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Turvallisuuspolitiikan 
perusteet muutoksessa
Itämeren turvallisuustilanteen on mel-
ko yleisesti meillä nähty menevän huo-
nompaan suuntaan. Laaja huoli todelli-
sesta tai kuvitellusta Venäjän uhasta on 
saanut Baltian maat ja Puolan tukeutu-
maan entistä voimakkaammin NATO:on 
ja järjestön läntiset maat ovatkin vas-
tanneet avunpyyntöihin.
 Läntisessä naapurissamme Ruotsissa 
on opposition johto ilmaissut kantansa 
liittoutumiseen. Jos oikeisto-oppositio 
voittaa 2018, on suuri mahdollisuus, 
että Ruotsi hakee NATO:n jäsennyyttä. 
Oma ulkopoliittinen johtomme on ko-
rostanut kummankin pohjoismaan sa-
mankaltaista ulkopoliittista linjaa ja puo-
lustusyhteistyötä on pyritty syventämän 
maiden välillä. Tämä kuvio muuttuisi no-
peasti mikäli naapurimme jättäisi jäsen-
hakemuksensa läntiselle puolustusliitol-
le. Myös yllättävät muutokset Itämeren 
turvallisuuspoliittisessa tilanteessa saat-
taisivat nopeasti muuttaa myös sosi-
aalidemokraattien asenteen NATO:on. 
Suomen turvallisuuspolittinen asema 
muuttuisi melko arvaamattomaksi jollei 
peräti kestämättömäksi.
 Kumpikin pohjoismaa on myös pyr-
kinyt syventämään puolustuspoliittis-
ta yhteistyötä mm. USA:n kanssa. 
Tähän asti tehdyt yhteistyösopimukset 
eri länsmaiden kanssa eivät sisällä 
mitään turvatakeita mahdollisen sodan 
varalle. Presidentinvaalit voittaneen 
Donald Trumpin usein ristiriitaiset 
lausunnot mm. NATO:sta ovat 

syventäneet koko läntisen Euroopan 
huolta USA:n sitoutumisesta järjestön 
europpalaisten jäsenten turvatakeista. 
Tulevan presidentin mielen ailahtelut on 
varmasti noteerattu myös Ruotsissa.
 Emme kuulu puolustusliitto NATO:on, 
mutta olemme osana länsimaista yhtei-
söä Euoopan Unionin jäsenenä. Jäsen-
nyyden oletetaan antavan myös turval-
lisuuspoliittista tukea valitsemallamme 
linjalle. Eräät unionin maat ovat myös 
ilmaisseet halunsa Euroopan oman soti-
lasyhteistyön syventämiselle. Järjestös-
tä on kuitenkin parhaillaan postumas-
sa läntisen Euroopan voimakkain soti-
lasmahti Iso-Britannia. Italian äskettäin 
käydyt vaalit ovet tuoneet synkempiä 
pilviä EU:n taivaalle. Ranskassa oppo-
sitiojohtaja Marine Le Pen toivoo ja 
ennustaa tämän suuntaisen prosessin 
hajoittavan koko järjestön. Ei ole miten-
kään poissuljettu se mahdollisuus, että 
Le Pen voittaa Ranskassa käytävät pre-
sidentivaalit. 
 Turvallisuuspoliittinen asemamme Eu-
roopassa saattaa muuttua hyvinkin no-
peasti eikä kaikki merkit näytä hyviltä. 
Valmistautuminen tuleviin haasteisiin 
edellyttäisi turvallisuuspoliittiselta joh-
doltamme todellista ketteryyttä päätös-
ten teossa.
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Joulu tulee vuosittain pysähtymisen ja rauhoittumisen 
hetkeksi, juhlaksi, joka yhdistää lähellä ja kaukana elä-
viä toisiinsa. Vielä aikuisella iällä ja vanhuudessa vuo-
sien takaiset lapsuuden ja nuoruuden joulut nousevat 
mieleen. Jouluna arkinen elämä, työ ja koulunkäynti 
katkesivat hetkeksi. Perhe oli koolla, jouluruoat maistui-
vat hyvältä, kuusi oli koristeltu, karja sai erityisen hei-
näannoksen, aamulla pimeässä lähdettiin joulukirkkoon.
 
Muutamat joulut erottuivat muista. 95-vuotias sotave-
teraani kertoi minulle hiljattain oman joulumuistonsa 
vuodelta 1943 heidän ollessaan siellä jossakin. Jouk-
ko-osaston sotilaspappi halusi mennä jouluyönä etu-
linjaan tapaamaan vartiomiehiä. Kertojan tehtävänä oli 
tiedustella sopivat etuvartiot. Sotilaspapin mukana tul-
leet saattajat vapauttivat vartiomiehet vartiotehtävästä. 
He tulivat myrskylyhdyn valaisemaan pieneen suojaan. 
Pappi puhui lyhyesti joulusta ja viittasi vartiomiehiin, 
jotka valvovat muiden puolesta. Valoraketti kaarsi valo-
vanan taivaalle kuin joulutähti.
 
Tälläkin hetkellä suuret muutokset mullistavat elämää ja 
sen turvallisia puitteita. Emme edes vielä ymmärrä käyn-
nissä olevan murroksen kaikkia vaikutuksia. Suuri määrä 
työpaikkoja häviää. Ihmiset pakkautuvat kasvukeskuksiin. 
Valtio joutuu etsimään säästöjä. Sen kuitenkin ymmär-
rämme, että tuntemamme maailma uhkaa rapautua.
 
Ensimmäisen joulun tapahtumat liittyvät ihmiskohtaloi-
hin suurten mullistusten keskellä. Mari ja Joosef olivat 
muiden tavoin matkalla, kun keisarilta oli tullut käsky 
lähteä liikkeelle. Evankeliumi kertoo, että Marian syn-
nyttämisen aika tuli ”heidän siellä ollessaan” kaukana 
kotoa, ilman turvaa. Heidän siellä ollessaan Maria ka-
paloi lapsen ja pani hänet seimeen.
 
Myös paimenet olivat omilla vartiopaikoillaan. Heidän 
siellä ollessaan he saivat tiedon Vapahtajan syntymästä.
 

Pekka Särkiö,
kenttäpiispa

Jumala tietää, missä kuljemme ja millaisten asioiden 
kanssa kamppailemme arjessa. Hän antaa lohdutuk-
sensa, armonsa ja apunsa myös meille, missä olem-
mekin.  Jumala on siellä meidän kanssamme.
 

