihin 
korvaamaan bensiiniä.
 Kuljetusvälineosasto hankki ajoneuvot; 
40 000 autoa, 60 000 hevosta, polkupyö-
riä ja suksia. Autojen huoltokorjaukset 
kärsivät merkkikirjavuudesta, puutteelli-
sesta kalustosta, työvälineistä ja ammat-
titaitoisen työvoiman puutteesta. Sukset 
hankittiin kotimaasta ja polkupyöriä osit-
tain ulkomailtakin. Tästäkin selvittiin.
 Lääkintähuolto organisoitiin uudelleen 
vaikeissa olosuhteissa. Punainen Risti 
ja Lotta-järjestö olivat suuriarvoisena 
apuna.
 Eläinlääkintähuollolla oli samanlaisia 
vaikeuksia, mutta niistäkin selvittiin. 
Suuri osa hevosista palasi kotitalliinsa.
 Taisteluvälinehuolto oli sodan ajan 
tiukoilla. Varsinkin tykistön ja kranaatin-
heittimien ammuksista oli jatkuva pula. 
Kalusto oli kirjavaa, vanhaa ja vähälukuis-
ta. Puutetta korvattiin kenraali Nenosen 
kehittämällä ampumatekniikalla. Teolli-
suuden, korjaamoitten, varikoitten ja am-
mattimiesten avulla siitäkin urakasta sel-
vittiin kohtuullisesti. Työkaluja jouduttiin 
tekemään itsekin niitten puuttuessa.

Kuinka Talvisodan huollosta 
selvittiin

Talvisodan huoltotehtävistä selvittiin kun-
nialla. Huollon hankinnat oli organisoitu 
hyvin keskitetyiksi ja päällekkäisyyksiä 
oli vältetty. Ohjeet olivat selkeät ja vas-
tuuhenkilöillä oli täydet valtuudet tehtä-
viensä hoitamiseksi. Henkilökunnalla oli 
sotilaallista ja elinkeinoelämän kokemus-
ta. Ongelmaksi katsottiin jälkeenpäin, 
että hankinta- ja käyttäjäosastot kuului-
vat eri organisaatioon. Mutta Suomi säi-
lytti itsenäisyytensä. Suomen armeija oli 
paremmin varustettu Talvisodan päätty-
essä, kuin sen alkaessa.

Huolto jatkosodan aikana

Talvisodan kokemusten perusteella tar-
kasteltiin huollon rakenteita uudelleen. 
Rytin toisen hallituksen puolustusminis-
teriksi nimitettiin Mannerheimin luot-
tomies kenraalimajuri Rudolf Walden. 
Puolustusministeriöstä muodostettiin 
nyt puhtaasti hallinnollinen laitos. Sinne 
jäivät yleinen osasto, rakennusosasto ja 
kiinteistötoimisto. Pääesikuntaan keski-
tettiin 16.9.1940 kaikki tarvikkeita hank-
kivat ja niitä käyttävät osastot, jolloin 
puolustusvoimien sisäisen yhteistoimin-
nan katsottiin selkeytyvän.
 Sotien aikaiset puolustusmenot olivat 
25 % bruttokansantuotteesta.

Huoltotiemme Koltsanlampi - Repomäki, partiokahakan jälkiä 15.01.1940 (SA-kuva)

Joukkojen huolto on suoritettava purilailla pitkin soita ja tiettömiä korpia. Vänrikki A. Arras ja 
stm Jaakko Halmes. Pieninkä 12.09.1941 (SA-kuva)
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Puolustusvoimien huolto rauhan 
aikana

Puolustusvoimat siirtyi vuonna 1944 
rauhanajan kokoonpanoon. 
 1966 alueellinen puolustus hyväksyt-
tiin puolustusperiaatteeksi.
 1980-luvun alussa vakiintuivat alueel-
lisen puolustuksen periaatteet. Doktriini 
perustui koko maan kattavalle liikekan-
nallepano- ja paikallispuolustusjärjestel-
mälle, jonka perustana olivat 27 sotilas-
piiriä. Suomi oli jaettu seitsemään itse-
näisesti taisteluun kykenevään sotilas-
lääniin, joita tukivat ilma- ja merivoimat. 
Näillä oli myös itsenäinen huoltovastuu. 
Huolto perustui varikkojärjestelmään.
 Elinkeinoelämän logistiikka mu-
kaan suunniteluun (sodanajan joukot 
600 000)
 1960-luvulla Suomen elinkeinoraken-
ne muuttui nopeasti. Kasvava teollisuus 
keskittyi asutuskeskuksiin ja seuran-
taelinkeinot: kauppa ja muut palvelut 
seurasivat väestön perässä. Maaseutu 
tyhjeni, kansakoulut ja kyläkaupat hävi-
sivät sivukylistä. Esim. osuuskauppojen 
ja osuus- liikkeiden lukumäärä putosi 
350:sta lopulta alle 30:n. Päivittäistava-
rakauppojen lukumäärä laski 25 000:sta 
nykyiseen alle 4000:ään. Myyntiyksik-
kökoot kasvoivat jopa valtaviksi.
 Keskusliikkeet alkoivat kehittää lo-
gistiikkaansa (materiaalitoimintoja) jo 
1960 luvulla. Malli tuli USA:sta, josta se 
Ruotsin kautta haettiin Suomeen. Nyt 
keskityttiin suuriin varasto- ja jakelukes-
kuksiin. Kehitettiin integroidut hankinta 
ja tilaus-toimitusjärjestelmät. Kehitettiin 
optimoidut keskitetyt yksikkökuorma-
kuljetukset, sekä integroidut laskutus-
järjestelmät. Kaikki työt rationalisoitiin 
virtaviivaisiksi

toimiva laitos. Sen tehtävänä oli vas-
tata maavoimien ja puolustushaarojen 
yhteisen sotavarustuksen koko tekni-
sestä elinjaksosta sen tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnasta aina hylkäämiseen 
asti. Keskeisenä tehtävänä olivat sota-
varustehankinnat. Ilmavoimien ja meri-
voimien varikot jäivät vielä omien puo-
lustushaaraesikuntiensa johtoon. 
 Nato-yhteensopivuuden mukainen 
”Joint”-ajattelu (kaikkien puolustushaa-
rojen yhteisoperaatiot) laajeni jo Puolus-
tusvoimissa, mutta huolto materiaalilai-
toksineen jäi vielä itsenäisille puolus-
tushaaroille.

Keskittyminen 
maanpuolustusalueisiin

1993 perustettiin operatiiviset maan-
puolustusalueet Oulu, Hämeenlinna ja 
Mikkeli, joille tuli myös huollon aluevas-
tuu 1998.

tiin Maavoimien Materiaalilaitokseksi. 
Sen osaksi perustettiin neljä huoltoryk-
menttiä. 
 Ilmavoimien ja merivoimien johtoon 
jäivät vielä niitten varikoista muodoste-
tut omat materiaalilaitokset.
 Puolustusvoimien logistiikkastra-
tegia 2008–2020 (sodanajan joukot 
350 000)
Puolustusvoimien logistiikkajärjestel-
mä on puolustusvoimien, kotimaisen ja 
kansainvälisen elinkeinoelämän ja muun 
yhteiskunnan logististen osien muodos-
tama kokonaisuus, jonka perusrakenne 
säilyy samanlaisena turvallisuustilan-
teesta riippumatta. Rakenne jaetaan 
strategiseen, operatiiviseen ja taktiseen 
tasoon. Järjestelmä sisältää palvelukes-
kukset, puolustushaarojen huoltojärjes-
telmät, kumppanuudet ja ostopalvelut.
 Puolustusvoimien logistiikkalai-
tos 1.1.2015 alkaen (sodanajan joukot 
230 000)

Suomen elinkeinorakenne %
Vuosi 1940 1960 1980 1995 2016
Maa- ja metsä 59,8 35,5 12,6 7,0 4,1
Teollisuus 13,9 22,8 27,2 21,6 14,5
Kauppa 4,4  11,6 16,7 22,9 11,8
Palvelukset 8,7 14,8 26,3 33,8 ..

Puolustusvoimien huollosta sen logistiikkaan eri vuosikymmeninä 
Vuosi Vastuut sodanajan Väestö        
  joukot/ tuh. Milj.
39–40 puolustusministeriö 365+100 3,7
41–44 päämaja 500+100* 3,9
44–66 Sotilaspiirit, varikot** 600 4,5
1974 Sotilasläänit*** 560 4,7
1993 PvMatL 450 5,0
1996 Mpa/Logistiikkayksiköt 450 5,1 
2008 MaavMatL 350 5,3
2008 Logistiikkastrategia -08-20 350 5,3
2015 Logistiikkalaitos 230 5,4

* lisäksi 200 000 saksalaista sotilasta Pohjois-Suomessa, joilla oma huolto 
** tästä alkaen Pääesikunnan johdossa 
*** tähän asti koko käytössä ollut reservi sijoitettiin

Elintarvikevarikkojärjestelmä 1974  
(sodanajan joukot 560 000)
 Sotilasläänit ja sotilaspiirit vetivät 
70-luvulla elinkeinoelämän vastuuhen-
kilöitä mukaan huollon suunnitteluun. 
Heistä koulutettiin Santahaminassa joh-
to-organisaatiot 1974 kolmea puolustus-
voimien elintarvikevarikkoa varten (Hä-
meenlinna, Seinäjoki ja Oulu). Päällikkö-
nä toimi kaaderiupseeri, muut johtajat 
olivat elinkeinoelämästä.
 Yhteistyö johti siihen, että puolus-
tusvoimien elintarvikevarastointi ja vari-
koissa lopetettiin ja järjestelmä tukeutui 
keskusliikkeiden jakelukeskuksiin.
 Puolustusvoimien Materiaalilaitos 
perustetaan 1993 (sodanajan joukot 
450 000)
 Puolustusvoimien Materiaalilaitos 
perustettiin 1.1.1993 Tampereelle. Sille 
alistettiin lähes kaikki varikot. Materi-
aalilaitos oli maavoimapäällikön alainen 
ja sotavarustepäällikön ohjauksessa 

 Logistiikkayksiköt perustettiin 1996 
(sodanajan joukot  450 000)
 Elintarvikevarikkojärjestelmästä siir-
ryttiin 1996 logistiikkayksikköjärjestel-
mään Läntisellä-, Itäisellä- ja Pohjoisella 
Maanpuolustusalueilla. Ne perustettiin: 
”Ohjaamaan elinkeinoelämältä (teol-
lisuudelta ja keskusliikkeiltä) tilattu 
materiaali kenttähuoltojärjestelmään. 
Logistiikkayksiköt oli tarkoitus kutsua 
palvelukseen valmiuden kohottamisvai-
heessa”.
 Logistiikkayksikössä oli Ohjaustoi-
misto, Elintarvikeosasto ja Materiaa-
liosasto. Vahvuus 22 henkeä. Toiminta 
perustui vahvaan elinkeinoelämän osaa-
miseen, joka tuki puolustusvoimien pä-
tevää huollon osaamista.
 Maavoimien Materiaalilaitos 2008 
(sodanajan joukot 350 000)
 Vuoden 2008 uudelleenorganisointiin 
liittyen Puolustusvoimien Materiaalilai-
tos siirtyi maavoimien johtoon ja nimet-

 Puolustusvoimien logistiikkalaitokses-
sa toteutuu tuo Nato-yhteensopivuuden 
”Joint”-ajattelu: kaikkien puolustushaa-
rojen logistiikkatoimintojen johtaminen 
yhteisoperaatioina.
 Logistiikkalaitos on Pääesikunnan alai-
nen sotilaslaitos ja puolustusvoimien tu-
losyksikkö. Laitoksen tehtävänä on kai-
kissa valmiustiloissa ja toiminta-ympäris-
töissä luoda edellytykset suorituskykyjen 
käytölle ja operaatioiden toimeenpanol-
le sekä ylläpitää ja palauttaa joukkojen, 
henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky 
sekä materiaalin käyttökelpoisuus. 
 Laitos vastaa puolustusvoimien mate-
riaalihallinnosta, hankintatoimesta, ter-
veydenhuollon järjestämisestä, ympäris-
töasioista ja tilahallinnasta.

Elinkeinoelämä on tiiviisti mukana 
maanpuolustuksessa

Maan huoltovarmuus on valtiovallan val-
vonnassa. Sen kokonaisvastuu ylettyy 
kaikille huoltovarmuusalueille.

Huoltovarmuuskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön laitokse-
na Huoltovarmuuskeskus vastaa maan 
huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen liittyvistä suunnittelu- ja 
operatiivisesta toiminnasta.
 Huoltovarmuuskeskuksella on seitse-
män sektoria: tietoyhteiskunta, liikenne 
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ja logistiikka, elintarvikehuolto, ener-
giahuolto, terveydenhuolto, rahoitus-
huolto ja kriittinen teollinen tuotanto. 
Sektoreilla on yhteensä 21 alakohtaista 
poolia. Sektoreiden ja poolien jäseninä 
on yhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä 
maanpuolustuksen edustajia. 

Kumppanuudet

Kumppanuuksia on Puolustusvoimissa 
hyvällä menestyksellä toteutettu muun 
muassa materiaalin kunnossapidossa, 
peruslentokoulutuksessa, terveyden-
huollossa, vaatetushuollossa ja ruoka-
palveluissa.

Elinkeinoelämä mukana myös 
logistiikan toiminnassa

Logistiikkalaitoksen ja Logistiikkaryk-
menttien yhteistyökumppaneina ja ker-
tausharjoitus-toiminnoissa on mukana 
elinkeinoelämän ammattilaisia.

Uusia ratkaisuja ja tointatapoja 
valittamisen asemesta

Puolustusvoimien logistiikan on ollut 
sopeuduttava suuriin muutoksiin no-
peilla aikatauluilla eri vuosikymmeninä. 
Tiheästi toistuvat puolustuspoliittiset 
selonteot ovat tuoneet jatkuvia haastei-
ta kriisiajan logististen velvollisuuksien 
täyttämiseksi.
 Aseteknologian nopea kehitys ja kal-
listuminen ja sodanajan joukkojen dra-
maattinen vähentäminen ovat pakotta-
neet miettimään asiat uudella tavalla.
 Puolustusvoimat on etsinyt uusia rat-
kaisuja ja toimintatapoja valittamisen 
asemesta. Maavoimien uusi taisteluta-
pa ja Logistiikkalaitoksen perustaminen 
ovat näistä oivia esimerkkejä.
 Logistiikkalaitoksessa kaikkien puo-
lustushaarojen logistiikkaa voidaan joh-
taa yhteisoperaatioina  (Naton ”Joint”-
periaate).  Sen laaja tehtäväkenttä on 
hallittavissa nykyaikaisien järjestelmien 
ja hyvin koulutettujen ammattilaisten 
toimesta. 
 Keskitetyt logistiikkajärjestelmät is-
tuvat mainiosti 230 000 (280 000) soti-
laan suuruisille sodanajan joukoillemme. 
Tavara- ja materiaalimäärät ovat täysin 
hallittavissa kriisiaikoinakin. 
 Kumppanuustoiminnat tukevat logisti-
sia toimintoja.
 Puolustusvoimien logistiikka on oi-
kealla tiellä. Se on edelleen koko kan-
san asia, kuten se oli jo Talvisodan ai-
kanakin.

27.3.2017
Seppo Laalo

Lähteet: Puolustusvoimien huolto 1918 
–1986, Huoltopäällikkö-kirja 2016, Puna-
armeija Stalinin tentissä 1997, Talviso-
dan puolustusministeri kertoo 1951, Ti-
lastokeskus, Muutosjohtaja 2011, Puo-
lustusvoimien viestintäosasto, Asian-
tuntija-keskustelut, Logistiikkaupseeri 
3/2016

Vaikeakulkuista tietä, jota myöten huolto korpitukikohtaan on saatava ”rullaamaan”. Ruka-
järven suunta 07.08.1944 (SA-kuva)

Logistiikkalaitoksen esikunta, Hatanpäänvaltatie 30, Tampere

Sota-ajoista nykyaikaan



10

Panssariprikaati johti maavoi-
mien mekanisoitujen joukkojen 
Nuoli17/Arrow17-harjoituksen 
Niinisalon – Pohjankankaan alu-
eella 2.–13.5.2017. Harjoitukseen 
osallistui joukkoja Panssaripri-
kaatista, Porin prikaatista, Kar-
jalan prikaatista, Uudenmaan 
prikaatista, Maasotakoulusta ja 
Utin jääkärirykmentistä sekä yk-
sittäisiä henkilöitä muista Puo-
lustusvoimien hallintoyksiköistä. 
Suomalaisten harjoitusjoukkojen 
lisäksi harjoitukseen osallistuivat 
Yhdysvaltojen Euroopan maavoi-
majoukkojen yksikkö ja Norjan 
maavoimien Pohjoisen prikaatin 
asettama mekanisoitu joukkue. 

Harjoitus jakaantui rakenteeltaan kah-
teen vaiheeseen: 2.–6.5. kaksipuolei-
nen simulaattoriavusteinen taistelu-
harjoitus ja 7.–13.5. taisteluammunnat. 
Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus oli 
korkeimmillaan noin 2200 sotilasta, 130 
panssarivaunua/panssaroitua ajoneuvoa 
ja 350 muuta pyöräajoneuvoa, mikä tie-
si harjoituksen kenttähuollolle kiitettä-
vän määrän eri huoltotehtäviä. 
 Harjoituksen huolto järjestettiin Pans-
sariprikaatin johdolla ja huollon tuki 
toteutettiin harjoitusjoukoille Parolan 
huoltopataljoonan joukkotuotannos-
sa olevalla huoltokomppanialla. Harjoi-
tuksen huolto sai tarvitsemansa tuen 
Porin prikaatin Niinisalon varuskunnan 
eri huoltolaitoksista ja Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen järjestämistä 
siviilikomponentin palveluista. Eli koko-
naisuutena harjoituksen huollon järjes-
telyissä päästiin harjoittelemaan oikeilla 
joukoilla ja tukeutumissuhteilla.

Huolto onnistui ARROW17-
harjoituksessa

 Ulkomaisten harjoitusjoukkojen huol-
lollinen isäntämaatuki valmisteltiin läpi 
kevään toteutettujen suunnittelutilai-
suuksien kautta. Järjestelyissä suunni-
teltaessa hyödynnettiin edellisen vuo-
den vastaavan harjoituksen oppeja, 
”lessons learned”, ja on todettava, että 
valmistelut onnistuivat tavoitteiden mu-
kaisesti ja saatiin luotua hyvät edelly-
tykset onnistuneelle harjoitukselle.
 Molemmat ulkomaiset harjoitusjoukot 
ottivat mielihyvin vastaan kaiken tar-
joamamme tuen. Oli helppo tunnistaa 
Yhdysvaltalaisten joukkojen huollosta 

vastaavien suunnittelijoille välittyneet 
erinomaiset kokemukset edellisen vuo-
den järjestelyistä, minkä myötä kaikki 
mahdollinen tuki suunniteltiin järjestet-
täväksi suomalaisten huolto- ja logistiik-
kajoukkojen toimesta. Seuraavissa kap-
paleissa kuvataan keskeisimmät ulko-
maisille joukoille järjestetyt harjoituksen 
aikaiset huollon tukitoimet, muutamien 
kuvien sävyttämänä.
 Täydennysten osalta järjestettiin kaik-
ki päivittäiset materiaalituet joukoille. 
Aamuvarhaisesta alkaen toimitettiin 
kenttäkeittimillä valmistettu ruoka jou-

Everstiluutnantti Mikael Laine 
Parolan huoltopataljoonan komentaja
ARROW17-harjoituksen huoltopäällikkö

Komentaja ja yhdysvaltalaiset kentällä.