Toivotan kaikille 
Logistiikkaupseeri-lehden 
lukijoille 
rauhallista joulua ja 
siunausta alkavalle 
Itsenäisyyden 
juhlavuodelle 2017

”Heidän siellä 
ollessaan”
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Puheenjohtajan kynästä

Juhlavuosi alkaa olla tilinpäätöstä vaille valmis - hieno 
ja onnistunut vuosi. Päällimmäisenä mielessäni on iso 
kiitos kaikille juhlavuoden tekijöille, osallistujille ja mah-
dollistajilla. Nämä kiitokset toistuvat tässä kirjoitukses-
sa tarkoituksella useaan kertaan!
 
Yhdeksänkymmentä vuotta sitten käynnistyi itsenäisen 
Suomen logistiikkaupseereiden järjestelmällinen kou-
lutus. Yhtä kaukaa juontuvat yhtenäisen huolto- ja lo-
gistiikkaupseerikunnan perinteet. Kunniakas tie noista 
päivistä on kuljettu aina nykypäivään, jossa logistiikka 
operaatioiden mahdollistajana on yleisesti tunnustettu. 
Huolto- ja logistiikkaupseereita arvostetaan, toimialalle 
ja alan tehtäviin on vahva imu. Huolto- ja logistiikkaup-
seerikoulutus on kehittynyt puolustusvoimien ja elinkei-
noelämän kehityksen ja verkottumisen mukana. Tämä 
osoittaa, että asioita on tehty oikein. Haluankin kiittää 
kaikkia eri aikoina logistiikan ja sen koulutuksen eteen 
työtä tehneitä henkilöitä sekä toimintaa tukeneita hen-
kilöitä ja yhteistoimintatahoja.
 
Vuoden teema ”logistiikkaupseerikoulutus 90 vuotta” 
on leimannut yhdistyksen toimintaa. Hallitukselle ja 
monille muille vuoden tapahtumien, kirjan ja lehden 
vastuuhenkilöille juhlavuosi on tuntunut moninaisina 
järjestelyinä ja valmisteluina. Onnistuneet tilaisuudet, 
tapahtumat, upea Huoltopäällikkökirja ja laadukkaat leh-
det sekä saatu palaute kertoo, että tehty työ on ollut 
vaivan arvoista. Kiitokset kaikille Teille, jotka olitte mu-
kana sen mahdollistajina.
 
Juhlavuoden päätapahtuma oli Maanpuolustuskorkea-
koulun arvokkaissa puitteissa ja tuella järjestetyt iki-
muistoiset päivä- ja iltajuhlat. Jäsenistöä oli paikalla 
ilahduttavasti salin täydeltä. Erittäin hienon Huoltopääl-
likkö 2016 kirjan julkaisu oli väkevä voimannäyttö. kii-
tokset kuuluvat toimituskunnalle, kirjoittajille sekä lukui-
sille tukijoille. Yhdistyksen syyskokous sekä valtuuskun-
nan kokous järjestettiin juhlapäivän ohjelmaan liittyen 
ja varsinaisen juhlallisuuksien ”lämmittelynä” runsaan 
jäsenistön läsnä ollessa. 
 
Toinen merkittävä tapahtuma kuluneena oli Sveitsiläis-
ten kumppaneiden vierailu, joka onnistui hienosti. Vii-
kon mittaisen vierailun ohjelma oli laadukas ja kyke-
nimme tarjoamaan vieraillemme varmasti ikimuistoisen 
paketin. Kutsu kolmen vuoden päästä toteutettavalle 
vastavierailulle Sveitsiin on jo saatu. 
 
Huoltotapahtuma toteutettiin yhdessä vieraittemme 
kanssa Panssariprikaatissa. Tarjolla oli monenlaista näh-
tävää, tehtävää ja koettavaa kansainvälisessä henges-
sä. Suuret kiitokset, Huoltotapahtuman järjestelijöille, 
sveitsiläisvierailua tukeneille joukko-osastoille ja yrityk-
sille, tukijoille – mahdollistajille! 
 

Juhlavuoden tilinpäätös

Kädessänne olevan vuoden viimeinen Logistiikkaupsee-
rilehden sivuilla on nähtävillä runsas kuvakavalkadi juhla-
vuoden tapahtumista. Upean ja onnistuneen juhlavuoden 
tapahtumat mielessä voimme kääntää ajatuksemme it-
senäisen Suomemme 100- vuotisjuhliin. Tulevan vuoden 
2017 teemana se tulee myös näkymään toiminnassa. 
 
Tuleva vuosi käynnistyy 27.3.2017 Inex Partnersin isän-
nöimällä tilaisuudella Sipossa. Iltapäivällä alkavaan ti-
laisuuteen liittyy myös yhdistyksen ja valtuuskunnan 
kevätkokoukset. Laittakaa kalanteriinne – tervetuloa!
 
Lopuksi haluan vielä kerran kiittää kaikkia Teitä Logis-
tiikkaupseeriyhdistyksen jäseniä, sen toimintaan osal-
listuneita sekä sen toimintaa tukeneita henkilöitä, or-
ganisaatioita ja yrityksiä. Erityisesti haluan kiittää yh-
distyksen ”mahdollistajan” valtuuskunnan jäseniä sekä 
hallituksen jäseniä yhteiseen yritykseen antamastanne 
panoksesta. 

Toivotan kaikille teille 
Rauhaisaa Joulunaikaa ja 

menestyksekästä tulevaa vuotta 2017!
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Herra kenraali , arvoisat juhlavieraat,
On suuri kunnia juhlistaa kanssanne 
tänä merkkipäivänä logistiikkaupseeri-
koulutuksen 90-vuotista taivalta.
 Tänään on päivä, jolloin voimme eri-
tyisellä ilolla todeta niin logistiikkaup-
seereiden koulutuksen kuin koko logis-
tiikkatoimialan olevan vahvassa positii-
visessa kehityksessä. Logistiikan reser-
vi- ja aktiiviupseerien osaaminen vastaa 
erinomaisesti yhteiskunnan ja yritysten 
sekä puolustusvoimien normaali- sekä 
poikkeusolojen tarpeita. Logistiikkajär-
jestelmä – eli yhteiskunnan ja puolus-
tusvoimien yhteen verkottuneet suori-
tuskyvyt tuottavat kiiteltyä logistista tu-
kea kaikille asiakkaille. 
 Puolustusvoimien normaali- ja poik-
keusolojen suorituskyky rakentuu suun-
nitelmista ja joukon käyttöperiaatteista, 
materiaalista, infrastruktuurista, tukeu-
tumisjärjestelmästä sekä henkilöstöstä. 

Juhlapuhe, 
Logistiikkaupseerikoulutuksen 
90-vuotisjuhla, 30.9.2016

Ammattitaitoisen henkilöstön merkitys 
on tässä yhtälössä ratkaiseva. Puolus-
tusvoimissa palvelevien logistiikkaup-
seerien ja logistiikan poikkeusolojen or-
ganisaatioihin sijoitettujen reservin up-
seerien osaaminen on logistiikan opera-
tiivisen valmiuden kulmakivi.
 Nykyinen logistiikkajärjestelmän ja toi-
mialan rakentaminen on vaatinut pitkä-
jänteistä työtä ja menestykseen on edet-
ty vaatimattomista lähtökohdista – maltil-
lisin askelin itsenäisyytemme aikana.

Millaisista lähtökohdista 
logistiikkaupseerikoulutus on 
ponnistanut?

Lokakuun 11. päivän vuonna 1926 aloitti 
16 upseeria opiskelunsa ensimmäisen 
kerran käynnistetyillä Puolustusminis-
teriön Sotilashallinnollisilla kursseilla 
Helsingissä. Kurssi jakaantui kahteen 

erilliseen jaksoon. Ensimmäisellä jak-
solla annettiin talousupseerikoulutus 
rauhan ajan toimintaa varten ja toisella 
jaksolla annettiin huoltopäällikkökou-
lutus rauhan ja sodan ajan toimintaa 
varten. Kyseinen lokakuun päivä muo-
dostui merkittäväksi kahdesta syystä: 
tällöin käynnistyi puolustusvoimissa ny-
kypäiviin jatkunut ja kehittynyt huolto- 
ja logistiikkaupseerikoulutus. Koulutuk-
sen käynnistämisen lisäksi ensimmäi-
sen kurssin upseerit muodostivat op-
pilaskunnan, mikä oli alku koulutuksen 
myötä kasvavalle huoltoupseerikunnalle. 
Huoltoupseerikunnan keskuudesta ja 
toimenpitein perustettiin myöhemmin 
huoltoupseereiden oma rekisteröity yh-
distys – nykyinen logistiikkaupseeriyh-
distys. 
 Suomen itsenäisyyden alkuvuosina 
huoltokoulutus oli hajanaista käsittäen 
erilaisia kursseja joukko-osastoissa. Ta-
loushuoltokoulutusta annettiin joukko-
osastoissa perehdyttämällä ja opetta-
malla henkilöitä tehtävien hoitoon (tä-
nään vastaavaa menettelyä kutsutaan 
työssä oppimiseksi ja mentoroinniksi). 
Suurimpana puutteena koulutuksessa 
oli ohjesääntöjen ja oppaiden puute. 
Puutetta pyrittiin korvaamaan puolus-
tusministeriön intendenttiosaston up-
seerien ja divisioonien intendenttien 
ohjeilla, kiertokirjeillä ja tarkastuskerto-
muksilla. Taloushuoltoalan muodolliset 
ja kaavamaiset toimintatavat eivät kui-
tenkaan houkutelleet upseereja hakeu-
tumaan alalle ja useissa tapauksissa 
virkoja jouduttiin täyttämään talousalan 
siviilikoulutusta saaneilla tai siviilitehtä-
vissä toimineilla.
 Muutamat valistuneet ja kaukokat-
seiset upseerit totesivat jo varhaisessa 
vaiheessa 1920-luvulla huoltoupseerien 
koulutuksen tarpeen sekä erityisesti 
talousalalla toimivien yhtenäisen kou-
lutuksen välttämättömyyden. Puolus-
tusministeriön intendenttiosaston pääl-
liköksi vuonna 1921 nimitetty majuri 
Gustaf Verner (G.V.) Gustafsson ryhtyi 
innokkaasti ajamaan talousalan upsee-
rien koulutusasiaa hyödyntäen kerää-
määnsä kansainvälistä alan kokemusta 
ja näkemyksiä. Majuri Gustafsson laa-
ti puolustusministerille useita huollon 
koulutuksen aloittamista tukevia perus-
telumuistioita (One Pagereita), joissa 
todettiin muun muassa: 
 …”armeijan sotakuntoisuus riippuu 
auttamattomasti siitä, ettei sen muo-
nittamisessa ja varustamisessa satu 
pysähdystä eikä kommelluksia…” ja 
että…. ”Intendentuurilaitos joutuu eh-
dottomasti rappiolle, elleivät toimet 

Logistiikkapäällikkö, prkenr Timo Kakkola

Kuvat: Markus Suuronen ja Hans Gabrielsson
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niissä ole koulutetuissa ja ammattitai-
toisissa käsissä…” 
 – nämä ankarat perustelut vakuuttivat 
puolustusministeriön johdon ja johtivat 
tuon jo mainitun ensimmäisen Puolus-
tusministeriön Sotilashallinnollisen kurs-
sin (S.H.K.) käynnistämiseen 90 vuotta 
sitten. 
 Huoltokoulutuksen alkuvaiheen haja-
naisuudesta päästiin eroon 1920-luvun 
lopulla keskittämällä huoltoalan koulu-
tus Viipurissa Kuormastopataljoonaan. 
1.3.1927 perustetun Kuormastopataljoo-
nan tehtävänä oli kouluttaa miehistöä, 
aliupseereja sekä upseereja eri huol-
tolajien tehtäviin. Yhtenäisen koulutuk-
sen kehittymistä tuki merkittävästi So-
tilashallinnollisen Koulun perustaminen 
Helsinkiin vuonna 1933. Koulun opetus 
kehittyi voimakkaasti sodan ajan ja käy-
tännön valmiuksia tuottavaksi: Huolto-
päällikkökurssien opetuksen painopiste 
muodostui taktiikkaan ja huoltotaktiik-
kaan. Opetusmenetelminä käytettiin pe-
rinteisen opetuksen lisäksi ryhmätöitä, 
kotityöviikkoa, sotapelejä sekä tutkiel-
mia. Talvisodan alkuun mennessä Soti-
lashallinnollisilla kursseilla oli koulutettu 
180 talousupseeria ja 120 huoltopäällik-
köä kaikista puolustushaaroista, asela-
jeista, Rajavartiolaitoksesta ja suojelus-
kuntajärjestöstä.
 Joulukuussa 1939 Päämajasta annet-
tiin käsky aselajien koulutuskeskusten 
perustamisesta, jonka tuloksena Lah-
teen perustettiin Huoltokoulutuskes-
kus tehtävänään muun muassa huol-
lon reserviupseerien koulutus. Lahden 
asema vahvistui tammikuussa 1940 
annetun Autokoulutuskeskuksen pe-
rustamistehtävän myötä. YH:n aikana 
huollon koulutusta annettiin Lahden li-
säksi Aseseppäkoulussa Jyväskylässä, 
Kengityskoulussa ja Sotakoirakoulussa 
Hämeenlinnassa, Ratsukoulussa Ypäjäl-
lä sekä Autohuoltokoulussa Helsingissä.