Norjalaissotilaita
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koille. Varusmiestemme aikaansaannok-
set olivat joka päivä suuressa suosios-
sa, mikä näkyi kenttäkeittiöön palau-
tuneista tyhjiksi kaavituista lämpöasti-
oista. Joukot kuvasivat tarjottua ruokaa 
monipuoliseksi ja terveelliseksi. 
 Yhdysvaltalainen yksikkö halusi tällä-
kin kertaa maksimoida kenttäkokemuk-
sensa äärimmilleen ja heidän käyttöön-
sä osoitettiin kotimaiset puolijoukkue-
teltat. Suosio teltoissa nukkumiseen 
oli ensimmäisestä yöstä alkaen suuri, 
johon osansa oli poikkeuksellisen al-
haisilla yölämpötiloilla. Oma puolijouk-
kuetelttamme sai suuret kehut helposti 
pystytettävänä ja loistavasti toimivan 
kaminan takia. 
 Molemmille ulkomaisille harjoitusjou-
koille toimitettiin maastotankkauksina 
JP8-polttoainetta, jota he käyttivät kai-
kissa kuljetusvälineissään, vaunuista 
kuorma-autoihin. ”One fuel policy” olisi 
kyllä toivottua omillekin joukoillemme, 
ehkä sitten joskus... Joukkojen spesifit 
ampumatarvikkeet vastaanotettiin eril-
listoimituksena harjoitusalueen kenttä-
varastolle, josta ne toimitettiin tilausten 
perusteella päivittäin joukoille.
 Kuljetusten osalta harjoitusjoukot 
olivat omavaraisia liikkuen yksikköajo-
neuvoillaan tilanteen ja tehtävän vaa-
timusten mukaisesti. Kunnossapidon 
osalta ei yhteensopivuutta juurikaan ka-
lustoissamme ollut, joten sen suhteen 
ulkomaiset joukot olivat varautuneet 
toimimaan itsenäisesti sisällyttäen har-
joitusjoukkoonsa tarvittavat kunnossapi-
don osaajat ja työvälineet sekä sopivan 
määrän keskeisimpiä varaosia. 
 Harjoituksen aikana ei kunnossapito-
tarpeita joukkojen kalustoille juurikaan 
ilmennyt ja olisimme tosiasiallisesti ky-
enneet heitä tukemaan omilla hyvässä 
valmiudessa olevilla kunnossapitojou-
koilla, varuskunnan huoltolaitoksien tu-
kemana. Lääkintähuollon osalta syntyi 
ainoastaan yksi palvelutarve, jossa on-
nistuneesti saatiin yhdysvaltalainen so-
tilas kansallisen sairaanhoidon toimen-
pitein kuntoon.
 Huoltopalveluiden suhteen tukitoimet 
keskittyivät yhdysvaltalaisten tukemi-
seen järjestämällä sotilaiden henkilö-
kohtaisen vaatetusmateriaalin pesupal-
velut tukeutuen paikalliseen siviilitoimi-
jaan Logistiikkalaitoksen tukemana.
 Kahden kansainvälisiä joukkoja sisäl-
täneen Mekanisoidun harjoituksen pe-
rusteella voin ilolla todeta oman huolto-
järjestelmän toimivan korkealla ammat-
titaidolla ja toimitusvarmuudella. Ensi 
vuoden harjoitukseen kuuleman mu-
kaan ylitarjontaa osallistuvista joukois-
ta, mikä ei kyllä toteutuisi ilman hyvää 
mainetta niittänyttä huollon ja logistii-
kan tukea. Kannustan kaikkia logistiik-
kaupseereita hakeutumaan kansainväli-
siin harjoituksiin kehittämään omaa ja 
joukkonsa osaamista sekä osoittamaan 
Suomalaisen logistiikkajärjestelmän run-
saat vahvuudet toimissaan.

Yhdysvaltalaiset ruoan jakolinjalla

Yhdysvaltalaisten Strykereita tankataan

Norjalaisten CV 9030
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Logistiikkakoulu rakentaa ja yllä-
pitää puolustusvoimien suoritus-
kykyä kouluttamalla ja kasvat-
tamalla huollon sekä logistiikan 
osaajia kaikkien puolustushaaro-
jen sekä muiden viranomaisten 
ja kumppaneiden tarpeisiin.
 Logistiikkakoulu on kahden 
ensimmäisen toimintavuotensa 
aikana vakauttanut ja vakiinnut-
tanut toimintansa hyvin tuloksin. 
Perustehtävien laadukkaan suo-
rittamisen ohella koulun toimin-
nan painopiste on kääntymässä 
monipuoliseen toiminnan kehit-
tämiseen. 

Logistiikkakoulu keskittyi vuonna 2015 
uuden organisaation toiminnan käyn-
nistämiseen ja oman henkilöstön osaa-
misen kehittämiseen. Aloitusvuoden 
koulutuskuorman minimointi mahdollisti 
johtosuhde-, toimintaympäristö- ja orga-
nisaatiomuutosten onnistuneen toteut-
tamisen. Käynnistysvuoden suunnittelu 
kohdistui vuoden 2016 koulutustarjon-
nan valmisteluun, mikä osaltaan mah-
dollisti monipuolisen ja laajan koulutus-
tarjonnan sekä tutkimus- ja kehittämis-
tehtävien täysimittaisen suorittamisen 
vuoden 2016 aikana. 
 Logistiikkakoulu koulutti viime vuonna 
yli 900 puolustusvoimien, sidosryhmi-
en ja kumppanien työntekijää seitse-
mälläkymmenellä erilaisella kurssilla ja 
opetustilaisuudessa. Tutkimus- ja ke-
hittämistyön tuloksena tuotettiin muun 
muassa monikäyttöinen logistiikkajärjes-
telmä-opetuspaketti kaikkien puolustus-

Logistiikkakoulu – 
mahdollistajien 
kouluttaja ja 
kasvattaja

voimien joukkojen käyttöön sekä laadit-
tiin koulutusohje logistiikkapataljoonan 
toiminnasta ja johtamisesta. Lisäksi 
Logistiikkakoulu tuki puolustushaaroja 
ja logistiikkalaitoksen hallintoyksiköitä 
merkittävällä kouluttajatuella kymmenis-
sä eri kertaus- ja palkatun henkilöstön 
harjoituksissa vuoden 2016 aikana. Hy-
vät tulokset eivät saa kuitenkaan johtaa 
tyytyväiseen taantumiseen.

Toiminnan kehittäminen käynnissä 
2017–

Logistiikkakoulu kehittää toimintaansa 
monipuolisesti. Opetuksen kehittämistä 
tehdään yhteistyössä Maanpuolustus-
korkeakoulun ja puolustushaarakoulujen 
kanssa. Perustutkintojen ja täydennys-
koulutusten opetussuunnitelmien päivi-
tystyö varmistaa koulutuksen ja kasva-
tuksen asiakaslähtöisyyden ja ajantasai-
suuden. Opetussisältöjen kehittämisen 
lisäksi koulun toimintaa uudistetaan 
kolmella ”kehittämisen operaatiolinjalla”.
 Logistiikkakoulun valmiutta ja koulu-
tustoimintaa kehitetään laajentamalla ja 
syventämällä poikkeusolojen osaamista 
niin logistiikkalaitoksen joukkojen kuin 
puolustushaarojen huoltojoukkojen joh-
toportaiden (mm. LOGP, MERIHP) lo-
gistiikkakoulun toimintaympäristössä 
toteutettavien yhteisharjoitusten avulla. 
Logistiikkakoulu on juuri ottanut käyt-
töönsä virtuaalikoulutusympäristön, 
joka mahdollistaa huollon ja logistiikan 
perussuoritusten suunnittelun, mallin-
tamisen ja harjoittelun ennen maasto-
olosuhteissa toteutettavia harjoituksia. 

Virtuaalikoulutusympäristön käyttö tul-
laan perehdyttämään uusille huollon ja 
logistiikan kouluttajille ennen valmistu-
mista ja tulevia joukko-osastotehtäviä.  
 Kansainvälisen huollon ja logistiikan 
periaatteiden ja menettelyjen osaami-
nen tulee korostumaan ja lisääntymään 
niin koulun koulutustarjonnassa kuin 
myös koulutettavien asennekasvatuk-
sessa: kansainvälinen toiminta on ja 
tulee olemaan kasvava osa jokaisen 
työntekijän päivittäisiä kansallisia työ-
tehtäviä - myönteinen asenne ja aktii-
visuus tukevat tehtävien suorittamista. 
Tulevaisuuden huollon ja logistiikan 
ammattilaiset ovat niin kansallisten 
kuin kansainvälistenkin operaatioi-
den mahdollistajia.
 Toimintaympäristön ja tilojen kehittä-
mistä ohjaa koulutus- ja tutkimus- sekä 
kehittämistehtävien tehokas suoritta-
minen ja käytettävissä olevat resurs-

Artikkelin kirjoittaja, LOGK:n johtaja, 
evl Jari Riihimäki

Kadetti antaa palautetta taisteluammuntoihin osallistuville varusmiehille heidän suorituksistaan Hätilässä.
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sit. Luokka- ja opetustilojen kehittä-
misratkaisuissa on arvioitu ja tullaan 
arvioimaan monikäyttöisyyden ja eriyt-
tämistarpeen lisäksi varuskunnalliset 
yhteis- ja jatkokäyttömahdollisuudet. 
Esimerkki toimintaympäristön pienestä 
mutta merkittävästä kehittämisestä on 
varuskunnallisen, opiskelijoita ja opetta-
jia palvelevan, lähiverkon laajentaminen 
kattamaan kaikki Logistiikkakoulun tilat 
ja toimipaikat.
 Organisaation ja henkilöstön kehittä-
minen on samanaikaisesti sekä haaste 
että mahdollisuus. Työntekijöiden vaih-
tuvuus ja suuri eläkepoistuma haastaa 
asiantuntijaorganisaation osaamisen ja 
kokemuksen ylläpidon. Ennakoiva hen-
kilöstösuunnittelu ja koulun myönteinen 
maine auttavat haasteeseen vastaami-
sessa. Uudet kehityshakuiset työnteki-
jät tukevat koulun toiminnan ja rakentei-
den ennakkoluulotonta uudistamista. Jo 
lyhyen kokemuksen perusteella tasapai-
noinen yhdistelmä kokemusta ja uutta 
innovatiivisuutta tuottaa toimivinta ke-
hittämistulosta. Tulevaisuudessa myös 
Logistiikkakoulun organisaatiota tullaan 
arvioimaan ja tarvittaessa tarkentamaan 
joustavan yhteistoiminnan ja toimintaa 
tukevan yhteishallinnon näkökulmista.  
       
Arvojen suunnassa eteenpäin

Logistiikkakoulu toimii ja kehittää toi-
mintaansa logistiikan arvojen mukaises-
ti korostaen opetuksessaan ja toimin-
nassaan mahdollistamisen asennetta. 
Resurssien käytön painopiste on te-
hokkaassa koulutuksessa ja käytäntöä 
tukevassa tutkimus- sekä kehittämistoi-
minnassa. Koulu toimii luotettavana ja 
joustavana yhteistyötahona niin puo-
lustushaarojen ja joukko-osastojen kuin 
myös logistiikkalaitoksen hallintoyksi-
köiden kanssa. Erinomaisena esimerk-
kinä ovat useat asiakkaiden nopeisiinkin 
tarpeisiin perustuneet opetustilaisuudet 

Logistiikkakoulun henkilö-
kunta perinnepäivän juh-
lassa 10.3.2017. Kuvassa 
koulutussuunnittelija Eija 
Rampa, kapt Teijo Kotinur-
mi ja maj Paul Holm.

Voimakonehuoltoa harjoituksessa.

MPKK:n rehtori ja johtoryhmä tarkastuskäynnillä Logistiikkakoululla 9.6.2016. 

ja kurssit, joita koulu on vuosittain jär-
jestänyt rakentavassa yhteistoimin-
nassa eri toimijoiden kanssa. Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitos mahdollistaa 

Logistiikkakoulun vaikuttavan toiminnan 
tarkoituksenmukaisella ohjauksella, toi-
mivalla yhteistoiminnalla sekä riittävällä 
resursoinnilla.
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Vuosittainen Maanpuolustuskor-
keakoulun (MPKK), Maasotakou-
lun (MAASK) ja Logistiikkakoulun 
(LOGK) huollon opettajien yh-
teistoimintapalaveri järjestettiin 
Santahaminassa Maanpuolustus-
korkeakoulun tiloissa 4.–5.5.2017. 
Palaverin isäntänä toimi Maan-
puolustuskorkeakoulun Sotatai-
don laitoksen operaatiotaidon ja 
taktiikan ryhmästä kapteeni Hen-
ri Pitkäkoski.

Huollon opettajien yhteistoimintapala-
verin ajatuksena on kokoontua kerran 
vuodessa yhteen paikkaan ja vaih-
taa ajatuksia kadettien, maistereiden, 
esiupseerikurssilaisten ja yleisesiupsee-
rikurssilaisten huollon ja logistiikan ope-
tuksesta. Pääpaino on ollut kadettien ja 
maistereiden opetuksessa. 
 Tänä vuonna palaverin ajatuksena oli 
kerrata uusille opettajille vuoden 2016 
palaverin asiat ja uutena aiheena olivat 

Kirjoittaja:
Maanpuolustuskorkeakoulun 
huollon opettaja
kapteeni Henri Pitkäkoski

Huollon opettajien 
yhteistoimintapalaveri 
Maanpuolustuskorkeakoululla 
4.–5.5.2017

Puolustusvoimien harjoitukset huollon 
ja logistiikan näkökulmasta.
 Palaveri aloitettiin sotakoulujen esi-
tyksillä, joissa kerrattiin, miten huollon 
opetus on kyseisessä koulussa järjes-
tetty. Kapteeni Henri Pitkäkoski ja ma-
juri Timo Gröhn esittelivät kadettien, 
maistereiden ja esiupseerikurssilaisten 
opetussisällön MPKK:n osalta. Kaptee-
ni Jukka Martikainen esitteli kadettien 
ja maistereiden MAASK:n opetussisäl-
lön ja majuri Mika Pyykkö ja kapteeni 
Mikko Laitsaari esittelivät kadettien ja 
maistereiden opetussisällön LOGK:n 
osalta. Pääpaino esittelyissä oli tak-
tiikan ja huoltotaktiikan opetukses-
sa. Tilaisuuteen osallistui myös tuleva 
MPKK:n huollon pääopettaja komentaja 
Miikka Kaarnakoski.
 Palaverilla on tärkeä asema taktiikan 
ja huoltotaktiikan opetuksen ajatusten 
vaihdossa. Palaverit on järjestetty tähän 
mennessä pienellä osallistujamäärällä. 
Ajatus onkin ollut, että osallistujat 
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jakavat ajatuksia eteenpäin omissa 
hallintoyksiköissään.
 Tässä artikkelissa tarkastelen kadet-
tien ja maistereiden operaatiotaidon, 
taktiikan ja huoltotaktiikan opetusta 
Maanpuolustuskorkeakoululla. Paino-
piste on maavoimien koulutusohjelman 
opinnoissa.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
yleisen taktiikan ja huoltotaktiikan 
opetus kadeteille
 
Kadeteilla kaikille yhteinen sotataidon 
(sotahistoria, strategia, taktiikka) opetus 
tapahtuu moduulissa ”Sotataidon pe-
rusteet”. Moduulin osaamistavoitteena 
on, että jokainen: 
– Ymmärtää länsimaisessa sotataidos-

sa, sodan kuvassa ja taistelukentäl-
lä tapahtuneita muutoksia ja niiden 
syitä (sotahistoria)

– Osaa selittää eri toimintaympäristö-
jen ominaisuuksia ja niiden vaikutuk-
sia järjestelmien käyttöön ja suojau-
tumiseen ja edelleen osaa perustel-
la miten paikka tieto ja olosuhteet 
vaikuttavat järjestelmän käyttöön. 
Kykenee selittämään vastustajan 
toiminnan vaikutuksia järjestelmän 
käyttöön. (sotatekniikka)

– Ymmärtää taistelun asettamat vaa-
timukset johtamiselle, soveltaa teh-
tävätaktista ajattelua johtamisessa, 
arvioi sotilasorganisaation vaikutuk-
sia johtamiselle, osaa selittää sodan 
lakien merkityksen johtajalle (johta-
minen)

– Ymmärtää vallitsevaa taistelutilan 
kuvaa sekä kansallisen sotilaallisen 
maanpuolustuksen yleisiä periaattei-
ta ja niissä lähitulevaisuudessa ta-

pahtuvia muutoksia sekä ymmärtää 
sotataidon tieteenalat (operaatiotai-
don ja taktiikan osalta) sekä sotatai-
don peruskäsitteet (taktiikka)

– Ymmärtää Suomen turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen ratkaisun kes-
keiset tekijät, kykenee soveltamaan 
tietämystään Suomen turvallisuus-
poliittisen ympäristön kehityksestä 
vallitseviin tilanteisiin ja osaa analy-
soida kansainvälisen turvallisuusym-
päristön kehitystä lähialueilla Suo-
men puolustusjärjestelmän kannalta 
(strategia)

Taktiikan ja huoltotaktiikan opetus on 
painottunut Moduulin opintojaksoon 
”Sotataidon ilmentymät nykyaikaisessa 
taistelutilassa” Opintojakson tavoittee-
na on, että opiskelija ymmärtää vallitse-
vaa taistelutilan kuvaa sekä kansallisen 
sotilaallisen maanpuolustuksen yleisiä 
periaatteita ja niissä lähitulevaisuudes-
sa tapahtuvia muutoksia. Opiskelija ym-
märtää sotataidon tieteenalat sekä so-
tataidon peruskäsitteet.
 Opintojaksolla käsitellään sotataidon 
perusasioita, jotka sidotaan käytännön 
esimerkein opiskelijoiden aiempaan ko-
kemusmaailmaan. Opiskelijoiden lähtö-
taso ja henkilökohtaiset valmiudet huo-
mioidaan tarvittaessa tehtävänannoissa 
ja työryhmäkokoonpanoja muodostetta-
essa.
 Opintojakson huollon ja logistiikan 
opetuksen tavoitteena on, että opiske-
lija ymmärtää huollon ja logistiikan pe-
ruskäsitteet ja puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmän toiminnan perusteet.
 Maavoimien koulutusohjelmassa ja 
rannikkojoukko opintosuunnalla olevat 
kadetit jatkavat taktiikan opiskelua mo-
duulissa ”Yksikön taistelu”. Moduulin 
osaamistavoitteena on, että opiskelija: 

–Ymmärtää yksikön taktisen käytön eri 
tehtävissä (taktiikka)

– Ymmärtää yksikön taistelun suunnit-
telun ja johtamisen (taktiikka ja joh-
taminen)

– Ymmärtää yksikön taisteluun vaikut-
tavat tekijät ja ilmiöt (taktiikka, joh-
taminen ja tekniikka)

– Ymmärtää järjestelmän muodos-
tumisen, käyttöönoton, toiminnan 
sekä kehittämisen perusteet (tek-
niikka)

– Osaa selittää, miten käyttöhuollolla 
vaikutetaan järjestelmän käytettävyy-
teen ja millaiset ovat järjestelmän 
kunnossapidon sekä täydennyksen 
perusteet sekä kykenee keskustele-
maan järjestelmän käytettävyydestä, 
ylläpidosta ja asetetuista vaatimuksis-
ta sekä osaa esittää miten todenne-
taan järjestelmän kyky toteuttaa sille 
asetetut vaatimukset. (sotatekniikka)

Moduulissa taktiikan opetus tapahtuu 
kahdella opintojaksolla. Näistä ensim-
mäinen on ”Yksikön taistelun perusteet”, 
jossa osaamistavoitteena on, että opis-
kelija ymmärtää komppanian päällikön 
suunnitteluprosessin ja suunnittelupe-
rusteiden laatimisen. Painopisteenä on 
päällikön tilanteen arviointi sekä päälli-
kön arvion laatiminen vihollisen toimin-
nasta. Opiskelija tulee lisäksi ymmärtää 
komppanian taisteluun vaikuttavat tekijät 
sekä komppanian taistelun merkityksen 
osana laajempaa kokonaisuutta.
 Toisen opintojakson ”Yksikön puo-
lustus ja hyökkäys” osaamistavoit-
teena on, että opiskelijalle muodos-
tuu näkemys komppanian toiminnasta. 
Opiskelijan on ymmärrettävä yleiset tak-

Komppanian komentopaikka
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tiset periaatteet sekä suunnitteluproses-
si komppanian viitekehyksessä. Opis-
kelijan on lisäksi osattava soveltaa op-
pimaansa teoriaa käytäntöön puolustuk-
sessa ja hyökkäyksessä. Opintojakson 
jälkeen opiskelija ymmärtää komppanian 
toiminnan osana joukkoyksikön taistelua 
ja Maavoimien taistelu 2015 konseptia.
 Jos näiden moduuleiden perusteella 
arvioidaan taktiikan opetukseen käy-
tettävää aikaa, niin voidaan puhua noin 
kolmesta kuukaudesta. Tämän jälkeen 
kadettien taktiikan ja huoltotaktiikan 
opetus jatkuu puolustushaara-, aselaji- 
ja toimialakouluilla.

Maanpuolustuskorkeakoulun yleisen taktiikan ja 
huoltotaktiikan opetus maistereille

Sotatieteiden maisterin tutkintoon si-
sältyy kaikille opiskelijoille pakollisia 
operaatiotaidon ja taktiikan opintoja 20 
opintopistettä pääaineesta riippumat-
ta. Opintokokonaisuudesta käytetään 
nimeä ”Joukkoyksikön taistelu”. Lisäk-
si kaikille pakollisiin opintoihin kuuluvat 
viiden opintopisteen opinnot ”Rauhan 
ajan päällikön valmiudet”. Näistä raken-
tuvat kaikille pakolliset yhteiset opinnot 
25 opintopistettä.
 Operaatiotaidon ja taktiikan opinnois-
ta kaksi opintojaksoa ovat kaikille puo-
lustushaaroille (ml. rajavartiolaitoksen 
opiskelijat) samoja. Nämä opintojaksot 

ovat ”Johdatus joukkoyksikön taiste-
luun” ja ”Yhtymän taistelu”. 
 Muut Maanpuolustuskorkeakoulun 
toteutusvastuulla olevat kaikille pakolli-
set taktiikan ja operaatiotaidon opinto-
jaksot ovat ”Joukkoyksikön taistelu 1” 
ja ”Joukkoyksikön taistelu 2”.  Nämä 
opintojaksot kuuluvat maasotalinjan 
opiskelijoille.
 Tavoitteena on, että Joukkoyksikön 
taistelu 1 -opintojakson suoritettuaan 
opiskelija ymmärtää joukkoyksikön puo-
lustustaistelun suunnittelun ja johtami-
sen yhtymän/sotilasalueen viitekehyk-
sessä sekä yleisten taktisten periaattei-

den käytön taistelun suunnittelussa ja 
johtamisessa.
 Joukkoyksikön taistelu 2 -opintojak-
son tavoitteena on, opintojakson suori-
tettuaan opiskelija osaa soveltaa joukko-
yksikön hyökkäystaistelun suunnittelun 
ja johtamisen perusteita yhtymän vii-
tekehyksessä sekä ymmärtää yleisten 
taktisten periaatteiden käytön taistelun 
suunnittelussa ja johtamisessa.
 Muilla puolustushaaroilla ml. maavoi-
mien helikopterilinjalla ja rajavartiolinjal-
la vastaavien opintojaksojen toteutuk-
sesta vastaavat puolustushaara- aselaji- 
ja toimialakoulut (PAT-koulut).

 Myös maasotalinja jatkaa taktiikan ja 
operaatiotaidon opiskelua PAT-kouluilla. 
Esimerkiksi logistiikkaopintosuunnan 
opiskelijat suorittavat Logistiikkakoulul-
la opintojakson ”Nykyaikaisen taistelun 
erityispiirteet”. Opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija kykenee analysoimaan 
huollon taktisia periaatteita sekä sovel-
tamaan joukkoyksikön huollon suun-
nittelussa ja johtamisessa tarvittavia 
tietoja, taitoja ja menetelmiä erilaisis-
sa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. 
Lisäksi opiskelija ymmärtää logistiik-
kapataljoonan esikunnan toimintaperi-
aatteet ja esikuntaupseerien keskeiset 
tehtävät. Opintojakso antaa valmiudet 
joukkoyksikön huollon suunnitteluun ja 
johtamiseen. Opintojakson painopistee-
nä ovat taisteluosaston huoltopäällikön 
ja huollon suunnittelu-upseerin tehtävät. 
 Opiskelijat suorittavat viimeisen yhtei-
sen opintojakson Maanpuolustuskorkea-
koululla. Opintojakson nimi on aiemmin 
mainittu ”Yhtymän taistelu”. Opintojak-
son suoritettuaan opiskelija osaa jouk-
koyksikön tehtävän suunnittelun ja toi-
meenpanon sekä suunnitteluprosessin 
vaiheet lopputuotteineen ”Maavoimien 
taisteluosaston ja pataljoonan suunnitte-
lun ja päätöksenteon perusteet” ohjeen 
mukaisesti. Opiskelija tuntee joukkoyk-
sikön/ yhtymän komentajan tehtävät ja 
roolin tehtävän suunnittelun ja taistelun 
johtamisen aikana. Opintojakso suorite-
taan esikunta- ja johtamisharjoituksen 
muodossa. Esikunta- ja johtamisharjoi-
tukseen osallistuvat myös esiupseeri-
kurssi, yleisesikuntaupseerikurssi ja PAT-
koulut. Esikunta- ja johtamisharjoitukses-
sa ulosmitataan kaikkien opiskelijoiden 
osaaminen.
 Maistereista taktiikan pääaineopis-
kelijat (syventäjät) syventävät taktiikan 
osaamistaan PAT -vaiheen jälkeen en-
nen esikunta- ja johtamisharjoitusta Sy-
ventyminen tapahtuu MPKK:n toteutta-
milla kolmella kahden viikon mittaisella 
opintojaksolla. Opintojaksoilla syven-
nytään laajan alueen taisteluihin Keski-
Lapin toimintaympäristössä, rakennetun 
alueen erityispiirteisiin Helsingissä ja 
valmiusyhtymän (PORJPR) taisteluun 
komentaja- ja esikuntasimulaattorin 
avulla Santahaminassa.

Huollon ja logistiikan 
opetuksen näkökulma 
Maanpuolustuskorkeakoululla

Maanpuolustuskorkeakoululla huoltoa ja 
logistiikkaa opetetaan joukon päällikön 
ja komentajan näkökulmasta. Opetus 
voidaan jakaa karkeasti kolmeen koko-
naisuuteen. Ne ovat suunnittelu, pää-
töksenteko ja toimeenpano.
 Vaiheisiin sidottuna suunnittelupro-
sessissa puhutaan suunnittelun käyn-
nistämisestä, suunnitteluperusteiden 
määrittämisestä, toiminta-ajatuksen laa-
timisesta, suunnitelman laatimisesta ja 
suunnitelman päivittämisestä. Komenta-
ja ohjaa suunnittelua antamalla toimin-
nan käynnistäviä vaatimuksia, käskyjä ja 
suunnitteluohjeita. 
 Huollon suunnittelussa komentajan 
rooli on keskeinen. Komentaja käskee 
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suunnitteluperusteet ja vaatimukset 
huollolle, jotka ohjaavat huoltopäällikön 
huollon suunnittelua. Perusteiden ja 
vaatimusten tuloksena syntyy huollon 
toiminta-ajatus ja myöhemmin huolto-
suunnitelma, joka on yksi taistelusuun-
nitelman liitteistä. Huoltosuunnitelmas-
sa käsketään yksityiskohtaisesti huollon 
toteuttaminen. 
 Komentaja voi myös jakaa suunnit-
telun ohjaukseen liittyvää toimivaltaa. 
Huollon osalta komentaja voi jakaa toi-
mivaltaa huoltopäällikölle. Toimivallan 
jakaminen tulee aina olla perusteltua. 
Toimivallan jakamisella voidaan suunnit-
teluun saada aikavoittoa sekä osaamista, 
jota komentajalla ei ole. Toimivallan jaka-

minen ei saa olla kuitenkaan itse tarkoi-
tus. Suunnittelussa ei missään nimessä 
saisi ajautua tilanteeseen, jossa esikunta 
tekee komentajan puolesta suurimman 
osan päätöksistä ja komentaja vain hy-
väksyy ne. Taistelun suunnittelun tulisi 
olla komentajakeskeistä, sillä johtaahan 
komentaja varsinaisen taistelunkin. 
 Maanpuolustuskorkeakoulun tavoit-
teena onkin antaa kaikille opiskelijoil-
le ymmärrys siitä, mitä vaatimuksia 
päällikön tai komentajan tulisi huollon 
suunnitteluun antaa. Tällä päästään tu-
lokseen, jossa tulevat päälliköt ja ko-
mentajat uskaltavat ja osaavat antaa 
oikeansuuntaisia vaatimuksia huollon 
suunnittelijoille. 

 Puhuttaessa huollon ja logistiikan 
osaamisesta jäsentyy se parhaiten 
alla olevasta kuvasta, jossa on esitetty 
huollon ja logistiikan opetuksen ”pu-
nainen lanka”. Kuvan esitteli entinen 
Maanpuolustuskorkeakoulun huollon 
pääopettaja everstiluutnantti Matti So-
panen vuoden 2016 huollon opettajien 
palaverissa.
 
”Punainen lanka” ei saa kadota so-
takoulujen päättymisen yhteydessä, 
vaan sitä on seurattava koko uran 
kestävän oppimisen myötä. Lisätie-
toa opinnoista löytyy osoitteesta: 
http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/
opinto-oppaat.
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Pietari Suurella, johon matkako-
kemukset Hollantiin ja Iso-Bri-
tanniaan oli tehnyt voimakkaat 
vaikutukset, oli palava halu avata 
maataan länsimaiden suuntaan 
sekä tehdä Venäjästä todellisen 
merellisen mahdin. Muiden an-
karienkin uudistusten lisäksi Pie-
tari päätti rakentaa uuden pää-
kaupungin Neva-joen suulle. Sii-
tä aukenisi portti meriyhteyksille 
länteen. Työt tuolla suomaastol-
la alkoivat 1703. Valtava projekti 
erittäin haastavissa olosuhteissa 
vaati lukemattomia uhreja.

Suuri Pohjan Sota oli alkanut vuon-
na 1700. Tanskalaisten ja saksalaisten 
Ruotsia vastaan aloittamaan sotaan liit-
tyi myös pian Pietari Suuren johtama 
Venäjä. Ruotsi oli tuolloin alueellinen 
suurvalta ja Suomenlahti oli Ruotsin 
”sisämerta”. Asetelma ei sopinut Pietari 
Suuren ajatuksiin uudesta pääkaupun-
gista ja niin Venäjä liittyi sotaan. 
 Sotamenestys vaihteli alkaen Ruotsin 
yllättävästä voitosta Narvassa ja jatku-
en Ruotsin murskaavaan tappioon Pul-
tavassa 1709. Itse sota jatkui kuitenkin 
vielä vuoteen 1721 ja Uudenkaupungin 
rauhaan. Ruotsi menetti suurvalta-ase-
mansa ja laajat alueensa idässä.
 Uuden pääkaupungin työt olivat alka-
neet jo paljon aiemmin ennen sodan 

Kronstadt – portinvartija 
Pietariin

Merilinnoitus jolla on yhteys Suomeenkin
Teksti ja kuvat (ellei toisin mainita): Risto Gabrielsson

Laivaston Katedraali, omistettu pyhälle Nikolai Zhudotevorts’ille, Kronstadtin saarella Ankkuriaukiolla. (Kuva: Katemaww, Wikipedia)

Pietarin kaupunki ja Kronstadtin saari sen 
edustalla (Kuva: Panther, Wikipedia)

loppua. Paitsi pääsyä Itämeren kaut-
ta länteen merkitsi kaupungin sijainti 
myös haavoittuvuutta meritse lännestä. 
 Torjuakseen Ruotsin mahdollisen 
hyökkäyksen perustettavaa kaupunkia 
kohtaan käski Pietari Suuri rakentaa 
Pietari-Paavalin merilinnoituksen Jänis-
saarelle Nevan suulle suojaamaan kau-
punkia. Työt alkoivat samana vuonna 
kuin itse kaupunginkin. 
 Tämä linnoitus ei kuitenkaan osoit-
tautunut operatiivisesti niin tehokkaaksi 
kuin alkuperäinen ajatus oli ollut. Niinpä 
kaupungin puolustusta ja samalla Venä-
jän Itämeren perustettava laivastotuki-
kohta siirrettiin etäämmälle Kronstadtiin 
vielä samana vuonna. Tukikohtasaari 
vihittiin käyttöön seuraavana vuonna 
1704. Kaupunkioikeudet se sai 1723. 
Pietari-Paavalin linnoitusta käytettiin 
myöhemmin lähinnä poliittisten vankien 
vankilasaarena. Sinne on myös haudat-
tu suurin osa Venäjän tsaareista.
 Pääsaarelle ja keinotekoisesti luoduil-
le pienemmille rakennettiin linnoitusjär-
jestelmä joka pystyi sulkemaan merirei-
tin Pietariin. Kaupunkiin johti vain kaksi 
navigoitavaa väylää, joita suurimmat lin-
noitukset kykenivät hallitsemaan.
 1800-luvulla linnoitusta uudistettiin ja 
se kykeni estämään englantilais-rans-
kalaisen laivasto-osaston hyökkäyksen 
Krimin Sodan aikana. Sama laivasto-
osasto joka kylvi tuhoa Suomen suur-

ruhtinaskunnassa muun muassa Bomar-
sundissa ja Suomenlinnassa (tuolloin 
Viapori) vuonna 1854.

Vallankumous Venäjällä

Helmikuun vallankumouksessa (joka 
meidän kalenterimme mukaan tapah-
tui maaliskuussa) 1917 Kronstadtin 
matruusit liittyivät mukaan ja teloittivat 
upseerinsa ja saivat maineensa vankku-
mattomina vallankumouksellisina. Mat-
ruusit menivät upseerien majoituksiin, 
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Puna-armeija hyökkää Kronstadtiin (Kuvan ottaja tuntematon, kuva otettu joskus 6.3. – 18.3.1921 välisenä aikana. Lähde: Wikipedia)

talosta taloon ja kysyivät kannattivatko 
he väliaikaista hallitusta. Ne jotka kiel-
sivät kannattavansa, sidottiin ja heitet-
tiin avantoon mereen tai sidottiin hei-
näpaaliin ja poltettiin eläviltä. Linnoituk-
sen kuvernööriä, amiraali R.N. Viren’iä 
(1856–1917) häpäistiin raahaamalla hän-
tä pitkin katuja ja hakkaamalla rajusti 
joukolla. Lopulta amiraali vietiin Ankku-
riaukiolle jossa hänet tapettiin.

 Seuraavana päivänä vanhemmat te-
loitettiin ampumalla amiraali Makarovin 
muistomerkin edessä, nuoremmat joko 
hukutettiin avantoihin tai poltettiin elä-
viltä. 
 Tsaari luopui kruunusta veljen-
sä hyväksi, mutta tämä luovutti val-
lan väliaikaiselle hallitukselle. Helmi-
kuun vallankumous vaikutti suurelta 
osin Suomen suuriruhtinaskuntaan. Al-

koi prosessi, joka johti saman vuoden 
joulukuussa Suomen itsenäistymiseen.
 Myöhemmin Lokakuun vallankumouk-
sessa valta siirtyi jälleen, nyt väliaikai-
selta hallitukselta Pietarin neuvostolle. 
Valta siirtyi näin neuvostossa enemmis-
tönä olleille bolsevikeille ja Leninille.
 Vuosina 1917–1921 linnoitus, sen so-
taväki ja siviilit tukivat vallankumous-
ta ja taistelivat muun muassa brittien 

Katusulku Pietarin keskustassa, kuvattu 12. Maaliskuuta (27. Helmikuuta) 1917 (Kuvaaja tuntematon, uusintaotto George Shuklin, Valtiollinen 
Venäjän poliittisen historian museo)
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moottorivenehyökkäyksiä vastaan. Ke-
hitys ei kuitenkaan vastannut kaikkien 
odotuksia ja niin Kronstadtin linnoitus-
väki, sotilaat ja siviilit, ryhtyivät vaati-
muksiltaan varsin maltilliseen kapinaan 
1921. 
 Linnoitusväen vaatimuksissa oli vuo-
den 1917 hengen mukaisesti muun 
muassa puhevapaus, karkotusten työ-
leireille lopettaminen, muutokset sota-
politiikkaan, kokoontumisvapaus, maan-
viljelijöiden oikeus maahansa ja työläis-
neuvostojen vapauttaminen ”puolueen 
kontrollista”. Kapinaan osallistui matruu-
sit, upseerit kenraaleineen sekä siviili-
väestö.
 Pietarissa oli lakkoiltu vähän ai-
emminja bolsevikit katsoivat, että 
Kronstadt vaarantaa heidän valtapyr-
kimyksensä. Lyhyiden neuvotteluiden 
jälkeen Leon Ttrotski, joka oli tuolloin 
sotaministeri ja Puna-armeijan johtaja, 
vastasi vaatimuksiin lähettämällä sota-
väen Kronstadtiin.
 Kronstadtissa jännitettiin ehtisikö 
jää sulaa saaren ympäriltä ennen 
bolsevikkien hyökkäystä, mutta näin ei 
käynyt. Hyökkäystä linnakesaarelle johti 
kenraali Tuhatsevski ja kapina kukistet-
tiin julmasti. Kapinan kukistamisen jäl-
keen Trotski kehitti useita eri valheelli-
sia syitä miksi kapina (jonka tavoitteet 
olivat 1917 vallankumouksen mukaisia) 
piti kukistaa. 
 Heti aluksi 500 linnoituksen henkilös-
töä teloitettiin ilman oikeudenkäyntejä, 
myöhemmin 2000 lisää. Loppuja lähe-
tettiin Leninin määräyksellä ensimmäi-
selle bolsevikkien perustamalle keski-
tysleirille Solovki’in. Vallankumous syö 
omat lapsensa. Trotski tavoitettiin tun-
netusti myöhemmin Meksikosta.
 Arviolta 6000–8000 kapinallista on-
nistui pakenemaan jäätä pitkin Suo-
meen. Kaikki eivät maahan jääneet. 
Osa matkasi edelleen muualle, noin 
1600 jäi Suomeen pysyvästi, osa palasi 
Kronstadtiin saatuaan armahduksen. 
 Takaisin palanneet teloitettiin perhei-
neen tai lähetettiin keskitysleirille, mis-
sä heitä odotti hidas kuolema. Koko 
Kronstadtin muu väki lähetettiin Siperi-
aan ja muualle ja linnoitukseen tuotiin 
kokonaan uusi lojaali väki.
 Sanotaan, että kapinan kukistaminen 
myös tappoi vallankumouksen vuoden 
1917 alkuperäiset ihanteet.