 Jatkosodan alussa perustettiin Huol-
tokoulutuskeskus Mänttään ja elokuus-
sa 1942 käynnistettiin Huoltokoulun 
toiminta Helsingissä. Huoltokoulun teh-
tävänä oli täyttää huoltoupseerien kou-
lutuksessa ollutta vajausta. Huollon re-
serviupseerit saivat koulutusta erillisillä 
kursseilla.
 Jatkosodan jälkeen huollon koulutus-
organisaatioissa näkyivät sodan vaiku-
tukset ja nopea siirtyminen rauhan ajan 
organisaatioon. Haasteina olivat muun 
muassa suuren materiaalimäärän nopea 
varastointi, kuljetukset ja riittämättömät 
tilat. Haastetta lisäsi sodan jälkeinen 
koulutettujen huoltoupseerien huomat-
tava siirtyminen siviilityötehtäviin. Jat-
kosodan jälkeen jäivät eri huoltolajien 
koulutuspaikat varsin hajalleen eri puo-
lille maata. 
 1950-luvulla huoltoupseerien koulu-
tuksen rungon muodostivat talousup-
seerikurssit ja kapteenikurssin jälkeen 
suoritettu huoltoupseerikurssi, joka 
osoittautui hyvin suosituksi taaten suo-
rittajalleen yleensä nopean majuriylen-
nyksen sekä pääsyn huollon johtoteh-
täviin.  
 Koulutustoiminnan keskittämiseksi ja 
kertausharjoitusten tehostamiseksi esi-
tettiin Huoltorykmentin perustamista. 
Tuon ajan huoltorykmentti olisi muo-
dostunut Huoltokoulusta, Asekoulusta, 
Lääkintäkoulusta, Hevoshuoltokoulusta 
ja Autopataljoonasta. Huollon koulutuk-
sen keskittäminen toteutui lopulta vasta 
1.10.1968 Lahteen perustetun Huolto-
koulutuskeskuksen muodossa, minkä 
koulutustarjonnan ulkopuolelle jäi vain 
Asekoulun ja Eläinlääkintäkoulun kurs-
sitoiminta.
 1970-luvulla huoltoupseerien koulu-
tus vakiintui siten, että noin 6 kk kestä-
neet huoltoupseeri- ja huoltoesiupsee-
rikurssit toimeenpantiin Huoltokoulus-
sa Lahdessa. Huoltoupseerien omaan 

koulutusjärjestelmään kuuluivat lisäksi 
kuljetusupseeri- ja taisteluvälineupsee-
rikurssit. Kokonaisuutena huollon kou-
lutusjärjestelmä suuntasi upseerit huol-
toupseerin uralle aikaisintaan 5-6 vuotta 
kadettikurssin päättymisen jälkeen. 
 Hyvät naiset ja herrat, siirrytään seu-
raavaksi nykytilaan!
 Vuosina 1979 ja 1994 toteutetut up-
seerin tutkinnon uudistamiset sekä vii-
meisimpänä toteutettu Bolognan pro-
sessin mukaisesti rakennettu upseeri-
koulutus ovat muokanneet huollon ja 
logistiikan upseerien koulutuksen järjes-
telyjä, kestoja ja toteutustapoja – mut-
ta jättäneet viisaasti osan 90-vuotisen 
historian aikana koetelluista hyvistä pe-
riaatteista ja sisällöistä myös muutta-
matta. Näitä ovat esimerkiksi edelleen 
vahva keskittyminen poikkeusolojen lo-
gistiikan ja huollon osaamisen kehittä-
miseen sekä sotapelien, ryhmäkeskus-
telujen ja tutkimustöiden hyödyntämi-
nen opetuksessa.
 Nykyisen koulutusjärjestelmän mu-
kaisesti logistiikkaupseeriksi opiskellaan 
ensimmäisessä vaiheessa kolmen vuo-
den sotatieteiden kandidaatin tutkinto, 
mikä sisältää noin vuoden erikoistumi-
sen logistiikan tehtäviin Logistiikkakou-
lun järjestämissä opinnoissa. Sotatietei-
den kandidaattien (SK) opintojen tavoit-
teena on saavuttaa riittävä osaaminen 
poikkeusolojen huoltokomppanian pääl-
likön tehtävään ja normaaliolojen huol-
tokomppanian kouluttajan tehtävään. 
Kadettien opintojen painopiste on taktii-
kassa, minkä lisäksi kadetit suorittavat 
lukuisia oikeuksia ja erityislupia maas-
toskootterista liikennetraktoriin. Kadetti-
kurssilta luutnantin arvoon ylennettynä 
ja upseerin virkaan valmistuttuaan sota-
tieteiden kandidaatit toimivat noin neljä 
vuotta joukkotuotannon huoltokomppa-
nioissa joukkueen johtajina ja koulutta-
jina. 
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 Nuorten upseereiden opinnot jatkuvat 
neljän vuoden työjakson jälkeen Sota-
tieteiden maisterikurssilla (SM). Mais-
teriopintojen logistiikkaopintosuunnalla 
tavoitteena on saavuttaa riittävä osaa-
minen poikkeusolojen taisteluosaston 
huoltopäällikön tehtävään ja normaalio-
lojen joukko-osaston huollon tehtäviin. 
Logistiikan maisterit palaavat valmistut-
tuaan joukkotuotannon huoltokomppa-
nioihin varapäälliköiksi ja vanhemmiksi 
kouluttajiksi edeten aikanaan huolto-
komppanioiden päälliköiksi.
 Logistiikan täydennyskoulutusta anne-
taan upseereille mm. Logistiikkaupsee-
rikurssilla ja logistiikan toimialapäällikkö-
opinnoissa.
 Logistiikkaupseerikurssi vaalii 90 
vuotta sitten käynnistyneiden sotilashal-
linnollisten kurssien ja 7 vuosikymmen-
tä järjestettyjen huoltoupseerikurssien 
kunniakkaita perinteitä. 
 Logistiikan toimialapäällikköopinnot 
järjestetään MPKK:n ohjaamana moni-
muoto-opetuksena Logistiikkakoululla. 
Toimialapäällikköopintojen kohderyhmä 
ovat puolustushaaraesikuntien huollon 
ja logistiikkalaitoksen logistiikan alojen 
tehtävissä toimivat upseerit, erikoisup-
seerit ja siviiliasiantuntijat.
 Maanpuolustuskorkeakoulu on järjes-
tänyt sotatalouden täydennyskoulutus-
ta vuodesta 2003 alkaen. Sotatalouden 
täydennyskoulutus on tapahtunut osana 
tekniikan lisäopintoja (TLO) ja vuodesta 
2009 alkaen myös osana hankekoulu-
tusohjelmaa (HANKO). Tekniikan lisä-
opintojen opetussuunnitelma perustuu 
alun perin Sotakorkeakoulun ja MPKK:n 