Toinen Maailmasota

Toisen Maailmansodan aikaan linnoi-
tettu kaupunki oli Itämeren Laivaston 
tukikohta. Saarella annettiin koulutusta 
merivoimien henkilöstölle ja siellä kor-
jattiin sekä pinta-aluksia että sukellus-
veneitä. Leningradin piirityksen aikaan 
se joutui toistuvien saksalaisilmahyök-
käyksien kohteeksi. Vuonna 1941 meri-
voimien tukikohta Tallinnasta evakuoitiin 
Kronstadtiin.
 Merelliset sotatoimet linnoitussaarel-
ta jatkuivat. Sukellusvenein hyökättiin 
saksalaisten Ruotsista Saksaan tapahtu-
via malmikuljetuksia vastaan. Saksalai-
set pyrkivät sulkemaan Suomenlahden 
miinoituksilla ja sukellusveneverkoilla, 

Kronstadtin linnoitusjärjestelmä koostuu pääsaaresta sekä useista pienemmistä, keinotekoisis-
ta linnoitussaarista. Etualalla on Aleksanterin linnake ja sen takana häämöttää Pietari Suuren 
linnake Kronstadin edustalla. Aleksanteri I:n linnoituksen toisena nimenä oli Ruttolinnake, 
koska sinne perustettiin laboratorio joka tutki rokotteita ruttoa vastaan. Nikolai I, joka oli 
nimennyt linnakkeen isänsä Aleksanterin mukaan, henkilökohtaisesti johti projektia. Sano-
taan, että myöhemmin perustettu ranskalainen bastion ”Baijard” oli ottanut arkkitehtuurisen 
muotonsa tästä Aleksanteri I:n linnakkeesta.

Suurruhtinas Konstantinin linnake, toiselta nimeltään ”Kaksikerroksinen Eteläinen Patteri”. 
Jälkimmäinen nimi tarkoitti, että linnakerakennelma oli kaksikerroksinen. Aluksi se oli ra-
kennettu puusta, mutta säännöllinen nousuvesi vaati linnakkeen korjaamista, johon päästiin 
vasta Krimin sodan jälkeen. Talvella 1858 linnaketta alettiin peruskorjaamaan ja puu korvattiin 
betonin ja kalkkiseoksen yhdisteellä (nykyaikaista betonia ei tuolloin vielä tunnettu). Materiaali 
oli kuitenkin niin hyvää, ettei edes raaka meri-ilma ole kyennyt sitä vaurioittamaan. 
Tykkitorni oli aikanaan ainutlaatuinen. Koneisto oli täysin suojassa. Tykin laukaisun jälkeen se 
laskettiin höyryvoimalla alas uudelleen latausta varten. Tämän jälkeen höyryvoimalla takaisin 
ylös. Latauksen ajan miehistö oli täysin suojassa varsinaisen tuliaseman alapuolella. Laukauk-
set kuljetettiin vaunuilla ratakiskoja  myöten asemaa. Tykkien ilmoitettu maksimi tulinopeus 
oli 6 laukausta minuutissa. Tykkiaseman suunnittelija oli Insinööri Pauker.

mutta osa venäläisistä sukellusveneistä 
onnistui tästä huolimatta läpäisemään 
esteet. Vuonna 1942 kaksikymmentä 
yhdeksän saksalaisalusta onnistuttiin 
upottamaan. 
 Tämän jälkeen miinakenttiä laajennet-
tiinkin ja sukellusveneverkot tuplattiin. 

Enää ei sukellusveneet kyenneet  lä-
päisemään esteitä Suomenlahdelta län-
teen.
 Saksalaisten pommituksista huolimat-
ta Kronstadt kykeni toimimaan koko 
sodan ajan ja kykeni näin osaltaan tur-
vaamaan Leningradia joka oli Neuvosto-
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liiton teollisuuden ja kulttuurin keskuk-
sia. Vuonna 2009 Venäjän Federaation 
presidentti Dmitriy Medvedev myönsi 
linnoitukselle arvonimen ”Sotilaskunni-
an kaupunki”.

Kronstadt tänään

Tänään linnoitussaari on avoinna turis-
teille. Se on yksi suosituimpia turisti-
kohteita Pietarissa. Kaupungissa silmin 
pistävää on vielä kommunismin perin-
teiden säilyminen muun muassa katu-
jen nimissä. Neuvostoaikana, jolloin 
saari oli suljettu, saaren väestö oli etu-
oikeutetussa asemassa. Muutokset ny-
kyaikana ei ehkä kaikkia asukkaita miel-
lytä. 
 Saareen sisältyy paljon historiaa ja on 
varmasti tutustumisen arvoinen kohde.

(Lähteet kirjoittajalla)

Konstantinin linnakkeen tykki nostettuna tuliasemaansa. (Lähde: www.visit-saint-petersburg.ru)

Konstantinin linnakkeen sisätiloja. Oikealla 
lattiassa kiskot, joita myöten ammusvaunut 
vietiin tykkien tuliasemiin.
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Kun Amiraliteetti Pietarissa paloi 1783 vaaran-
taen myös Talvipalatsin, käski Katariina Suuri, 
että Amiraliteetti tuli siirtää Kronstadtiin. 
Myöhemmin  Katariinan isä Paavali I päätti, 
että Pietarissa täytyi myös olla Amiraliteetti 
ja näin Pietarissa on niitä kaksi kappaletta. 
Uusi rakennettiin linnakesaarelle 1784 –1786. 
Varastoalueen ympärille rakennettiin kanava 
niin, että mahdollisen tulipalon syttyessä 
sammutustyöt saatiin nopeasti käyntiin, ka-
nava esti myös asiattomien tunkeutumisen 
alueelle ja sen avulla saatiin isojakin aluksia 
täydentää ampumatarvikkeilla. Ampuma-
tarvikkeiden lastaukseen tai laivojen lastin 
purkamiseen ei tarvittu ajoneuvoja.
Alueen varastoissa oli mm. ampumatarvik-
keita ja ruutia. Sitä varten lämpötila oli tar-
koin säädelty. Varastointiolosuhteet olivat 
ihanteelliset.

Kronstadtin linnoituksen vanhaa tykkikalustoa rannalla kadet-
tikoulun edustalla.
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”Pietari Suuren vastaanottamia” merivoimien aluksia sotasatamassa.

Patusov oli Kronstadtista kotoisin ja opiskeli siellä mm. Kadettikou-
lussa. Myöhemmin hän teki sotilastiedemiehenä tutkimusmatkan 
Novaja-Zemljalle jonka karttaa patsas pitää kädessään. Taustalla näkyy 
arkkitehti Johan Braunsteinin suunnittelema ”Italialainen Palatsi” joka 
toimi mm. Teknillisenä sekä Kadettikouluna.

Pietari Suuren patsas on keskellä Pietarin puistoa. Tältä paikalta hän 
ottaa vastaan edessään olevaan sotasatamaan saapuvia aluksia. 
Patsaan toinen jalka on vihollislipun (ruotsalaisen?) päällä. Alunperin 
alue oli suota mutta sinne kuljetettiin suuret määrät maa-ainesta 
jotta puisto voitaisiin perustaa. Puiston valmistuttua 1800-luvulla 
kaikki, niin rikkaat kuin köyhätkin, saivat käydä siellä. Portilla oli 
tosin ”kasvo kontrolli” ja sen perusteella rikkaat ohjattiin puiston 
vasemmalle puolelle ja köyhät oikealle.
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Makarovin patsas pystytettiin tänne vuonna 1913. Jalustana on Suomesta tuotu graniitti, joka on työstämättömänä alkuperäi-
sessä muodossaan. Venäjän – Japanin sodassa Makarov palveli aluksella ”Petropavlovsk” joka ajoi miinaan ja upposi kahdessa 
minuutissa. 650 henkeä hukkui, 80 pelastui. Itse Makarov upposi komentosillalla seisten laivansa mukana. Monille Makarovin 
nimi on tuttu vanhasta Vapaussodan aikaisesta talonpoikaisarmeijan marssista, jossa hänet nimetään ”… pohjassa makaapi jo 
Makarohvi-vainaa…”. (Kuva: Livejournal)

Tämä ikuisen tulen muistomerkki on pystytetty Ankkuriaukealle 
1974, alueelle jonne on haudattu vainajia 1906 ja 1921. Aukeallahan 
tapahtui mm. paljon teloituksia 1921 kapinan jälkeen. Muistomerkki 
koostuu kolmesta kolmiosta, joista eteläinen on omistettu 1905 – 
1906 kuolleille. Läntinen kolmio on omistettu 1917 vainajille. Kol-
mas pohjoinen kunnioittaa vainajia, niin linnoituksen kapinallisia 
puolustajia kuin se valtaamiseen osallistuneitakin. Näkymä Pietari Suuren puistosta sotasatamaan.
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Laivaston Katedraali sijaitsee Ankkuriaukiolla. Tämä sotilaskatedraalin rakentaminen aloitettiin 1903 Venäjän laivaston 200-vuotispäivän 
kunniaksi. Rakennus valmistui kymmenen vuotta myöhemmin 1913. Kirkko on omistettu laivaston vainajien muistolle. Komea katedraali 
rakennettiin bysantin tyyliin. Lattiamosaiikki ona eri värisistä graniiteista ja kuvaa merellisiä aiheita. 
Sisällä on seinillä marmoritauluja kaikissa eri taisteluissa kuolleiden merimiesten ja upseerien muistolle. Mustissa tauluissa on lueteltu up-
seereiden niemet, matruusit ovat vain lukumääriä kuvaavina numeroina. Valkoisissa tauluissa on muistettu sotilaspappeja.
Kommunistiaikana yhtä osaa katedraalista käytettiin elokuvasalina, toista varastona. Ristit poistettiin ja seinien pyhät maalaukset peitettiin 
maalilla. Myöhemmin merisotilaat, jotka eivät hyväksyneet tätä, anoivat kirkkoa sotaväelle. Sen jälkeen se toimi kerhona ja museona. Vihdoin 
se entisöinti aloitettiin vuonna 2002. Venäjän pääministerin puoliso rouva Medvedev, joka on syntyään Kronstadtista, osallistui merkittävästi 
kunnostustöissä.
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Kokoukseen osallistui yhteensä 35 hen-
kilöä (valtuuskunta, yhdistyksen hallitus 
ja yhdistyksen jäsenistö). Logistiikkaup-
seerit ry:n puheenjohtaja, eversti Timo 
Saarinen avasi kokouksen klo 17.35 ja 
toivotti kokousedustajat tervetulleiksi. 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
evl evp Timo Vilkko ja kokouksen sihtee-
riksi kutsuttiin kapteeni Henri Pitkäkoski.

Logistiikkaupseerit ry:n 
toimintakertomusvuodelta 2016 

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 66. toi-
mintavuosi ja huoltoupseerikoulutuksen 
90. vuosi. Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimi eversti Timo Saarinen. Valtuuskun-
taa johti asiakkuusjohtaja Heikki Härt-
siä.Vuoden teemana oli ”Logistiikkaup-
seerikoulutus 90 vuotta”, toimintavuosi 
toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
 Yhdistyksen taloudellinen tila on py-
synyt vakaana. Tilanne on mahdollista-
nut tarkoituksen mukaisen tuen alueel-
liselle toiminnalle, juhlavuoden tapahtu-
mien järjestämisen ja Sveitsiläisvierai-
lun sekä muun suunnitellun toiminnan. 

Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous pidettiin Pääesikunnassa 
7.3.2016. Kokousesitelmän piti Evl Matti 
Sopanen aiheena SOI operaation koke-
muksista Irakista. Paikalla oli 43 yhdis-
tyksen jäsentä. 
 Syyskokous järjestettiin juhlavuo-
den tapahtumaan liittyen MPKK:lla 
30.9.2016.  Kokoukseen osallistui 50 
yhdistyksen jäsentä.

Logistiikkaupseerit ry:n  kevätkokous pidettiin 
         Inex Partners Oy:n  tiloissa Sipoossa 27.3.2017

Vierailun isäntänä toimi hallintojohtaja Ari 
Nikkinen. Hän esitteli S-ryhmän uuden PT-
logistiikkakeskuksen ja sen toimintaa.
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Logistiikkaupseerit ry:n  kevätkokous pidettiin 
         Inex Partners Oy:n  tiloissa Sipoossa 27.3.2017

Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet:

Puheenjohtaja ev Timo Saarinen
Varapuheenjohtaja kapt res Caj Löve-
gren
Jäsen maj res Ulf Dahlman
Jäsen evl evp Aarne Veijalainen
Jäsen evl Mikael Laine
Jäsen insevl Harri Saarinen
Jäsen kom Jussi Hietaniemi
Jäsen maj Sami Friberg
Jäsen maj Lassi Kellberg
Jäsen Komkapt Miikka Kaarnakoski 
Jäsen kapt Henri Pitkäkoski
Jäsen ltn res Hans Gabrielsson
  
Hallituksen valitsemana sihteerinä on 
toiminut kapteeni Henri Pitkäkoski. Ta-
loudenhoitajana on ollut tilitoimisto 
Tarja Takala. Logistiikkaupseeri-lehden 
päätoimittajana on toiminut eversti evp 
Risto Gabrielsson.

Hallituksen toiminta

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 
viisi kertaa. Hallituksen työskentelyn pai-
nopiste on ollut juhlavuoden tapahtumi-
en, Huoltopäällikkökirjan ja Sveitsiläisvie-
railun 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 sekä jäsenrekiste-
rin ylläpitoa. Sihteeri on lähettänyt jokai-
selle jäseneksi hyväksytylle tiedotteen 
sähköpostilla hyväksymiskokouksen jäl-
keen. Menettely on koettu hyväksi.

Everstiluutnantti Olli Kansikas tarkasteli puheenvuorossaan päivittäistava-
ralogistiikan kehittämistä.



28

Valtuuskunta

Yhdistyksen valtuuskuntaan on kuu-
lunut 27 Suomen elinkeinoelämän ja 
puolustusvoimien logistiikan johtoteh-
tävissä toimivaa jäsentä. Valtuuskunta 
on tukenut yhdistyksen toimintaa koko 
valtakunnan alueella yhteistoiminnassa 
hallituksen kanssa.
 Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Tam-
pereelta. Varapuheenjohtajana on toimi-
nut liiketoiminnan kehitysjohtaja Pentti 
Miettinen.

Valtuuskuntaan ovat vuonna 2016 
kuuluneet 

Valmiusjohtaja Heikki Härtsiä  
Johtaja Matti Mettälä 
Hallintojohtaja Ari Nikkinen 
Hankintajohtaja Manu Salmi 
Kauppias Rauno Törrönen 
Lääkintöneuvos Juhani Aho 
Toimitusjohtaja Markku Henttinen 
Toimitusjohtaja Rolf Jansson 
Kehitysjohtaja Harri Miettinen 
Johtaja Thomas Doepel 
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Pentti 
Miettinen 
Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo 
Kenraalimajuri Timo Rotonen 
Lääkintäprkenr Simo Siitonen 
Toimitusjohtaja Harri Hentunen 
Toimitusjohtaja Henry Nieminen 
Ketjujohtaja Paavo Käsmä 
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen 
Toimitusjohtaja Olavi Kuusela 
Kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi
Insinööriprikaatikenraali Kari Renko
Prikaatikenraali Timo Kakkola
Toimitusjohtaja Jarmo Puputti 
Henkilöstöjohtaja Matti Mettälä
Toimitusjohtaja Jari Rautjärvi
Johtaja Virve Laitinen
Toimitusjohtaja Antti Sippola

Hallituksen nimeämänä valtuuskunnan 
sihteerinä on toiminut majuri Timo Hes-
so.
 Valtuuskunta on kokoontunut vuoden 
aikana kaksi kertaa: 7.3. ja 30.9. yhdis-
tyksen vuosikokousten yhteydessä ja 
toteutti vierailun Kaakko-16 harjoituk-
seen. Valtuuskunnan toimintaa on kehi-
tetty edelleen puheenjohtajan johdolla. 
Valtuuskunta on toiminut aktiivises-
ti lehden artikkeleiden tuottamisessa 
sekä juhlavuoden taloudellisessa tuke-
misessa.

Toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitsemina toiminnan-
tarkastajina ovat toimineet evl evp Juk-
ka Salminen ja evl evp Matti Paasivaa-
ra. 

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön 
Huoltoupseerisäätiön hallitus

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huol-
toupseerisäätiön hallituksessa yhdis-
tyksen nimeäminä edustajina ovat toi-
mineet vuonna 2016 everstiluutnantti 

Kokouksen puheenjohtajan, EVL evp Timo Vilkon johdolla kokous sujui sulavasti. Sihteeriksi 
kutsuttiin KAPT Henri Pitkäkoski. Kokousyleisö seurasi esityksiä tarkkaavaisena.
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Mika Multanen ja eversti evp Risto Ko-
sonen. Eversti evp Risto Kosonen luo-
vutti tehtävänsä syksyllä 2016 evl Jari 
Virolaiselle. Everstiluutnantti evp Timo 
Vilkko on toiminut säätiön asiamiehenä.

Yhdistyksen toiminta

 Juhlavuoden arvokkaat ja onnistuneet 
tapahtumat järjestettiin MPKK:lla Santa-
haminassa 30.9.2016. Päiväjuhlaan osal-
listui 90 henkilöä. Avec-tilaisuutena jär-
jestettyyn iltajuhlaan osallistui 98 hen-
kilöä. Juhlapuheen piti Prikaatikenraali 
Timo Kakkola.
 Kokonaisuutena juhlavuoden tapahtu-
mat onnistuivat hienosti.
 Sveitsiläisten huoltoveljien ja -sisari-
en toteutettiin 11.–18.9.2016. Vierailun 
ohjelma on liitteenä 2. Vierailu oli koko-
naisuutena erittäin onnistunut. Vastuulli-
sena matkanjohtajana toimi majuri Juha 
Lemminki.
 Yhdistys on kutsuttu vastavierailulle 
Sveitsiin vuonna 2019.
 Maanpuolustuskorkeakoululla on esi-
telty yleisesikuntaupseerikurssille ja 
esiupseerikurssille yhdistyksen toimin-
taa.   
 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 huoltotapah-
tuma järjestettiin Sveitsiläisvierailuun 
liittyen Panssariprikaatissa Parolassa 
17.9.2016. Isäntäinä ja järjestäjinä toimi-
vat Evl Mikael Laine ja Evl Janne Haka-
niemi. Erittäin upeassa ja onnistunees-
sa tapahtumassa oli osallistujia vieraat 
mukaan lukien 50.
 Yhdistyksen aluetoiminta on keskei-
nen tekijä jäsenkunnan aktivoimiseksi 
toimimaan yhdistyksen puitteissa. Vuon-
na 2016 yhdistys on tukenut alueellista 
toimintaa Logistiikkakoulun järjestämän 
joukkotuotantoseminaarin ja Huolto-
opintosuunnan kadettien valmistujaisillal-
liseen osallistumalla. Tilaisuuksiin osallis-
tui yhteensä noin 60 henkilöä. 
 
Logistiikkaupseerilehti ja 
tiedottaminen

Logistiikkaupseeri-lehti ilmestyi perin-
teiseen tapaan neljä kertaa. Korkeata-
soinen lehti on yhdistyksen näkyvin ja 
keskeisin osa toimintaa. Vuoden viimei-
sin numero oli erityisen hieno juhlanu-
mero.
 Lehden päätoimittajana on toiminut 
eversti evp Risto Gabrielsson ja toimit-
tajana luutnantti res Hans Gabrielsson. 
Ilmoitushankinnan on hoitanut JTH 
Markkinointi. Lehti on painettu AO-Pai-
nossa Mikkelissä.
 Yhdistyksen www-sivut on uudistetut 
(logistiikkaupseerit.fi) sivut ovat toimi-
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neet hyvin tiedottamisen ja tiedonväli-
tyksen apuna. Tilastojen mukaan käyn-
tikertoja oli vuonna 2016  21322 kpl, ja 
katsottuja sivuja 36708 (vrt 2015: 12391 
käyntiä / 30108 sivua), mikä osoittaa 
huomattavaa sivujen käytön lisäänty-
mistä.
 Lehden jakelulistat tarkistettiin. Sota-
koulujen / vast. kirjastot liitetään jake-
lun piiriin. Lehden painosmäärä on noin 
1210 kappaletta.
 Lehden kulut ovat yhteensä 
38 881,14 euroa, mikä on 3471 euroa 
edellistä vuotta vähemmän. Ero syntyy 
painatuskuluista, kirjoittajakuluista sekä 
mainostulojen laskusta. Ilmoitustulot 
ovat olleet 16 545,00 euroa, mikä on 
1475 euroa edellistä vuotta vähemmän.
 Huoltopäällikkö 2016 kirja julkaistiin 
päiväjuhlassa 30.9.2016. Kirjan painos-
määrä 1550 kappaletta. Kirjan toimitus-
kuntaan kuuluivat everstiluutnantti evp 
Aarne Veijalainen, majuri Lauri Rissanen 
ja everstiluutnantti Mikael Laine.

Jäsenistö

Kunniajäsenet

Yhdistyksellä oli neljä kunniajäsentä:

• eversti evp Eino Tirronen (10.2.2017)
• eversti evp Kari Suvanto
• toimitusjohtaja, mauri res Seppo Laa-
lo sekä 
• kauppaneuvos majuri res Arto Arvonen.
 
Jäsenistö

Vuoden aikana uusia jäseniä hyväksyt-
tiin 19 henkilöä. 
 Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2016 
lopussa yhteensä 1000 henkilöä, joista 
jäsenmaksunsa maksaneita oli 806.
 Jäsenrekisteri on tarkistettu ja sen yl-
läpito on siirretty taloudenhoitajalta sih-
teerille. Järjestely on toimiva. 

Palkitsemiset, huomionosoitukset 
ja tukemiset

Yhdistys valitsi Vuoden Logistiikkaup-
seeriksi 2015 yliluutnantti res Heikki Te-
gelbergin. 
 Yhdistys valitsi Vuoden Kirjoittajaksi 
2015 kapteeniluutnantti Toni Arosuven 2 
Logistiikkarykmentistä.
 Huollon ansioristillä palkittiin yhdis-
tystoiminnassa ansioituneita jäseniä:
• ylil res Heikki Tegelberg
• maj Lauri Rissanen
Aiemmin myönnettyyn ristiin on myön-
netty solki:
• komkapt Jari Pullinen
• maj res Seppo Laalo
• evl evp Timo Vilkko
• ltn res Hans Gabrielsson

Päiväjuhlassa 30.9.2016 palkitut 
henkilöt perusteluineen:

Koulutuksen saralla kunnostautu-
neista henkilöistä 
kapteeni Jari Heikkinen toimii 1. Lo-
gistiikkarykmentin esikunnan logistiik-
kaosaston täydennys- ja kunnossapito-

sektorilla osastoupseerina vastuullaan 
L- ja T-alojen materiaali. Hän toimii myös 
PVSAP-järjestelmän  MATSOVA:na.
 Heikkinen on kouluttanut 1. Lo-
gistiikkarykmentin varastohenkilös-
tölle keskeisen toiminnanohjaus-
järjestelmämme PVSAP:n käyttöä 
erittäin aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. 
Hänen antamastaan koulutuksesta on 
saatu erinomaista palautetta. Tämän 
koulutuksen perusteella on saatu 
1LOGR:n toimintamalleja yhtenäistettyä 
ja edelleen toimintaa tehostettua.

Kapteeni Antti Huuskonen palvelee 
Karjalan huoltopataljoonan joukkotuotan-
toyksikön päällikkönä. Hän on aktiivisella 
ja itseään säästämättömällä otteellaan 
vuoden verran kehittänyt määrätietoi-
sesti yksikkönsä koulutusta. Huuskonen 
kykenee hallitsemaan ajankäyttönsä ja 
kalenterinsa poikkeuksellisen hyvin niin, 
että hänen kohdallaan perusyksikön hal-
linnon alati lisääntyvä pyörittäminen ei 
estä hänen läsnäoloaan yksikön päivittäi-
sestä palveluksesta. 
 Huuskonen on ennen siirtymistään 
takaisin peruskoulutuksensa mukaiseen 
päällikkötehtävään palvellut Karjalan 
tykistörykmentissä. Näin hänellä on 
erittäin hyvä kuva tuettavan joukon toi-
mintatavoista ja sen vaatimuksista tuen 
toteuttajalle. On siis luonnollista, että 
varsinkin ampumatarviketäydennysten 
ja niiden kuljettamisen koulutuksen ke-
hittämisellä on erityinen paikka Huusko-
sen sydämessä! 
 Huuskonen on alaistensa kunnioitta-
ma ja vertaistensa arvostama logistiik-
kaupseeri, joka kykenee ja haluaa toi-
mia yksikkönsä pääkouluttajana.
 
Insinöörimajuri Risto Laukkanen pal-
velee 3.Logistiikkarymentissä, Logis-
tiikkaosaston Kuljetussektorin sektorin-
johtajana. Hän on ansiokkaasti tukenut 
tukeutumissuhteiden mukaisia joukkoja, 
tuen järjestämistä sekä asiantuntijapal-
veluja toimialansa osalta normaali- ja 
poikkeusolojen tarvetta varten. Hän on 
aktiivisella ohjauksellaan ohjannut ja 
valvonut 3.katsastusalueellaan toteu-
tettavaa kuljettajakoulutusta sekä sen 
palveluhankinnan toteuttamista. Hän 
on aktiivisesti osallistunut toimialansa 
kumppanuustoimintaan; kuljettajakou-
lutuksen palveluhankinnan valtakun-
nallisen ohjausryhmän jäsenenä sekä 
alueellisen yhteistyöryhmän puheenjoh-
tajana. Laukkasen johtamista reservin 
koulutustapahtumista on saatu kiitettä-
vä palaute.

Ltn Heikki Lainela toimii Lapin lennos-
ton lentotekniikkalaivueen esikuntalen-
tueen koulutusupseerina. Ltn Lainela 
on osoittanut poikkeuksellista takti-
sen ajattelun lahjakkuutta ja kehittänyt 
työuransa aikana erittäin aktiivisesti il-
mavoimien taistelutavan mukaista tu-
kikohtataktiikkaa ja osallistunut mm il-
mavoimien siirtyvän taistelutukikohdan 
TSTTKK(S) oppaan laadintaan. Lennos-
ton koulutustoiminnan lisäksi hän on 
luennoinut eri  kursseille ILMASK:ssa.  
TSTTKK(S)-oppaan laadinnan lisäksi 

hän on luonut koulutusaineistoa sekä 
myös laatinut luonnoksen kiinteän tais-
telutukikohdan TSTTKK(K) lentotekniik-
kalaivueen poikkeusolojen käsikirjasta. 
ILMASK:n koulutustehtävien lisäksi 
hän on osallistunut lukuisiin joukkokou-
lutuskauden päätösharjoituksiin (JPH) 
kouluttaen sekä kantahenkilökuntaa, 
varusmiehiä että reserviläisiä. Ltn Lai-
nelan asenne on esimerkillinen ja hä-
nen kykynsä laatia opetusmateriaalia 
sekä kouluttaa on poikkeuksellinen. Hä-
nen ansionsa ilmavoimien poikkeusolo-
jen toimintojen kehittäjänä ovat erittäin 
merkittävät ja hänen asiantuntemustan-
sa arvostetaan ilmavoimalaajuisesti.

Kapteeni Markku Jokimies on ansi-
oitunut ja ammattitaitoinen Logistiikka-
koulun kurssinjohtaja. Hän on työssään 
toimialataktiikan opettajana ja kurssin-
johtajana saavuttanut erinomaisia kou-
lutustuloksia. Hän on erinomaisella 
tavalla kehittänyt toimialansa opetusta 
ja opetusmateriaaleja. Kapteeni Mark-
ku Jokimiehen työpanos on ollut mer-
kittävä Logistiikan tutkimus- ja kehittä-
mistehtävissä, opetusmateriaalin ke-
hittämisessä ja huollon ohjesääntö- ja 
opastyössä. Hänen työtään Puolustus-
voimien palkatun henkilöstön opetta-
jana ja toimialansa kehittäjänä voidaan 
pitää valtakunnallisesti merkittävänä. 
Kapteeni Markku Jokimies on ollut ra-
kentamassa Puolustusvoimien huollon 
ja logistiikan koulutuksen suorituskykyä 
omalla korkeatasoisella ammattitaidol-
laan sekä tinkimättömän selkeällä asen-
teellaan. Kapteeni Markku Jokimies 
on esimerkillinen sotilas ja esimiehenä 
nuoremmille sotilaille esimerkillinen ja 
kunnioitusta herättävä hahmo.

Majuri Mika Pyykkö on tehnyt pitkä-
aikaista ja poikkeuksellisen ansiokasta 
työtä logistiikan suorituskykyjen kehit-
täjänä. Muun muassa Logistiikkapatal-
joonan esikunnan kokoonpanon, käyttö-
periaatteiden ja toimintatapamallien ke-
hittämisessä Pyykön osuus on ollut rat-
kaiseva. Lisäksi Pyykkö on johtamillaan 
huoltoupseerikurssin ja sotatieteiden 
maisterikurssin taktiikan opintojaksoilla 
kehittänyt merkittävästi logistiikan alan 
henkilöstön poikkeusolojen osaamista. 
Pyykkö on jalkauttanut kehitystyön tu-
lokset suoraan opetuksen. Palaute ope-
tuksesta ja sen lopputuotteista on ollut 
kauttaaltaan kiitettävää. Lisäksi Pyykkö 
on toiminut viime vuosikymmenen aika-
na useamman kadettikurssin huoltolin-
jan johtajana tehden erinomaista työtä 
juurruttaessaan kadetteihin logistista 
ajattelua.

Kapteeniluutnantti Jari Maskonen on 
Porkkalan rannikkopataljoonan (Rannik-
koprikaati) huoltotoimiston päällikkönä 
kehittänyt merkittävällä tavalla meri-
huoltopataljoonan koulutus- ja harjoi-
tustoimintaa. Hänen panoksensa Meri-
voimien pääsotaharjoitusten (rannikko-
taistelu- ja meripuolustusharjoitukset) 
suunnittelussa ja valmistelussa on ollut 
korvaamatonta. Työllään Maskonen on 
mahdollistanut Merivoimien huoltojouk-
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kojen joukkotuotannon laadukkaan to-
teuttamisen.

Yliluutnantti Mika Koutu on toiminut 
8. Huoltolaivueen (Rannikkolaivasto) YOR 
Hallin (huolto- ja tukialus) 1. upseerina. 
Tehtävässään hän on ollut aktiivisesti ke-
hittämässä merellisen huoltojärjestelmän 
toimintaa ja suorituskykyä. Koutu on 
erittäin innovatiivinen ja aktiivinen koulut-
taja. Nykyisessä tehtävässään 2. Kulje-
tusviirikön varapäällikönä hän on jatkanut 
merellisen huollon kehittämistä ja sen 
kouluttamista viirikkötasalla.

Kapteeni Ismo Ojala. Länsi-Suomen 
turvallisuusyksikön johtaja Ojala on 
johtanut aktiivisella otteella 2. Logistiik-
karykmentin esikunnan alaista Länsi-
Suomen turvallisuusyksikköä. Ojala on 
osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ja toi-
meenpanokykyä mm. reserviläiskoulu-
tuksessa suojauskomppanioiden kerta-
usharjoitusten johtajana ja kouluttajana. 
Lisäksi Ojala on johdonmukaisesti edis-
tänyt turvallisuusyksikön osaamisen ke-
hittämistä järjestämällä jatko- ja täyden-
nyskoulutustilaisuuksia sekä kouluttau-
tumismahdollisuuksia henkilöstölleen.

Kapteeni Augusti Kankare palvelee 
Porin prikaatin 1. Huoltokomppaniassa 
varapäällikkönä. Kapteeni Kankare on 
kehityshakuinen, huollon aselajiylpeyttä 
rehdillä tavalla korostava, ammattitaitoi-
nen logistiikkaupseeri. Kankareen työ-
ote on kehityshakuinen ja hän tähtää 
aina kiitettävään lopputulokseen.
 Kapteeni Kankare ei pelkää tarttua 
toimeen ja liata käsiään. Hän on erin-
omainen sodan ajan joukon johtaja, jo-
hon hän on osoittanut kyvykkyytensä 
sodan ajan huoltokomppanian päälli-
kön tehtävässä monikansallisessa Cold 
Response 2016 -sotaharjoituksessa 
Norjassa helmikuussa 2016. Kaptee-
ni Kankareen johtama, suomalaisista, 
ruotsalaisista ja norjalaisista sotilasta 
muodostunut huoltokomppania toteut-
ti tehtävänsä erinomaisesti ja kapteeni 
Kankareen johtamisote sekä esimerkki 
saivat kiitosta läpi harjoituksen useilta 
eri tahoilta.
 Porin prikaatin 1. Huoltokomppania 
kouluttaa vuonna 2016 valtakunnan en-
simmäisen Suomen kansainvälisen val-
miusjoukkokoulutuksen saavan sodan 
ajan huoltokomppanian, jota voidaan 
käyttää myös vaativissa kriisinhallintateh-
tävissä. Kapteeni Kankare toimii tämän 
yksikön sodan ajan päällikkönä ja hän on 
kantanut vastuunsa erinomaisesti joukon 
kouluttamisen valmisteluissa. Kankare 
kehittää jatkuvasti huoltokomppanian pe-
rustaistelumenetelmiä sekä pysyväisoh-
jeita. Hän valmentaa tulevia joukkueen-
johtajiaan aina kun siihen on tilaisuus ja 
ottaa heidät mukaan suunnitteluun.

Vääpeli Juha Vuohelainen toimii Sa-
takunnan lennoston Lentotekniikkalai-
vueen Käyttöhuoltolentueen koulutusa-
liupseerin tehtävässä. Tehtävään kuuluu 
lentotekniset koulutustehtävät kaikille 
henkilöstöryhmille sisältäen yhteistyön 
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

Yhdistyksen kunniajäsen Seppo Laalo piti mielenkiintoisen esityksen PV:n huollosta logis-
tiikkaan. Esityksen pohjalta laadittu artikkeli on tämän lehden alkuosassa.

Kokousyleisö kuuntelee tarkkaavaisena Seppo Laalon esitystä.
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sekä oppilaitosten kanssa. Vuohelainen 
valittiin tehtävään 2015 aikaisemmin 
saamansa hyvän palautteen perusteella.
Vuohelainen on toiminut tehtävässä 
esimerkillisesti ja hänen toiminnastaan 
saatu palaute on ollut pelkästään kiitet-
tävää lähtien siviilioppilaitosten työhar-
joittelijoista aina HN -kelpuutusta uusi-
viin erikoisupseereihin asti. Vuohelaisen 
paneutuminen kouluttajatehtäviin ja sitä 
kautta heijastuva ammattitaitoinen ja 
myönteinen kuva edistää yhteistyötä 
puolustusvoimien henkilöstön sekä si-
dosryhmien välillä. Lisäksi Vuohelaisen 
asenne ja esimerkki ovat avaintekijöitä 
edistämään maanpuolustushenkeä. Vuo-
helaisen omaava koulutuksellinen ote 
saa koulutettavat innostumaan ”välillä 
ei niin mielekkäistäkin” koulutusaiheis-
ta. Vuohelainen osaa kouluttajana toimi-
essaan keskittyä oikeisiin ja oleellisiin 
asioihin, henkilöstöryhmä huomioiden. 
Hän ei opetuksessa sorru tarpeettomiin 
pikkutarkkuuksiin vaikka kokemusta ja 
laaja-alaista tietoa löytyykin.
 Mainittakoon, että Vuohelainen on 
tehnyt yhteistyötä maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kanssa Satakunnan len-
noston lentotekniikan edustajana ja hän 
on aktiivisesti kehittänyt maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä tilattavaa kou-
lutusta, tuonut koulutuksen sisältöön 
uusia näkökulmia sekä luonut koulutuk-
selle tavoitteita pidemmällä aikavälillä. 
Vuohelainen on toiminut myös siviiliop-
pilaitosten lentokoneasentajien työhar-
joittelujakson ohjaajana. Hänen opis-
saan opiskelijat ovat saaneet hyvän ja 
kattavan kuvan ilmavoimista sekä Ilma-
voimien huoltoon keskeisesti kuuluvas-
ta lentoteknisestä toimialasta. Vuohelai-
sen kokemukseen perustuen oppilaista 
löytyy myös todelliset huollon ammat-
tilaiset. Vuohelaisen seulan läpäisseet 
ovatkin hyvää rekrytointipohjaa ilma- ja 
puolustusvoimien riveihin.