yleisesikuntaupseerikurssin teknisen 
opintosuunnan opetussuunnitelmaan. 
 Tekniikan lisäopintojen kohderyhmänä 
ovat upseerit ja korkeakoulututkinnon 
suorittaneet erikoisupseerit ja siviilit. 
Tekniikan lisäopinnoilla valmennetaan 
puolustusvoimien palkattua henkilöstöä 
toimimaan materiaalisen suorituskyvyn 
elinjakson eri tehtävissä. 
 Suurimman osan poikkeusolojen 
huoltoupseeristosta muodostaa tänään 
ja tulevaisuudessa reservin upseeris-
tomme. Logistiikkakoulu on uutena 
tehtävänään ottanut vastuulleen varus-
mieslääkäri- ja lääkintäreserviupseeri-
kurssien toimeenpanon. Lääkintä-RUK:n 
kurssi numero 249 on parhaillaan käyn-
nissä. Huollon joukkotuotantoa toteutta-
vien huoltopataljoonien upseerioppilaat 
komennetaan Reserviupseerikouluun 
Haminaan, missä huollon alojen kou-
lutus – painottuen kuljetuksiin, täyden-
nyksiin ja huoltopalveluihin – annetaan 
huoltolinjalla. 
 Useat reservin huolto- ja logistiik-
kaupseerit ovat tulleet vasta poikkeus-
olojen sijoitusten ja kertausharjoitus-
ten tai kriisinhallintatehtävien kautta 
logistiikan ja huollon tehtäväkenttään 
oman siviiliopinnoissa tai työtehtävissä 
tapahtuneen erikoistumisensa kautta. 
Tällä tavalla on saatu reservin logistiik-
ka- ja huoltoupseeristoon merkittävästi 
lisää tarvittavia osaajia ja asiantuntijoita.  
Maanpuolustuskoulutusyhdistys on tul-
lut monipuolisella ja kattavalla huollon 
sekä logistiikan koulutustarjonnallaan 
merkittäväksi reserviläisten osaamisen 
kehittämisen kumppaniksemme.  

 Kokonaisuutena tämän päivän logis-
tiikan ja huollon koulutustarjonta vastaa 
hyvin henkilöstön osaamisen kehittämi-
sen tarpeita ja on osoittautunut varsin 
houkuttelevaksi koulutusvaihtoehdoksi. 
RUK:n huoltolinja on suosittu ja kade-
tit kamppailevat opintomenestyksessä 
pääsystä logistiikkaopintosuunalle. Lo-
gistiikkakoulun järjestämälle logistiik-
kaupseerikurssille on vuosittain huo-
mattavasti enemmän hakijoita, kun mitä 
voidaan hyväksyä. Nykytilanne korkea-
tasoisine opiskelijoineen on erinomai-
nen erityisesti verrattuna vuoteen 1942 
ja sen aikaiseen huollon opiskelijasta 
kirjoitettuun oppilasarvioon: 
 ”Lahjoiltaan keskinkertainen. Osoitti 
kurssin alkupuolella ilmeistä harrastuk-
sen puutetta. Kurssin loppuviikkoina ha-
vahtui yrittämään, mutta liian myöhään. 
Hänen jatkokoulutuksensa huoltopuolel-
la tuskin vastannee tarkoitustaan.”
 Tehokkaan ja valmiuksia tuottavan 
koulutuksen rinnalla myös kasvatetaan 
kurssilaisia ja opiskelijoita.  Puolustus-
voimien logistiikan arvot: tehokkuus, 
luotettavuus, joustavuus ja yhteistoi-
mintakyky muodostavat tukevan pe-
rustan logistiikkaupseerien asenteiden 
kehittämisessä. Logistiikkaupseerit 
ovat suunnittelu- ja johtamistehtävien-
sä kautta operaatioiden mahdollistajia 
– logistiikka- ja huoltojoukkojen tunnus 
”huolto taistelee ja tukee” kertoo 
vahvasta asenteesta ja sitoutumisesta 
kaikkien - mukaan lukien taistelu – teh-
tävien suorittamiseen ja kaikkien tuet-
tavien palvelemiseen mahdollisimman 
hyvin.
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Hyvä juhlaväki,
Tämän päivän ansaitun tyytyväisyyden 
ei tule johtaa taantumiseen huomenna.  
Puolustusvoimissa ja toimintaympäris-
tössämme on nähtävissä muutosteki-
jöitä, jotka vaikuttavat logistiikan koulu-
tustarjontaan ja toimintaan tulevaisuu-
dessa. 
 Puolustusvoimauudistuksen jälkeen 
logistiikka toimialana ohjaa myös suori-
tuskyvyn rakentamisen suunnittelua ja 
rakentamista.  Logistiikka siis koulut-
taa puolustusvoimien hankepäälliköitä. 
Suorituskyvyn rakentamisen suunnittelu 
ja rakentaminen vaatii osaamista, jota 
tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä 
MPKK:n ja LOGK:n kanssa. 
 Puolustusvoimien operatiivisen valmi-
uden kehittäminen haastaa koko logis-
tiikkajärjestelmämme ja edelleen hen-
kilöstömme osaamisen sekä valmiudet. 
Kaikkien logistiikan alojen toimijoiden 
osaamista tullaan ulosmittaamaan niin 
poikkeus- kuin normaaliolojen suunnit-
telu-, ohjaus- ja johtotehtävissä. Koulu-
tusjärjestelmän tehtävä on tulevaisuu-
dessakin varmistaa valmiuden ylläpidon 
ja kehittämisen säilyminen sekä vahvis-
tuminen logistiikan koulutuksen keskei-
senä perustekijänä. Viitaten aiemmin 
mainitsemiini arvoihin ja asennekasva-
tukseen: valmius on myös asenne, jon-
ka vahvistumista henkilöstössä tulee 
tukea myös logistiikan koulutuksessa. 
 Toimintaympäristön muutos ja Suo-
men sekä puolustusvoimien suhtau-
tuminen muutokseen ovat johtaneet 
kansainvälisen koulutus- ja harjoitusyh-
teistyön merkittävään lisääntymiseen 