Muut palkittavat

Vuoden logistiikkaupseeri Ylil Res 
Heikki Tegelberg (HUAr)
 Yliluutnantti Heikki Tegelberg on toi-
minut ansiokkaasti logistiikkapatalajoo-
nan esikunnan johtamisen asiantunti-
jatehtävässä ja kehittänyt tehtävän si-
sältöä aktiivisesti useissa harjoituksissa 
vuosina 2012–2016.
 Tegelbergin palvelus on ollut erittäin 
ansiokasta kaikissa harjoituksissa, ja hä-
net on viimeksi palkittu erinomaisesta 
palveluksesta KAAKKO-16 harjoituksessa.
 Yliluutnantti Tegelberg on lisäksi osoit-
tanut reservin logistiikkaupseerina ak-
tiivisuutta ja omatoimisuutta oman am-
mattitaitonsa ja osaamisensa kehittämi-
sessä mm. PVMOODLE-opintoportaa-
lissa sekä osallistumalla vapaaehtoisiin 
harjoituksiin. 
 Yliluutantti Tegelberg nauttii reservi-
läistoveriensa ja kantahenkilökunnan 
suurta luottamusta ja kunnioitusta, jon-
ka hän on ansainnut osoittamillaan tie-
doilla, taidoilla ja asenteella.
Vuoden Kirjoittaja Kapteeniluutnant-
ti Toni Arosuvi 2. logistiikkarykmentti 
(Standaari, nidotut lehdet ja stipendi)

HPÄÄLL kirjan toimituskunta (nume-
roitu kirja):

Evl evp Aarne Veijalainen: aktiivinen ja 
tuloksellinen toiminta yhdistyksen hy-
väksi, HPÄÄLL kirjan toimittaminen, 
Sveitsiläisvierailu
 Maj Lauri Rissanen:, aktiivinen ja tu-
loksellinen toiminta yhdistyksen hyväk-
si, hallituksessa, HPÄÄLL kirja (toimi-
tuskunnan palkitseminen)
 Evl Mikael Laine; aktiivinen ja tulok-
sellinen toiminta yhdistyksen hyväksi, 
hallituksessa, HPÄÄLL kirja (toimitus-
kunnan palkitseminen)
 Tutkimussihteeri Päivi Jämsen: 
HPÄÄLL kirjan oikoluku HPÄÄLL kirja 
(toimituskunnan palkitseminen)

Muita palkittavia 

Komkapt Jari Pullinen: aktiivinen ja tu-
loksellinen toiminta yhdistyksen hyväk-
si, valtuuskunnan sihteeri (numeroitu 
kirja, Standari)
 Evl evp Timo Vilkko: aktiivinen ja tu-
loksellinen toiminta yhdistyksen hyväk-
si, hallituksessa pitkään (numeroitu kir-
ja, Standari)
 Päätoimittaja ev evp Risto Gabriels-
son: aktiivinen ja tuloksellinen toiminta 
yhdistyksen hyväksi, pitkäaikainen pää-
toimittaja (numeroitu kirja, Standari)

Huomioitavia

Kunniajäsen johtaja Seppo Laalo 75 v 
(erillinen lahja)

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 euroa. 
Juhlavuoden aiheuttamat menot katet-
tiin valtuuskunnan tuella, saaduilla tuki-
maksuilla (PV:n tukisäätiö, Vilho Wäiniön 
Huoltoupseerisäätiö sekä Reserviup-
seerien tukisäätiö) ja osakemyynnillä.

 Hallitus esittää, että tilikauden ylijää-
mä 8552,82 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 lisääntyvis-
tä ponnisteluista huolimatta. Samalla 
painatus ja muut kulut ovat nousseet. 
Lehti on kuitenkin koko yhdistyksen 
keskeisin ja näkyvin toiminnan muoto, 
mistä syystä siihen tulee edelleenkin 
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. Huoltotapahtuman toteutusta 
ja sen tilausta arvioidaan.
 Valtuuskunnan toiminnan aktivointia 
tulee edelleen jatkaa ja toimintaan tulee 
saada lisää sisältöä. Hallituksen toimin-
taa tulee edelleen jäntevöittää työnjaon 
osalta. Hallituksen aiempaa laaja-alai-
sempi kokoonpano helpottaa toiminnan 
aktivointia myös puolustushaaroissa. 

Yhdistyksen toiminnalle on selkeä 
tilaus puolustusvoimien ja elinkei-
noelämän logistiikan yhteydenpitoa 
lisättäessä sekä logistiikkaupseeritoi-
mintaa ja maanpuolustustoimintaa 
tukevana muotona.

Kokouksen isännät on kiitelty ja palkittu erinomaisista ja mielenkiintoisista järjestelyistä.
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Eversti Leo Puustinen palveli puolus-
tusvoimissa monissa huollon korkeissa 
tehtävissä. Hän toimi muun muassa 
huollon opettajana Sotakorkeakoulussa, 
Helsingin Sotilasläänin huoltopäällikkö-
nä, Pääesikunnassa huolto-osaston apu-
laisosastopäällikkönä sekä osastopääl-
likkönä. Reserviin hän siirtyi Kuopion 
Sotilasläänin komentajan tehtävistä.
 Kaikissa edellä mainituissa tehtävis-
sään eversti Leo Puustinen osoitti poik-
keuksellisen suurta huomiota Huoltoup-
seeriyhdistykseen – voi sanoa, että hän 
ja oli Pääesikunnassa palvellessaan lähes 
korvaamaton linkki yhdistyksellemme.
 Hän oli voimakas huollon etujen puo-
lustaja puolustusvoimien johdon ja toi-
mialojen suuntaan.
 Eri tehtävissä palvellessaan hänellä 
oli tarmokas halu kehittää huollon eri 

Eversti evp Leo Puustinen 
kutsuttiin Logistiikkaupseerit ry:n 
kunniajäseneksi

toimintoja ja oli mm. nykyisen huollon 
toimialajaon alullepanija.
 Sotilaana eversti Leo Puustinen oli 
erittäin ammattitaitoinen, eteenpäin 
suuntautuva, motivoitunut ja nopeasti 
tehtäviinsä tarttuva. Voidaan sanoa, että 
hän oli huollon todellinen voimahahmo, 
jonka mielipidettä ei hevin sivuutettu 
edes esimiesten taholta.
 Hän oli pikkutarkka toiminnoissaan ja 
erityisen taitava kaikkeen talouteen liit-
tyvissä asioissa.
 Hän oli kaikkien kollegoiden ja yhteis-
työtahojen arvostama sekä pitämä. Hän 
ohjasi myös auliisti nuorempia huol-
toupseereita mentorina.
 Eversti Leo Puustinen toimi usean 
vuoden ajan Huoltoupseeriyhdistyksen 
hallituksessa 1990-luvulla toimien myös 
varapuheenjohtajana, edustajana Vilho 

Wäiniön säätiössä sekä oli yhdistyksen 
ensimmäinen toiminnan tarkastaja.
 Eversti Leo Puustinen oli vuosia yh-
distyksen hallituksen todellinen ”tie-
topankki” ja talouden vakauttaja sekä 
mittavien lisätulojen alullepanija. Hän oli 
myös erittäin tärkeä tuki monelle pu-
heenjohtajalle ja hallituksen jäsenille.
 Hän oli myös yhdistykselle tärkeä 
linkki Maanpuolustuskorkeakoulun tu-
kisäätiön Huoltoupseeriyhdistyksen ra-
haston suhteen.

Logistiikkaupseeri-lehti onnittelee 
lämpimästi Leo Puustista!

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Timo Saarinen on juuri kutsunut eversti evp. Leo Puustisen  yhdistyksen kunniajäseneksi.



34

Tai vähän yksikertaisemmin il-
maistuna ”PT-logistiikkakeskuk-
seen”. Tänä päivänä automaatio 
ja robotisaatio puhuttavat ihmi-
siä. Pelätään, että pitkälle kehi-
tetyt robotit vievät ihmisiltä ma-
nuaalisen työn. Sipoossa sijaitse-
vassa PT-logistiikkakeskuksessa 
on automaatio viety varsin pit-
källe. Kun teimme tutustumis-
kierroksen, ei siellä juurikaan nä-
kynyt ihmisiä töissä. Tavarakollit 
tuntuivat liikkuvan kuormalavoil-
la itsestään sisään keskukseen ja 
ulos sieltä sekä väliaikaista säi-
lytystä varten varsin korkeallekin 
hyllystöille.

Logistiikkakeskus on varsin vaikutta-
va. Sen tilavuus on noin 3,5 miljoonaa 
kuutiometriä ja kerrosala noin 195000 
neliömetriä. Henkilöstömäärä näin mit-
tavan kokoisessa keskuksessa oli viime 
vuoden lopulla vain noin 180 henkeä 
ja keskuksessa tulee sen valmistuttua 
työskentelemään noin 600 henkilöä.
 Tehokkuus logistiikkakeskuksessa on 
nostettu melkoisen korkealle. Kun kes-
kus vuoden 2019 alkupuolella valmis-
tuu, sen läpi liikkuu kiireisimpinä päivi-
nä jopa 1,2 miljoonaa pakkausta vuo-
rokaudessa. Niitä kuljettaa noin tuhat 
rekkaa. Se onkin S-ryhmän suurin digi-
talisaatiohanke.
 Keskuksen toiminta pyörii lähes tau-
otta. Kuulimme, että automaatiojärjes-
telmässä on ilmennyt vain yksittäisiä 
häiriöitä, toiminta ei ole kertaakaan py-
sähtynyt. Työvuorot ja henkilöstömäärät 
on sovitettu optimaalisesti. Normaalisti 
töitä tehdään kolmessa vuorossa vuo-
rokauden ympäri. Tosin viikonloppuisin 
on vain yksi vuoro päivässä. 
 Vaikka automaatio on täällä pääroolis-
sa, tarvitaan myös manuaalista työtä. 
Noin 20 % toiminnasta tehdään ”käsin”. 
Ihan kaikkea ei siis koneet hoida. Myös 
pakkausten täytyy olla kooltaan ja muo-
doltaan järjestelmään sopivia. 
 Tämä uusi PT-logistiikkakeskus on osa 
vähittäiskaupan arvoketjua ja kytkeytyy 
kiinteästi koko toimitusketjun toimin-
nan ohjaukseen. Toimitusketjussa on eri 
vaihtoehtoja. Varastotoimitukset kulke-
vat logistiikkakeskuksen läpi, kun taas 
terminaalitoimitukset ohittavat keskuk-
sen ja menevät myymälöihin terminaa-
liverkoston kautta. Tuotteita toimitetaan 
myös tavarantoimittajilta suoraan myy-
mälöihin. Kokonaisuutena logistiikkakes-

Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
kevätkokous tutustui S-ryhmän uuteen 
päivittäistavaralogistiikkakeskukseen 
 – Logistiikkakeskus joka ei nuku
Teksti toimituksen perustuen Inex Partners OY:n lähteisiin, kuvat Inex Partners OY:n

kuksella on siis merkittävä rooli toimi-
tusketjussa.
 Vierailumme keskuksessa oli hyvin 
mielenkiintoinen. Oli mielenkiintoista 
nähdä ihmisistä lähes tyhjä valtavan 
suuri varasto jossa tavarakollit tuntuivat 

Tavara kulkee automaattisesti lavoilla varaston sisällä. (Kuva: Tuukka Mielonen)

PT-logistiikkakeskus (Kuva: Tuukka Mielonen)

liikkuvan ”itsekseen”. Automaatio ja ro-
botisaatio varmasti vähentävät ja lopet-
tavat tiettyjä manuaalisia töitä, mutta 
samalla se synnyttää myös uusia. Nii-
hin haasteisiin täytyy vain kyetä vastaa-
maan.



Insta DefSec – kriittisten tietojärjestelmien ja kyberturval-
lisuuden erikoisosaaja. 

Ymmärrämme sotilaallisen toimintaympäristön vaati- 
mukset ja tuomme digitalisaation mahdollisuudet  
turvallisesti osaksi kriittisiä toimintaympäristöjä. Autamme 
asiakkaitamme hyödyntämään uusia toimintamalleja, kehit-
tämään viranomaisyhteistyötä, ratkaisemaan kansainvälisen   
yhteensopivuuden kysymyksiä, tehostamaan tilan-
netietoisuutta ja suorituskykyä sekä nostamaan  
tietoturvallisuuden toiminnan edellyttämälle tasolle.

Insta ILS – avioniikan ja korkeateknologian elinkaari-
palveluiden asiantuntija. 

Palvelemme järjestelmien ylläpidossa puolustus- 
voimien eri aselajien lisäksi viranomaisia ja siviiliorgani-
saatioita. Toimintaamme kuuluu laaja-alaisia kunnos-
sapito-, testaus-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita. 
Edustuksessamme on myös avioniikka-alan johtavien 
toimittajien komponentteja, laitteita ja järjestelmiä.  
Sitoutumattomana toimijana varmistamme aina asiak-
kaillemme turvalliset ja elinkaaritarkastelussa huippu-
laatuiset ratkaisut.

Suomalainen Insta-konserni on riippumaton perhe-
yritys, joka palvelee asiakkaitaan jatkuvan toiminta-
varmuuden ja teknologiakehityksen kumppanina. 
Konserniin kuuluvat myös Insta Automation Oy ja 
Insta Innovation Oy.

instadefsec.fi
instails.fi

Puolustusvoimien 
strateginen 
kumppani
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Arvoisat kuulijat,

Suomalainen kansallinen päätös siitä, 
että taistelukentällä kaatuneet sanka-
rivainajat tuodaan haudattavaksi kotiin, 
omaan kirkkomaahan, on kansainväli-
sesti poikkeuksellisen. Ajattelu kiteyttää 
vahvalla ja konkreettisella tavalla vete-
raanien meille jättämän suomalaisen 
perinnön: Kaveria ei jätetä. Samalla se 
kertoo suoraan sen, että kotimaalla, ko-
dilla, on jokin aivan erityinen merkitys 
ihmiselle ja ihmiskunnalle.
 Tänään olemme saattaneet kotimaan 
multaan 38 henkilön maalliset jäänteet. 
Näistä 32 on Karjalan kannakselta ja 
kuusi Laatokan Karjalasta. On hyvä ym-
märtää, että lukujen ja tämän tilaisuu-
den takana on ihmisiä, joille epätietoi-
suus, ehkä toivo ja toivottomuus, mutta 
ainakin surutyön pituus ja syvyys, ovat 
olleet valtavia.
 Valtioneuvoston puolesta haluan suu-
resti kiittää Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistystä. Yhdistys on vastannut 
sotavainajien etsintätyöstä luovutetulla 
alueella opetusministeriön jälkeen ja 
sen valtuuttamana vuodesta 1998. Vii-
me aikoina yhteistyötä on tukenut so-
pimus puolustusministeriön kanssa. 
Erityisen kiitoksen haluan osoittaa Teille 
vapaaehtoisille, jotka olette halunneet 
kannatella konkreettisin teoin lausetta: 

Pääministeri Sipilän puhe 
valtakunnallisissa
sankarihautajaisissa 
Lappeenrannassa 21.5.2017

”Kaveria ei jätetä”.  Olette uskoneet sii-
hen, että kotimaalla on merkitys.
 Etsinnät ja niihin liittyvä valtiollinen 
sekä arjen yhteistyö kuvaavat tärkeällä 
tavalla Suomen ja Venäjän välisiä suh-
teita tänään. Vuoden 1992 jälkeen, mil-
loin Suomen ja Venäjän valtiosopimus 
mahdollisti kentälle jääneiden etsinnän, 
on kotiin tuotu noin 1 200 suomalaisso-
tilaan jäänteet. Näistä 344 on luotetta-
vasti tunnistettu.
 Uskon, että tällaisena päivinä meis-
tä jokainen miettii erityisesti sitä, miten 
kalliilla hinnalla isänmaan itsenäisyys ja 
vapaus on lunastettu. Uhraukset olivat 
valtavia, jotta säilytimme valtiollisen it-
senäisyyden, vapauden ja kansanvaltai-
sen yhteiskuntajärjestyksen. Veteraanit 
ja kotirintaman miehet ja naiset tekivät 
tässä suurtyön. Nöyrin kiitos koko val-
tioneuvoston puolesta.

 Lause ”Kaveria ei jätetä” on ollut soti-
en jälkeen kantava voima - myös suoma-
laisen yhteiskunnan jälleenrakentamises-
sa. Veteraanien rivit harvenet päivä päi-
vältä. Nyt veteraaneja on noin 20 000. 
Nuorimmatkin heistä ovat yli 90 vuotta. 
Samalla meille on ensimmäistä kertaa 
kasvamassa sukupolvi, joka eivät mo-
nestikaan tunne yhtään sodan käynyttä 
ihmistä. Sodan ja sen jälkeisen jälleenra-
kentamisen ajan siirtyminen kuulopuhei-
siin, oppikirjoihin ja jonnekin historiaan, 
velvoittavat meitä yhä vahvemmin.
 Vietämme tänä vuonna Suomen val-
tiollisen itsenäisyyden satavuotisjuhlia. 
Veteraanit esittävät usein toiveen siitä, 
että Suomi ei koskaan enää joutuisi so-
taan. Se on tällaisena maailman aikana 
vaalimisen arvoinen asia. Toivon, että 
se kuin meille perintönä kulkevat aja-
tukset: ”Kaveria ei jätetä” ja ”Kotimaal-
la, kodilla, on merkitys” näkyvät vah-
vasti myös itsenäisyyden juhlavuoden 
tunnuksessa: Yhdessä!

Hyvä kuulijat,
Sankarihautausmaalla, hautaan las-
kettujen arkkujen äärellä kuulemme 
vahvasti viestin, joka velvoittaa meitä 
tänäkin päivänä. Omalla paikallamme 
meillä jokaisella on velvollisuus tehdä 
parhaamme isänmaan menestyksen, 
kotimme vapauden puolesta.

Pääministeri Juha Sipilä laski Val-
tioneuvoston seppeleen sankarihau-
dalle.
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Kaatuneitten muistopäivänä 21.5. 
siunattiin Venäjältä löydetyt, ken-
tälle jääneet 38 suomalaista Tal-
vi- ja Jatkosodan sankarivainajaa 
haudan lepoon sotilaallisin kun-
nianosoituksin valtakunnallisissa 
sankarihautajaisissa.

Tilaisuus alkoi muistopäivän messulla 
Lappeen Marian kirkossa. Jumalanpalve-
luksen liturgina toimi piispa Seppo Häkki-
nen avustajanaan kirkkoherra Mika Lehto-
la. Saarnan piti kenttäpiispa Pekka Särkiö.
 Tunteikkaan tilaisuuden musiikista 
vastasi Rakuunasoittokunta ja Karjalan 
Laulu-Veikot.
 Jumalanpalveluksen päätyttyä saat-
toväki siirtyi valtiolipun ja lippulinnan 
johdattamana sankarihautausmaalle. 
Sankarivainajat siunattiin kenttäpiispa 
Särkiön johdolla, jonka jälkeen kadetit 
asettivat arkut sankarihautaan.
 Tunnelmaa tiivisti Rakuunasoittokunnan 
esittämät Narvan- ja Porilaisten marssit 
samalla kun arkkuja laskettiin hautaan 
pareittain. Kauniissa kevätsäässä ammu-
tut kunnialaukaukset ja yhteisesti vietet-
ty hiljainen hetki päättivät vainajien siu-
nausosuuden. Pääministeri Juha Sipilän 
pitämän sydämellisen muistopuheen 
jälkeen haudalle laskettiin lukuisa määrä 
seppeleitä ja kukkatervehdyksiä. Kaatu-
neitten muistopäivän viimeisenä osuute-
na lähetettiin seppelpartiot Talvi- ja Jat-
kosodan sankarivainajien muistomerkille, 
Äiti-Karjala-patsaalle, Karjalasta tuotujen 
sankarivainajien muistomerkille, Vapaus-
sodan sankarivainajien muistomerkille 
sekä vuonna 1918 vakaumuksensa puo-
lesta kaatuneiden haudalle.

Pitkän sotatien päätös
Sankarivainajat haudan lepoon Lappeenrannassa
Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

Pitkä tie on tullut päätökseensä ja aseveljet saavat yhteisen viimeisen leposijan.

Kadettien ryhdikäs 
joukko peittää sanka-
rihaudan ennen seppe-
leiden laskua.
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Suomeen on vuosina 1992–2016 palautettu noin 1200 
suomalaisen sotilaan jäänteet. Heistä noin 340 hen-
kilöllisyys on varmistettu DNA-analyysillä. Tunnistetut 
vainajat on saatettu kotiseurakuntien sankarihautaus-
maille ja tunnistamatta jääneet yhteisiin sankarihautoi-
hin eri puolille Suomea. Kentälle jääneiden sankari-
vainajiemme etsintätyöt jatkuvat edelleen.

Seppelpartio on käynyt Äiti-Karjala-patsaalla.

Puolustusvoimien seppele tulossa laskuvuoroon.
 

Lippulinna valmistautuu siirtymään sankari-
hautausmaalle Maasotakoulun edustajien joh-
tamana.

Täpötäydestä Lappeen Marian kirkosta saattoväki 
siirtyy sankarihaudoille.
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Kadetit ovat saaneet kunniatehtä-
vän tehdä viimeinen palvelus itse-
näisyytemme puolesta korkeim-
man uhrin antaneille.

Kaikki valmiina sankarivainajien 
siunaamista varten.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö, kent-
tärovasti Vesa Aurén, kirkkoherra 
Mika Lehtola, kirkkoherra Juha Ek-
lund, rovasti Jorma Taipale, rovasti 
Pertti Huttunen, sotilaspastori Juk-
ka Seppänen ja sotilaspastori Aki 
Lasonen siunaavat sankarivainajat 
viimeiseen lepoon.
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Viime sodissamme kaatui yli 90 000 
suomalaista sotilasta.  Pääosa näistä 
sankarivainajista saatettiin jo sotavuo-
sina kotiseurakuntiensa hautausmaihin. 
Noin 13 000 kaatuneena kentälle jää-
neen tai kadonneen sotilaan kohtalo jäi 
kuitenkin epäselväksi. 
 Kentälle jääneistä lähes 1600 hau-
dattiin sotien aikana tunnistamattomina 
joko pysyviin kenttähautausmaihin, joita 
jatkosodan aikana perustettiin talviso-
dassa kaatuneille Säkkijärvelle, Viipuriin, 
Summaan, Äyräpäähän, Taipaleenjoel-
le ja Kollaalle, tai kotiseudun sankari-
hautausmaihin. Lisäksi noin 300 meri-
sotilasta jäi hukkuneena tietymättömiin. 
Tuhannet sankarihautausmaiden hauta-
kummuille asetetut muistokivet odotta-
vat näin edelleen omistajiansa.
 Vuonna 1992 Suomen valtion ja Ve-
näjän federaation välillä solmittiin val-
tiosopimus toisen maailmansodan 
seurauksena menehtyneiden sotilai-
den muiston vaalimisesta. Sopimus on 
sittemmin mahdollistanut kentälle jää-
neiden ja kadonneiden etsinnät. Tästä 
opetusministeriön johdolla käynniste-
tystä työstä on vuodesta 1998 lähtien 
vastannut Sotavainajien muiston vaali-
misyhdistys. Toimintavaltuutensa ja pe-
rusrahoituksensa yhdistys saa puolus-
tusministeriöltä. Yhdistyksen tekemä 
varsinainen sotavainajatyö käsittää neljä 
vaihetta: kentälle jääneiden etsinnän, 
kotiuttamisen, mahdollisen tunnistami-
sen ja hautaan siunaamisen. 
 Alkuvuosina 1990-luvulla etsinnät 
suuntautuivat kaikille keskeisille talvi- ja 
jatkosodan taistelupaikoille, joihin kaatu-
neita tiedettiin jääneen. Tietoja mahdolli-
sista kohteista hankittiin sekä arkistoista 
että veteraanijärjestöjen kautta omaisille 
ja aseveljille suunnatuilla kyselyillä. Et-
sintöjen käynnistymisen kannalta tärkei-
tä vihjeitä ja täydentäviä tietoja saatiin 
tuolloin noin 4000 tapauksesta. Kaikki 
käytiin tarkoin läpi etsintäedellytysten 
selvittämiseksi ja etsintätöiden suunnit-
telemiseksi. Työtä kentällä tehtiin noin 
200 vapaaehtoisen etsijän voimin.
 2000-luvulle tultaessa on tällaises-
ta laajamittaisesta etsinnästä siirrytty 
enemmän tapauskohtaisiin kohdennet-
tuihin etsintöihin; mennään sinne, mistä 
vielä saadaan suhteellisen varma tieto 
jäänteiden mahdollisesta löytymisestä. 
Tällaisia yhteydenottoja lähinnä omais-
ten taholta on yhdistykselle tullut viime 
aikoina kymmenkunta vuodessa. Toinen 
tyypillinen viime vuosien piirre on ollut 
venäläisten etsijöiden tekemien ja meil-
le luovuttamien löytöjen lisääntyminen. 
Nämä muodostavat jo merkittävän osan 
kaikista löydöistä. Yhteistyö venäläisetsi-
jöiden kanssa onkin eritäin hyvää.
 Vuoden 1992 jälkeen on tähän men-
nessä suoritetuissa etsinnöissä löydetty 
noin 1200 suomalaissotilaan jäänteet. 
Näistä noin 340 on kyetty luotettavasti 
tunnistamaan henkilöllisyydeltään. Tun-
nistaminen perustuu jäänteiden yhtey-

Sankarivainajia itärajan takaa
destä löydettäviin vainajille kuuluneisiin 
tuntolevyihin, arkisto- ja sukuselvityksiin 
sekä nyttemmin Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitoksella tehtäviin DNA-tunnistuk-
siin. Tunnistusta varten hankitaan kaatu-
neen omaisilta, pääsääntöisesti tämän 
äidin naispuolisilta sukulaisilta, vertai-
lunäytteet. Noin sadassa tapauksessa 
dna-tutkimus ei ole tukenut oletettua 
henkilöllisyyttä ja jäänteet on haudattu 
tunnistamattomina. Usein syynä on saat-
tanut olla tuntolevyjen huolimaton käsit-
tely ja vaihtuminen rintamaoloissa.
 Kentältä löytyneiden jäänteet kootaan 
kesäkausittain Viipurin evankelisluterilai-
sen kirkon suojiin, mistä ne myöhemmin 
syksyllä arkkuihin laittamisen ja lyhyen 
muistotilaisuuden saattamana kuljetetaan 
tunnistamista ja hautaamista varten Hel-
sinkiin. Tunnistetut on kuljetettu kotiseu-
duilleen ja haudattu yhdessä puolustus-
voimien ja seurakuntien kanssa omaisten 
haluamalla tavalla joko sankarihautoihin 
tai sukuhautoihin. Tänä keväänä näitä tilai-
suuksia on ollut seitsemällä paikkakunnal-
la. Tilaisuudet ovat olleet kaikille mukana 
olleille mieliin painuvia tapahtumia. Omil-
la paikkakunnillaan ne ovat saaneet myös 
runsaasti julkista huomiota osakseen. 
 Tunnistamattomiksi jääneet on hau-
dattu kaatuneitten muistopäivinä järjes-
tetyissä valtakunnallisissa sankarihauta-
jaisissa juhlallisin menoin yhteishautoi-
hin, pääasiassa Lappeenrantaan, mutta 
myös Helsinkiin, Joensuuhun ja Kajaa-
niin. Viimeksi tällainen tilaisuus oli Lap-
peenrannassa tänä vuonna Kaatuneiden 
muistopäivänä. Lappeenrantaan on nyt 
haudattu noin 800 etsinnöissä löytynyt-
tä tunnistamatonta sankarivainajaa.
 Maittemme välinen valtiosopimus on 
vastavuoroinen. Venäläiset etsijät ovat 

tehneet etsintöjä muun muassa Sallan 
suunnalla, Kuhmossa ja Ilomantsissa. 
Neljä vuotta sitten Kuhmosta kotiutet-
tiin 111 neuvostosotilaan jäänteet.
 Tämän etsintöihin liittyvän sotavai-
najatyön ohella Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistys hoitaa itärajan takana 
olevia kenttähautausmaita, joita edellä 
mainittujen kuuden lisäksi on seitsemäs 
Laatokan pohjoisrannalla Tuuloksessa. 
Tänne haudattiin kesäkuussa 1944 51 
tunnistettua ja kuusi tunnistamatonta 
kaatunutta, joita vaikean tilanteen vuok-
si ei kyetty evakuoimaan.
 Yhdistyksen vastuulla ovat myös en-
tisen Neuvostoliiton alueella olevat yh-
deksän sotavankeudessa menehtynei-
den suomalaisten sotilaiden muistoksi 
pystytettyä muistomerkkiä. Kaukaisin 
niistä on nykyisen Kazakstanin alueella 
Karagandassa. Eri muistomerkeille teh-
dään vuorovuosina tarkastus- ja muis-
tokäyntejä. Viimeksi toukokuun lopul-
la käytiin laskemassa kukat Hatsinan 
muistomerkillä, jonka paljastamises-
ta on tänä vuonna kulunut 25 vuotta. 
Suunnitelmissa on vielä joidenkin uusi-
en muistomerkkien aikaansaaminen.
 Sotavainajatyön tulevaisuutta ohjaa 
periaate, jonka mukaan ”sankarivainajien 
muisto on ikuinen”. On hyvin luultavaa, 
että kentälle jääneiden etsinnät tulevat 
enne pitkää vähenemään. Sen sijaan 
muistokäynnit ja hoitotoimenpiteet niin 
kenttähautausmailla kuin sotavankimuis-
tomerkeilläkin tulevat jatkumaan. 

Pertti Suominen
Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja

Talvisodan taiteluissa Leipäsuolla joulukuussa 1939 kaatunut vänrikki Jouko Nikula siunattiin 
Pornaisten sankarihautausmaahan toukokuussa 2017.
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Vuonna 1941 yksinäinen japani-
lainen lentäjä yritti vallata Ha-
waijin saaren Ni’ihaun. Paikalliset 
asukkaat vastasivat tähän järjes-
tämällä luau-seremonian1 hänel-
le.
 Robinsonin perhe omisti osan 
Ni’ihau-saaresta jo vuodesta 
1864. Vain saaren alkuperäiset 
asukkaat, Ribinsonit, valtion vir-
kamiehet ja USA:n laivaston hen-
kilöstö sai käydä ja olla saarella 
– siksi sitä kutsuttiin  „Kielletyksi 
saareksi“.

Vuonna 1941 saarella ei ollut sähköä 
tai puhelimia ja lähes kaikki puhuivat 
ainoastaan paikallista kieltä. Jopa saar-
ta omistanut Aylmer Francis Robinson-
kin asui naapurisaarella Kaua’illa ja kävi 
vain viikottaain Ni’ihau-saarellaan.
 Saarella oli kuitenkin kolme japanilais-
ta joiden sallittiin asua siellä; Ishimatsu 
Shintani (joka oli syntynyt Japanissa, 
mutta oli asunut saarella jo 40 vuotta) 
sekä Yoshio ja Irene Harada (jotka olivat 
Hawaijilla syntyneitä Yhdysvaltojen kan-
salaisia).
 Johtuen saaren eristyneisyydestä 
sekä pienestä koosta (180 neliökilo-
metriä) japanilaiset uskoivat saaren ole-
van asuttamattoman. Niinpä hyökkäys-
tä Pearl Harboriin suunnitellessaan he 
neuvoivat lentäjiään laskeutumaan sin-

Pearl Harborin jälkeen 
japanilainen lentäjä tekee

pakkolaskun yhdelle 
Hawaijin saarista ja 
yrittää valloittaa sen!
14.08.2016 Shahan Russell (suomennos: toimitus)

ne mikäli koneisiin tulisi vaurioita. Pak-
kolaskun tehneet pelastettaisiin myö-
hemmin sukellusveneellä.
 Ja tässä ensimmäisen luokan ilmaso-
tamies Shigenori Nishikaichi tulee ku-
vaan. Joulukuun seitsemäntenä 1941 
hän istui A6M2 Zero „B11-120“ konees-
saan katsellen kun ensimmäinen aalto 
koneita lähti Hiryu-lentotukialuksen kan-
nelta. 
 Hänen vuoronsa tuli, kun jo ensim-
mäiset pommit olivat iskeytyneet Yh-
dysvaltojen Tyynenmeren laivastoon. 
Noustessaan taivaalle hän liittyi toiseen 
aaltoon ja lensi sen mukana kunnes vi-
hollisen ilmatorjunta osui koneeseen. 
Kone oli ammusten repimä, taivas täyn-
nä räjähdyksiä, paluu tukialukselle oli 
mahdotonta. Niinpä hän ohjasi koneen  
Ni’ihau-saarelle.
 Kolmekymmenvuotias Hawila „Ho-
ward“ Kaleohano oli ainoa saaren alku-
peräisasukas joka puhui englantia. Hän 
omisti myös pellon jonne Shigenori yrit-
ti laskeutua. Se olisi sujunut varmasti 
muuten hyvin, mutta koneen pohja tart-
tui piikkilanka-aitaan ja romuttui.
 Howard ei tiennyt hyökkäyksestä 
Pearl Harboriin, mutta hän tiesi Yhdys-
valtojen suhteiden heikentymisestä Ja-
panin kanssa. Niinpä kun Shigenori oli 
vielä huumaantuneena romuttuneessa 
N11-120 koneessaan, otti Howard pilo-
tin aseen ja joitain papereita ohjaamos-

ta. Sen jälkeen hän toivotti Shigenorin 
tervetulleeksi saarelle. 
 Muitakin kerääntyi tarjoamaan vie-
raanvaraisuuttaan, mutta Shigenorin 
englanti oli hyvin alkeellista. Siksi he 
kutsuivat Ishimatsun paikalle, joka oli 
naimisissa paikallisen asukkaan kanssa 
ja puhui siten sujuvasti paikallista Ha-
waijinkieltä. 
 Onnellisena tavattuaan toisen japa-
nilaisen Shigenori innostuneena kertoi 
miehelle Pearl Harborin pommittami-
sesta. Ishimatsu kalpeni ja käveli pois 
reagoimatta muiden asukkaiden pyyn-
töön kääntää mitä pilotti oli kertonut.
 Olkapäitään kohauttaen he kutsuivat 
kaksi muuta, jotka osasivat Hawaijinkiel-
tä sekä japania (kuten myös englantia) – 
Yoshio Haradan ja tämän vaimon Irenen. 
Shigenori kertoi jälleen pommituksesta, 
mutta pariskunta päätti, että oli parempi 
jättää tämä osa kääntämättä.
 Pian pilotti pyysi papereitaan takaisin, 
mutta Howard kieltäytyi antamasta nii-
tä. Sen sijaan hän ja hänen naapurinsa 
alkoivat suunnitella tervetuliais luau-se-
remoniaa. Sen aikana Shigenori kertoi 
Haradoille, että Japanin voitto oli väis-
tämätön. Haradat saattoivat joko jäädä 
lyödyn Amerikan toisen luokan kansalai-
siksi tai he voisivat valita voittavan puo-
len, koska  he olivat etnisiä japanilaisia.
 Luau-seremonia pidettiin myöhemmin 
illalla ja uutiset hyökkäyksestä kuultiin 

Valokuva on otettu japanilaisesta lentokoneesta torpedohyökkäyksen aikana ankkuroituja aluksia vastaan Ford-saaren kummallakin puolella. 
Kuvan suunnassa idässä näkyy täydennysvarikko, sukellusvenetukikohta ja sen oikealla puolella keskellä polttoainevarastot. Torpedo on juuri 
iskenyt USS West Virginiaan saaren kauimmaisella puolella keskellä kuvaa. (Kuva: Wikipedia) 
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pattereilla toimivasta radiosta. Tilanne 
oli varsin piinallinen. Pelastussukellus-
venettäkään ei kuulunut, koska se oli 
jämähtänyt taisteluun Yhdysvaltojen lai-
vaston alusten kanssa. 
 Shigenoria pidettiin isännän talossa 
paikallisten odottaessa Aylmerin seu-
raavaksi päiväksi suunniteltua vierailua 
saarelle. Ni’ihaun omistaja voisi ottaa 
pilotin Kauain saarelle ja luovuttaa hä-
net viranomaisille.
 Mutta Aylmer ei koskaan saapunut 
viranomaisten kiellettyä kaiken saar-
ten välisen liikenteen. Koska Ni’ihaulla 
ei ollut vankilaa, eikä luau-seremonian 
isännät halunneet enää olla tekemisis-
sä Shigenorin kanssa Haradat tarjosivat 
hänelle taloaan. Muut suostuivat järjes-
telyyn, mutta he asettivat neljä vartijaa 
pitämään japanilaista silmällä.
 Ishimatsu tuli toisiin aatoksiin jossain 
vaiheessa, koska joulukuun 12. päivä-
nä hän pyysi papereitaan takaisin Ho-
wardilta 200 USD maksua vastaan. Se 
oli ruhtinaallinen summa siihen aikaan 
Ni’iuhain asukkaille. Hawaijilainen kiel-
täytyi.
 Myös turvallisuusjärjestelyistä oli tullut  
leväperäistä, koska eihän Shigenorilla 
ollut paikkaa mihin paeta. Tästä syystä 
vartijoiden määrä oli vähennetty vain yh-
teen. Yllättäen Haradat hyökkäsivät varti-
jan kimppuun, sitoivat tämän ja lukitsivat 
hänet varastorakennukseen (jossa säily-
tettiin haulikkoa ja Shigenorin pistoolia).
 Nyt he muodostivat kolmen hengen 
armeijan, joka suuntasi Howardin tiluk-
sille. Onneksi Howard näki japanilaisten 
tulevan ja juoksi kylälle kertomaan ta-
pahtuneesta.
 Kukaan ei tietenkään uskonut häntä. 
Haradat ja Ishimatsuhan olivat olleet 
hyviä naapureita. Howard alkoi olla jo 
epätoivoinen, mutta kuka tulikaan juos-
ten kylälle? Sehän oli Shigenorin vartija, 
joka oli paennut varastosta. Hän vah-
visti tapahtuneen, kyllä Haradat olivat 
yllättäneet hänet! Kaikki hajaantuivat.
 Myöhemmin illalla Howard antoi pa-
perit toiselle henkilölle säilytettäväksi. 
Sitten hän lähti veneellä meloen viiden 
muun miehen kanssa Kauain saarelle.
 Seuraavana aamuna japanilaiset ot-
tivat vangeiksi Benehakaka „Ben“ Ka-
nahelen ja hänen vaimonsa Kealohan 
„Ellan“. Vaimoa panttivankina pitäen he 
käskivät Beniä etsimään Howardia. Ben 
teeskenteli etsivänsä vaikka tiesi hyvin, 
että Howard ei ollut saarella.
 Turhautuneena Shigenori uhkasi am-
pua kaikki kyläläiset, jos ei saisi paperei-
taan takaisin. Sitten hän antoi haulikon 
Yoshiolle, jolloin Ben kävi hänen kimp-
puunsa. Shigenori ampui hawaijilaista 
nivusiin, vatsaan ja reiteen, mutta lihak-
sikas lampaankasvattaja ei luovuttanut. 
 Haavoistaan huolimatta Ben nosti pi-
lotin ja heitti tämän kiviseinää vastaan. 
Ella tarttui kiveen ja alkoi takoa japani-
laisen päätä. Näin Ben sai aikaa tarttua 
metsästyspuukkoonsa, jolla hän sitten 
leikkasi japanilaispilotin kurkun auki. 
Tästä Ben palkittiin myöhemmin Medal 
of Merit- ja Purppurasydänmitalleilla. 
 Yoshio tarttui Shigenorin pistooliin, 
nosti sen ja tähtäsi – ja ampui itseään 

päähän. Irene ja Ishimatsu vangittiin so-
dan päättymiseen asti.
 Tammikuun 26. päivänä 1942 meri-
voimien luutnantti C.B. Baldwin kirjoitti, 
että „japanilaisasukkaat, joiden on ai-
emmin luultu olevat lojaaleja Yhdysval-
loille, voivat avustaa Japania mikäli jat-
kossa .... hyökkäyssotatoimet ovat on-
nistuneita.“ Helmikuun 19. päivänä pre-
sidentti Roosevelt antoi asetuksen no. 
9066 jonka mukaan kaikki japanilaista 
alkuperää olevat asukkaat Yhdysvaltojen 
maaperällä internoitiin. 
1) Luau (Hawaijin kielellä l 