aiempiin vuosiin verrattuna. Keskinäisen 
avunannon velvoitteet, isäntämaatuki 
(Host Nation Support, HNS), kansain-
välisten kuljetusten suunnittelu ja johta-
minen (MOVCON) sekä monikansallisen 
huoltoelementin toiminnan osaaminen 
(Joint Logistics Support Group, JSLG) 
ovat tulevaisuuden osaamisen kehit-
tämisen aiheita ja sisältöjä logistiikan 
koulutuksessa. 
 
Arvoisat kuulijat,
Logistiikkaupseerien koulutus on kehit-
tynyt 90 vuoden aikana Sotilashallinnol-
listen kurssien muonituksen, kassapal-
velun, rehustuksen ja konttoritekniikan 
opetuksesta taistelunjohtopäälliköiden 
opettamiseen ja harjoituttamiseen huip-
pumoderneissa johtamismoduleissa 
sekä tilaus-toimitusketjun hallintaan 
MATI2- ja PVSAP-tietojärjestelmäympä-
ristöissä. 
 Koulutuksen järjestelyjä ja sisältöjä 
ovat aina ohjanneet käytännön tarpeet 
ja rauhan sekä sodan ajan kokemukset. 
Oppimista ja osaamisen kehittämistä 
tuetaan edelleen harjoitusten, sotape-
lien, ja tutkimustöiden avulla. Näiden 
lisäksi tänään ja tulevaisuudessa ope-
tuksessa ja oppimisessa hyödynnetään 
kasvavassa määrin digitalisaation tuotta-
mia mahdollisuuksia niin verkko-oppimi-
sen kuin virtuaalikoulutusympäristöjen 
käytöllä.
 Tänään vietettävänä juhlapäivänä on 
erityinen ilo todeta logistiikkajärjestel-
män ja logistiikan koulutusjärjestelmän 
olevan hyvässä kunnossa vastaten te-
hokkaasti sille asetettuja tavoitteita ja 

vaatimuksia. Erittäin moni teistä juh-
layleisössä istuvista on tehnyt mer-
kittävän työn nykytilamme hyväksi. 
Siitä haluan lausua teille kaikille eri-
tyiset kiitokseni!
 Huominen tuo mukanaan vääjäämättä 
muutostarpeita. Olen vakuuttunut, että 
aktiivisesti ennakoiden ja ohjautuen tu-
lemme jatkossakin lunastamaan meihin 
kohdistuvat odotukset uudistamalla ja 
edelleen kehittämällä niin logistiikka-
järjestelmäämme kuin myös logistiikan 
koulutusta. Ammattitaitoinen ja ”mah-
dollistaja” -henkinen logistiikkaupseeris-
to ja -henkilöstö ovat jatkossakin suori-
tuskykymme vahva inhimillinen perusta.

Hyvät juhlavieraat  –
Toivotan teille kaikille hyvää Logis-
tiikkaupseerikoulutuksen 90-vuotis-
juhlapäivää! 
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Tervetuloa juhlistamaan logistiikkaup-
seerikoulutuksen sekä Logistiikkaupsee-
rit ry:n 90-vuotista taivalta. 
 Yksi mainittava juhlanaihe on myös 
se, että yhdistykselle elintärkeän ja sitä 
tukevan valtuuskunnan perustamisesta 
on kulunut kunnioitettavat 30 vuotta. 
 On ilahduttavaa nähdä teitä täällä sa-
lintäydeltä. 
 Haluan jo tässä kohtaa kiittää kaikki 
tämän juhlan valmisteluihin osallistunei-
ta ja henkilöitä sekä päivä- ja iltajuhlaa 
tukeneita tahoja. 
 Kiitokset yhdistyksen hallitukselle, 
juhlatoimikunnalle ja eritoten sihteeri 
kapteeni Henri Pitkäkoskelle. 
 Kiitokset myös Leijona Cateriringille 
tuesta ja järjestelyistä sekä Maanpuo-
lustuskorkeakoululle näistä arvokkaista 
puitteista, jotka osaltaan kruunaavat 
juhlaamme.
 Itsenäinen Suomemme täyttää tule-
vana vuonna 100 vuotta. On kulunut 90 
vuotta siitä, kun järjestelmällinen huol-
to- ja logistiikkaupseerikoulutus sai al-
kunsa Suomessa.  