–u  ’au) on pe-
rinteinen hawaijilainen juhla johon 
tavallisesti liittyy viihdykettä, kuten 
paikallista musiikkia, sekä erilaisia 
perinteisiä ruokalajeja. Luau-seremo-
nioita tai -juhlia vietetään mm. val-
mistumisen, häiden ja syntymäpäivi-
en yhteydessä. (Wikipedia)

A6M2 ”Zero” Renon ilmailunäytöksessä 2004 
(Kuva: Wikipedia, Marc Grossman, CC BY-SA 
3.0)

Nishikaichi’n romuttunut lentokone (Wikipedia / Public Domain)

Shigenori Nishikaichi (Kuvan ottaja tunte-
maton, se esiintyy Allan Beekmanin teoksen 
kannessa ”The Niihau Incident”. Patricia Beek-
man, Allan Beekmanin perillinen. CC BY 2.5.)
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Kirja-arvostelut

On hämmästyttävän vaikea laatia ar-
vostelua kirjasta, johon on tyytyväinen. 
Vyyhteä on yleensä helppo lähteä keri-
mään auki siitä, mihin on jäänyt eniten 
toivomisen varaa. Tämä kirja on asian-
sa läpikotaisin tuntevan ammattimiehen 
työtä, ja sisältö antaa huomattavasti 
enemmän kuin kuorma-autojen hallitse-
ma kansi lupaa. 
 Miinussarakkeeseen jää oikeastaan 
vain sekava rakenne. Tekstijaksojen 
hierarkia ei hahmotu kunnolla ja niin-
pä runsasta sisältöä on hieman vaikea 
hallita kokonaisuutena. Sisällysluettelo 
onneksi paikkaa hahmottamisongelmaa, 
mutta selkeän jaottelun soisi toteutuvan 
paremmin myös visuaalisesti. Tekstilaa-
tikoita on käytetty paljon mutta ne kai-
paisivat selkeitä otsikoita.
 Kirja nojaa erityisesti kuviin, joita on 
lähes käsittämätön määrä, mutta selai-
lukirja tämä ei suinkaan ole. Kuvien lo-
massa piilee huikea tietomäärä. Kirjan 
läpi luettuaan kannattaa vielä erikseen 
käydä kuvat teksteineen ajatuksella läpi 
omana lukukertanaan.
 Kirjan kattava kuvitus ansaitsee hatun-
noston. Sen hankkimiseen ja suunnitte-
luun on varmasti mennyt aikaa eivätkä 
tarkat kuvatekstitkään itsestään synny. 
Kirjan luonteeseen kuuluu, että kuvateks-
ti määrittelee ajoneuvon merkin ja mallin 
mahdollisimman tarkasti. Usein maini-
taan myös kuvausajankohta ja paikka.
 Vaikka kannesta tulevat mieleen 
spontaanisti vain kuorma-autot niin kir-
ja todellakin käy läpi kaikki ajoneuvot, 
ei pelkästään kuorma-autoja eikä edes 
pelkästään moottoriajoneuvoja. Omat 
katsauksensa ovat nimittäin saaneet 
esimerkiksi hevosajoneuvot, veturit ja 
polkupyörätkin. 
 Moottoriajoneuvoja onkin sitten aivan 
laidasta laitaan – mitä moninaisimmat 
autot toki laajimmin esiteltyinä. Sivuilta 
löytyy lähes kaikki mahdollinen mootto-
rivoimalla maalla liikkuva vetotraktoreis-
ta lumilinkoihin.
 Sotavuosien rintamilla liikkui enimmil-
lään yli 40 000 moottoriajoneuvoa, joi-
den huolto-organisaatioon kuului lähes 
divisioonan verran miehiä. Sotaväen ja 
kansanhuollon käytössä oli merkittävä 
osa maamme tuolloisesta moottoriajo-
neuvokannasta.

Sota-ajan ajoneuvokaluston 
perusteellinen läpivalaisu
Seppo Simola

 Tietoiskumaisissa artikkeleissa tar-
kastellaan moottoriajoneuvoja sivuavia 
aihepiirejä kuten polttoaineita, kuljetus-
muodostelmia ja korjaustoimintaa. Polt-
toaineosiossa käsitellään tietysti myös 
puu ja korvikeaineet. Mahdollisuutta 
valmistaa bensiiniä turpeesta tutkittiin 
sota-aikana samoin kuin voiteluöljyn 
valmistamista tervasta.
 Numeroita rakastava ja niiden avul-
la maailmaa hahmottava ilahtuu sivuilla 
vilahtelevista tilastoista. Autoharrastajia 
palvelee kirjan lopussa oleva automerk-
kikohtainen hakemisto, ja loppusivuilla 

on englanninkielinen yhteenveto ulko-
maisia lukijoita varten.
 Kirja pyrkii vastaamaan kysymykseen, 
paljonko ja minkälaista ajoneuvokalus-
toa sotavuosina rintamilla käytettiin. 
Viimeisiä sivuja käännellessä voi tode-
ta, että kysymys todellakin saa vasta-
uksensa ja siinä sivussa moni muukin 
kysymys, joka kirjaa aloittaessa ei tullut 
edes mieleen.

Sotiemme ajoneuvot 1939–1945
Markku Mäkipirtti
Kustantaja Laaksonen, 224 s.
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Kirjan näkökulma on poikkeuksellinen 
ja siksi kiinnostava. Kirjallisuus yleensä 
käsittelee Suomea ja suomalaisia toimi-
joina, Itä-Karjalan valloittajina. Tällä ker-
taa suomalaiset ovat uhreina. 
 Alkulehdillä tekijä kertoo käsittelevän-
sä Karjalaan jääneen yksityisen omai-
suuden kohtaloita, mutta paljon kirja 
ottaa kantaa myös julkiseen omaisuu-
teen, kuten museokokoelmiin. Hyvä 
niin, koska lukijalle joka tapauksessa 
heräisi kysymys asiasta.
 Otsikko antaa kirjasta turhan suppe-
an kuvan. Puna-armeijan ja Neuvosto-
liiton toimia Karjalassa 1939–1941 toki 
käsitellään paljon, mutta lähes sata 
ensimmäistä sivua käsittelee sota- ja 
ryöstösaalista koko toisessa maailman-
sodassa sekä sodan osapuolten suh-
tautumista vallatuilla tai miehitetyillä 
alueilla olleeseen yksityisomaisuuteen. 
Arvotaidetta ryöstettiin korkeiden sota-
päälliköiden yksityisiin kokoelmiin siinä 
missä rivimiehet saattoivat ottaa oikeu-
detta mitättömämpiä ”matkamuistoja”.  
 Laaja taustoitus ja käsitteiden mää-
rittely ovat paikallaan, koska sotasaalis 
tietokirjallisuuden aiheena on harvinai-
nen. Sotasaaliista pitäisi puhua vain sil-
loin, kun kyse on vihollisvaltion omai-
suudesta. Yksityinen omaisuus on kate-
gorisesti suojeltu vaikka – ikävä kyllä – 
tämä periaate ruhjoutuu sodan jaloissa 
aina, niin Karjalassa ja niin nykyisilläkin 
rintamilla. 
 Puna-armeijassa langetettiin välillä an-
kariakin rangaistuksia ryöstelystä, jos-
kus taas upseerit suorastaan näyttivät 
mallia. Neuvostovaltio puolestaan pyrki 
muuntamaan Karjalaan jääneen suoma-
laisen yksityisomaisuuden ”lailliseksi” 
kierrättämällä sen sotasaalisvarastojen 
kautta uusien asukkaiden halvalla os-
tettavaksi. Eräästä viipurilaisesta mat-
kamuistomyymälästä tekijä kertoo löy-
täneensä vielä muutama vuosi sitten 
pukuja, jotka olivat suomalaisilta asuk-
kailta peräisin.
 Valtiollisia hankkeita sotasaaliin ja 
ryöstetyn omaisuuden esittelyyn tätä 
tarkoitusta varten perustetuissa mu-
seokokoelmissa oli ainakin Saksalla ja 
Neuvostoliitolla. Viimeksi mainitulla oli 
suunnitelma jopa 400 metriä korkeasta 
Neuvostojen palatsista, jonne oli tarkoi-
tus perustaa Maailman taiteen museo. 
Viimeiset sata metriä rakennuskomplek-
sista olisi muodostunut Vladimir Leninin 
patsaasta. Vaikka tämä hanke jäi toteu-
tumatta, niin Eremitaasissa on kirjan 
mukaan yhä 164 Karjalasta peräisin ole-
vaa taideteosta.

 Karjalaisten omaisuuden kohtalo on 
vieläkin lohduttomampi mitä yleensä 
tiedetään. Vain mitätön osa yksityises-
tä omaisuudesta pystyttiin evakuoimaan 
läntisempään Suomeen ja pelastettukin 
omaisuus saattoi lojua pitkät ajat taiva-
salla. Osa siirrettäväksi aiotusta omai-
suudesta poltettiin jo kokoamispaikoil-
la Karjalassa. Kirjan mukaan Karjalan 
heimo aloitti elämänsä läntisemmässä 
Suomessa käytännössä tyhjästä.
 Kirjoittaja toteaa tavoitteensa eli Kar-
jalasta evakkoon lähteneiden yksityisen 
omaisuuden kohtalon tarkan selvittämi-
sen mahdottomaksi. Yritys on silti hyvä 
ja tarpeellinen. Aihetta lähestytään ko-
konaisuutta hahmottamalla, mutta mu-
kana on paljon mielenkiintoista detalji-
tietoa. 

Karjalaisten omaisuus 
kohtalon riepoteltavana
Seppo Simola

 Kuvitus ansaitsee erityisen kiitoksen. 
Tekstin lomaan asemoitu kuvitus sitoo 
kuvat paremmin tekstiin, mutta kuvaliit-
teissä painojälki olisi ollut parempi. Ku-
vien hankinnassa on käytetty runsaasti 
venäläisiäkin lähteitä samoin kuin kirjan 
lähdeaineistossa muutekin.

Puna-armeijan sotasaalis – Karjalan kult-
tuuriomaisuuden ryöstö 1939–1941
Hannu Takala
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
256 s.
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Logistiikkaupseerikurssi 61 järjestet-
tiin 15.8.–9.12.2016 Logistiikkakoulul-
la Riihimäellä. Kurssin kokonaiskes-
to on noin 14 viikkoa. Kurssille ha-
keutui kaikkiaan 33 henkilöä. Nytkin 
muutama henkilö jäi pois kurssilta 
muuttuneiden työtehtävien tai hen-
kilökohtaisten syiden vuoksi. Pääosa 
opiskelijoista oli Maavoimien lähettämiä 
ja seuraavaksi eniten opiskelijoita tuli 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
alaisista joukoista. Puolustushaarois-
ta myös merivoimat ovat viimevuosina 
olleet aktiivisesti lisäämässä huollon ja 
logistiikan osaamista. 
 Logistiikkaupseerikurssin pääkohde-
ryhmänä ovat edelleen nuoret upseerit, 
joilla ei ole aikaisempaa huollon koulu-
tusta. He ovat kuitenkin olleet jo vä-
hemmän edustettuina, kun huollon pe-
ruskoulutusta on annettu kadeteille jo 
vuodesta 2002. Puolustusvoimauudis-
tuksen myötä kurssi on pääasiassa toi-
minut huolto- ja logistiikkajärjestelmän 
osaamisen ajantasaistajana, kun järjes-
telmä on uudistettu lähes kokonaisuu-
dessaan. 
 Kurssin tavoitteena on antaa kurssi-
laisille valmiudet toimia sodan ajan lo-
gistiikkapataljoonan esikuntaupseerin 
tehtävissä sekä rauhan ajan joukko-
osaston tai vastaavassa huollon ja lo-
gistiikan tehtävissä. Tavoitteisiin on 
päästy antamalla koulutusta sekä nor-
maali- että poikkeusolojen logistiikka-
järjestelmästä. Opetettavina kokonai-

Logistiikkaupseerikurssin 
kuulumisia

suuksina kurssilla on puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmä ja puolustushaaro-
jen huoltojärjestelmät, joukko-osaston 
huolto, Puolustusvoimien kumppanuus 
ja Kansainvälinen (Kriha) logistiikka sekä 
logistiikkapataljoonan suunnittelu, johta-
minen ja toimeenpano.
 Historiallisen Logistiikkaupseerikurs-
sista 61 teki se, että ensimmäisen 
kerran opiskelijaksi hyväksyttiin myös 
Puolustusvoimiin kuulumaton henkilö. 
Tähän mennessä Logistiikkaupseeri-
kurssille tai sen edeltäjälle Huoltoup-
seerikurssille tai sen osajaksoihin on 
osallistunut henkilöstöä kaikista puolus-
tushaaroista ja kaikista henkilöstöryh-
mistä. Esimerkiksi aliupseereiden huol-
lon mestarikurssi on osallistunut Puo-
lustusvoimien logistiikka- ja puolustus-
haarojen huoltojärjestelmät osajaksolle.

Yhteistyötä syvennetään

Historiallisen pelinavauksen yhteydessä 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
esikuntapäällikkö eversti J-P Hirvonen 
hyväksyi Puolustusvoimien strategisiin 
kumppaneihin kuuluvan MILLOG Oy:n 
teknisen päällikön, Sami Liskin opiskeli-
jaksi kurssille. Asiasta oli keskusteltu jo 
muutamia vuosia Puolustusvoimien ja 
MILLOG Oy:n välillä. Tämä mahdollistaa 
todellisen strategisen kumppanuuden 
toteuttamisen toimijoiden välillä. 
 Kurssilla keskeiseksi havainnoksi tuli, 
että yhteistyö hyödyntää molempia osa-

puolia yhtälailla. Puolustusvoimat an-
taa tietoa strategiselle kumppanille ja 
samalla kertaa kumppani jakaa omaa 
tietouttaan edustamastaan yrityksestä. 
Näin tiedon jakaminen ei jää pelkästään 
kurssin yksittäisen kumppanuus -osa-
jakson aikaiseksi lyhyeksi tietoiskuksi.
 Keskeisenä tavoitteena Logistiikkaup-
seerikurssilla on tietenkin verkottumi-
nen, joka toimii sekä Puolustusvoimien 
sisällä että ympäröivässä yhteiskunnas-
sa. Puolustusvoimat Suomessa on aina 
ollut tilanteessa, joissa niukkojen kan-
sallisten resurssien käyttö ja niiden ja-
kaminen kaikkien toimijoiden kesken on 
todellisuutta normaalioloissa, poikkeus-
oloista puhumattakaan.
 Logistiikkaupseerikurssi on toteutettu 
vuoden 2015 syksystä yhdessä Sotatie-
teiden maisterikurssin logistiikkaopinto-
suunnan kanssa. Koulutuksen yhdistä-
mistä tuki tuolloin lähes identtiset kou-
lutustavoitteet. Muutamassa vuodessa 
tavoitteet ovat kuitenkin muuttuneet 
siten, että pääosa koulutuksesta on 
eriytyvää. Vuodesta 2018 alkaen Logis-
tiikkaupseerikurssin ajankohta tulee ole-
maan kevätkaudella, huhti–kesäkuussa. 
 Kurssi toteutetaan itsenäisenä koko-
naisuutena. Logistiikkaupseerikurssin 
opintokokonaisuudet tulevat säilymään 
edelleen NO- ja PO -opintojaksoina, joi-
hin voi edelleen hakeutua tarpeen mu-
kaisesti lyhyemmille osajaksoille.

Logistiikkaupseerikurssi 61 ja SM logistiikkaopintosuunta 6 kumppanuuteen liittyvällä opintomatkalla Patrialla.

Apulaisosastopäällikkö Majuri Juha Markkanen, TÄYDKOULOS, LOGK-PVLOGLE, Riihimäki YLIVERTAINEN 
KAIKISSA 
TILANTEISSA.



YLIVERTAINEN 
KAIKISSA 
TILANTEISSA.
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Pahoittelut vuoden 2017 
laskutuksessa ilmenneistä 

ongelmista.
Tilanne:

Osa laskuista on lähtenyt vanhojen jäsentietojen 
perusteella, joten osa teistä jäsenistä on 

saattanut saada laskun vanhoilla osoitetiedoilla 
tai osalle laskua ei ole saapunut laisinkaan.

Toimintaohjeet:
Jos ette ole saaneet jäsenenä laskua, niin 

ilmoittakaa tästä taloudenhoitajalle: 
tarja.takala@pp.inet.fi ja sihteerille: 

logury@gmail.com

Pahoittelut sekaannuksesta ja hyvää kesää!
Logistiikkaupseerit Ry hallitus



49

Alustava ohjelma;
11.00 Kokoontuminen Syndalenin leirintäalueella ja tutustuminen lukiolaisten turvakurssiin

11.30 Kenttälounas

12.30 Kalusto- ja toiminnan esittely sotasatamassa, UudPr

13.30–15.00 Tutustuminen lukiolaisten turvakurssin rasteihin
 – selviytymisrasti
 – itsepuolustusrasti
 – ensiapurasti
 – suunnistusrasti

 Huoltomieskilpailu rastien yhteydessä:
1. selviytymisrasti
2. ensiapurasti

15.00 Siirtyminen Dragsvikin varuskunta-alueelle ja
 tutustuminen Kaptensbostället -museoon

17.00 Päivällinen ruokasalissa

18.00 Dragsvik varuskunnan esittely upseerikerholla ja
 Illanvietto

22.00 Tilaisuuden päätös, mahdollinen yöpyminen

Huoltotapahtuma järjestetään Uudenmaan Prikaatissa 
Dragsvikissa ja Syndalenissa 14.10.2017

Ilmoittautuminen sähköpostiin logury@gmail.com 1.10.2017 mennessä

Sähköpostiin seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, ruoka-aineallergiat
Lisäksi onko majoitustarvetta ja monelleko henkilölle.
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Logistiikkaupseerit ry:n 
syyskokous 9.10. 2017
 
• Logistiikkaupseerit ry:n seuraava sääntömääräinen 
 syyskokous järjestetään Riihimäellä 
 Logistiikkakoululla 9.10.2017.

• Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
 
Alustava aikataulu:

klo 16.00 Valtuuskunnan kokous
klo 17.00–18.00  Vuosikokous (LOGK:n esittely)
klo 18.00–18.45  Päivällinen
klo 18.45–20.00  Tutustuminen koulun tiloihin

Ilmoittautuminen sähköpostiin 
logury@gmail.com 1.10.2017 mennessä.

Sähköpostiin seuraavat tiedot: 
etunimi, sukunimi, syntymäaika, ruoka-aineallergiat

Puolustusvoimien Suomi 100-kesäkiertue 2017 sai räväkän alun 4.6. Helsingissä. Kiertue käy kaikkiaan 16 kaupungissa ja viimeinen etappi 
on 20.8. Turussa. Kannattaa lähteä tutustumaan kalustoon ja nauttimaan Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan hulvattoman energisistä 
esityksistä. Tarkka kiertueohjelma löytyy netistä, ohjelmaa löytyy koko perheelle!
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.
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