Mistä kaikki sai alkunsa – lyhyt 
katsaus yhdistyksen historiaan: 

Vuoden 1926 lokakuussa aloitettiin 
Puolustusministeriön Sotilashallinnollin 
kurssi, jonka päämääränä oli kouluttaa 
puolustusvoimien joukko-osastoihin jo-
kapäiväisten ylläpitotehtävien hoitami-
seen sekä sotilashallintoon perehtynei-
tä upseereita. 
 Koulutus painottui hallinnon ja talou-
dellisen alan tuntemuksen sekä materi-
aalista ja ihmisistä huolehtimisen opet-

Herra kenraali, Arvoisat 
kunniajäsenet, Logistiikkaupseerit, 
Hyvät naiset ja herrat

tamiseen – siis pitkälti kuten Logistiik-
ka tänäänkin toimii.
 Vastikään itsenäistyneen Suomen nuo-
rilta puolustusvoimilta puuttuivat asiansa 
osaavat upseerit, aliupseerit samoin kuin 
alalle erikoistuneet siviilihenkilöt. 
 Tarvittiin kipeästi uutta osaavaa henki-
löstöä huolehtimaan joukkojen toimeen-
tulosta, aineellista hyvinvoinnista, raha-
arvoltaan huomattaviin summiin nou-
sevaan valtion kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta sekä kaluston käyttökel-
poisuudesta – Nykytermein sanoen tar-
vittiin osaavaa henkilöstöä vastaamaan 
puolustusvoimien logistiikasta.  
 Logistiikkaupseerit ry:llä on pitkät ja 
kunniakkaat perinteet. Yhdistyksen juu-
ret ulottuvat tuhon mainittuun vuoteen 
1926. Silloin aloitettu kurssi oli alku 
huoltoupseerien yhtenäiselle erikoiskou-
lutukselle ja huoltoupseerikunnan muo-
dostumiselle. Vuosina 1926–1946 yhdis-
tys toimi Huoltoupseerikuntana. 
 Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 
1946 Huoltoupseerikuntaa yritettiin re-
kisteröidä viralliseksi Huoltoupseerikunta 
Ry:ksi, mutta sitä ei tuolloisissa olosuh-
teissa hyväksytty yhdistysrekisteriin. 
 Lopulta vuonna 1951 yhdistys ja sen 
säännöt hyväksyttiin rekisteriin ja syk-
syllä pidettiin silloisen Huoltoupseeri-
koulun ja yhdistyksen 25-vuotisjuhlat. 
 Alunperin jäseniksi kelpuutettiin vain 
Huoltoupseerikoulun käyneet, mutta 
vuonna 1959 jäsenyyttä laajennettiin si-
ten, että moottoriajoneuvo- tai kuljetus-
välinealan suorittaneet upseerit voitiin 
hyväksyä jäseneksi.  
 Vuonna 1961 sääntöjä uudistettiin 
siten, että jäseneksi voitiin hyväksyä 

kaikki huoltotehtävissä palvelevat up-
seerit, ja jäseneksi alettiin hyväksyä yh-
distyksen toimintaa edistäneitä reservi-
nupseereita. Tuolloin jäsenmäärä nousi 
400 jäseneen.
 Yhdistyksen toimintaa ja organisaati-
ota tarkennettiin vastaamaan uusia hal-
lintorakenteita vuonna 1966.
 ”Huoltoupseeri” -lehteä alettiin jul-
kaista vuonna 1968 aluksi kahdesti vuo-
dessa. Vuodesta 1972 alkaen lehti alkoi 
ilmestyä neljä kertaa vuodessa. 
 Jäsenmäärä nousi yli 1000 hengen 
1970-luvun puolivälissä ja oli huipus-
saan 1986, jolloin jäseniä oli yli 1600. 
Vuodesta 1982 lukien myös erikoisup-
seerit olivat tervetulleita liittymään jä-
seniksi. 
 Yhdistyksen toimintaa tarkistettiin 
1980-luvulla sotilaslääni-organisaation 
mukaiseen suuntaan ja edelleen vuon-
na 1993 vastaamaan voimaan tullutta 
puolustusvoimien hallintojärjestelmää, 
jossa maanpuolustusalueet olivat uusia 
toimijoita ja sotilaspiirit lakkautettiin. 
 Viimeisimpien vuosien 1998 ja 2008 
johtamis- ja hallintojärjestelmämuutos-
ten tiimoilta syntyivät mm silloiset puo-
lustushaarojen materiaalilaitokset sekä 
huoltorykmentit, jotka ovat osaltaan vai-
kuttaneet myös yhdistyksen kehitykseen 
ja toimintaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on 
vakiintunut noin 1000 jäsenen tasolle.

Arvoisa juhlaväki,
Viimeisen vuosikymmenen aikana elin-
keinoelämän ja siviilikomponentin rooli 
logistiikassa on korostunut. Yhdistyksen 
toiminnassa on pyritty seuraaman suun-
tausta.
 Vajaa kaksi vuotta sitten toteutettu 
puolustusvoimauudistus ja siihen liit-
tynyt logistiikkajärjestelmän muutos ja 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
synty olivat puolustusvoimauudistuk-
seen suurimpia muutoksia. 
 Vuonna 2015 toimeenpantu puolus-
tusvoimauudistus oli luonteva paikka 
myös yhdistykselle uudistua. Yhdistyk-
sen nimi muutettiin Logistiikkaupseerit 
ry:ksi, säännöt tarkistettiin – tavoitteena 
profiloitua yhä tiiviimmin osaksi puolus-
tusvoimien logistiikkajärjestelmää, ja sii-
hen liittyvää logistiikan kumppaneiden 
ja yhteiskunnan toimijoiden verkostoa. 
 Logistiikan merkitys operaatioiden ja 
toiminnan mahdollistajana on tunnustet-
tu ja tänä päivänä myös arvostettu. 
 Kuten tämäkin tilaisuus osoittaa – yh-
distys on osa verkottunutta logistiikkajär-
jestelmää. Tulevaisuus näyttää valoisalta.
 Toivotan Teidät kaikki sydämellisesti 
tervetulleiksi juhlimaan kanssamme Lo-
gistiikkaupseerikoulutuksen sekä yhdis-
tyksen 90-vuotissyntymäpäivää!

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Timo Saarinen
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Logistiikkapäällikkö PRKENR Timo 
Kakkola onnittelee sotaveteraani Usko 
Puustista.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Heikki Härtsiä 
tuo Valtuuskunnan tervehdyksen.

 Yhdistyksen kunniajäsen Seppo Laalo on 
vuorostaan logistiikkapäällikön onnitelta-
vana.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarinen 
kättelee Valtuuskunnan entistä puheenjoh-
taja Jouko Tuunaista.



12

Vuoden logistiikkaupseeriksi valittiin reservin 
yliluutnantti Heikki Tegelberg.

Yhdistyksen puheenjohtaja onnit-
telee kunniajäsen Seppo Laaloa 
hänen 75-vuotispäivänsä 23.11. 
johdosta.



13

Palkittavien rivistöä.

Onnitteluvuorossa on yhdistyksen kunniajä-
sen, eversti evp. Kari Suvanto.

Yhdistys muisti henkilöstöä runsain palkin-
noin.

Sotaveteraani Usko Puustinen ja Sari Uusi-
paavalniemi vaihtavat näkemyksiä päiväjuh-
lan jälkeen.
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Logistiikkaveli Aarne Veijalainen on hy-
vässä seurassa.

Iltajuhlan
tunnelmaa
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Ilta jatkui musiikin ja tanssin merkeissä.

Ajatuksia vaihdettiin vilkkaasti iltajuhlan aikana.
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”Iltajuhla Katajanokan upseerikerhossa on juuri alkamassa ev Nevasaaren tervetuliaispuheella.”

Huoltoupseeriyhdistyksen historian ensimmäinen 
vuosijuhla pidettiin 1951

”Huoltoupseerikunnan 25-vuotisjuhlat 1951 olivat vasta perustetun Huoltoupseeriyhdistyksen ensimmäinen voimanponnistus. Juhlatunnel-
ma alkoi kohota ruotsalaisvieraiden saapumisen myötä. Kuvassa kenraalimajuri Gustafsson tervehtii rouva Jönnickiä ja eversti Nevasaari 
puristaa puolestaan eversti Jönnickin kättä.”
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Hybridi ei tule ja tapa. Se on jo 
keskuudessamme eikä siihen 
kuole. Mikä ei tapa, voi myös 
vahvistaa. Koska hybridisodan-
käynnissä mobilisoidaan laaja 
kirjo yhteiskunnan resursseja po-
liittisten päämäärien saavuttami-
seksi, myös hybridiuhkiin varau-
tumisessa ja niiltä puolustautu-
misessa tarvitaan laajalti yhteis-
kunnan resursseja. Hybridiin vas-
tataan hybridisti. Parhaimmillaan 
hybridiuhat tuovat uutta nostetta 
yhteiskunnan resilienssin raken-
tamiseen ja varautumisen kehit-
tämiseen.

Hybridi ei kaipaa hypetystä

Perinteisesti sota on mielletty politii-
kan jatkumona ja sen ytimessä on ollut 
väkivallan käyttö ja valtiolliset toimijat. 
Hybridisodankäynti on paljon muutakin 
tai jopa jotain ihan muuta. Se on val-
tiollista tai ei-valtiollista toimintaa, jos-
sa käytetään peräkkäin ja/tai rinnakkain 
useita sodankäynnin muotoja: tavan-
omaista asevoimaa, epätavanomaisia 
keinoja ja jopa rikollista toimintaa. So-
dan kuvan näkökulmasta oveluus, huija-
us ja epäreilut keinot eivät sinänsä ole 
mitään uutta – esimerkkejähän löytyy 
aina Troijan hevosesta Mainilan lauka-
uksiin. Sodankäynnin näkökulmasta on 
nykyajan verkottuneessa informaatioyh-
teiskunnassa kuitenkin tarjolla vihamie-
liselle toimijalle uudenlaisia kohteita ja 
välineitä joko väkivaltaisten toimintaan 
tai sen tukemiseen.

Hybridi hytisyttää koko 
yhteiskuntaa

 Hybridivaikuttamisella ymmärretään 
Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon 
(2016) määritelmän mukaan suunnitel-
mallista toimintaa, jossa valtiollinen tai 
ei-valtiollinen toimija voi hyödyntää sa-
manaikaisesti erilaisia sotilaallisia keinoja 
tai esimerkiksi taloudellisia tai teknolo-
giaan perustuvia painostuskeinoja sekä 
myös informaatio-operaatioita ja sosi-
aalista mediaa, pyrkien vaikuttamaan 
kohteena olevan valtion heikkouksiin ja 
saavuttamaan omat tavoitteensa. Selon-
teon mukaan myös Suomeen kohdistuu 
hybridivaikuttamiseen kuuluvien keinojen 
käyttöä. Hybridivaikuttamisen käsite on 
laveampi kuin alkuperäinen hybridisodan-
käynnin käsite. Vaikka Suomeen siis tun-
nistetaan kohdistuvan hybridivaikuttamis-
ta, ei tämä tarkoita sitä, että olisimme 
sodassa tai edes ”hybridi-sellaisessa”.
 Hybridi-käsite herättää kiivastakin 
keskustelua ja sen käyttö jakaa mieli-
piteitä. Käsitteen olemassaolosta ei 
kuitenkaan kannata kiistellä. Käsite on 
käytössä ja sitä pitää ja kannattaa hyö-
dyntää viitekehyksenä uhkien ja niiltä 
puolustautumisen moniulotteiseen tar-
kasteluun. Mitään hypetystä hybridin 
ympärille ei kuitenkaan tarvita. Uhkien 
monimuotoisuus ja konfliktien muun-
tautumiskyky on tunnistettu tosiasia. 
Kaikkia mahdollisia sodankäynnin muo-
toja ei varmasti edes vielä tunneta.

Konstit ovat monet

Hybridivaikuttamisen ytimessä on nk. 
DIME-vaikuttaminen eli poliittisen, soti-
laallisen, taloudellisen ja informaatiovai-

kuttamisen keinovalikoima. Keskeisenä 
kohteena ovat tietovirrat ja -verkot ja sitä 
kautta toimintojen ohjauksen lamaannut-
taminen (logistiikka, tuotanto, energia, 
jne.). Verkostomainen toimintatapa ja 
toimintojen keskittyminen mahdollista-
vat laajojen vaikutusten aikaansaamisen 
helposti solmukohtien ja globaalien kes-
kinäisriippuvuuksien kautta. Haavoittuvuu-
det voidaan helposti havaita mm. tieto-
verkkojen avoimuuden myötä ja kehitty-
nyt teknologia mahdollistaa myös vaiku-
tusten kohdistamisen täsmällisemmin.
 Myös pehmeät kohteet, kuten ter-
veydenhuolto, houkuttavat hybridivas-
tustajaa. Informaatiovaikuttaminen eli 
esimerkiksi tiedon manipuloiminen ja 
valheellisen tiedon levittäminen kuulu-
vat keinovalikoimaan. Hyökkääjä pyrkii 
vaikuttamaan erityisesti päätöksenteko-
prosesseihin, mutta yhä useammin vai-
kutukset kohdistuvat myös yksilötasolle 
yhteiskunnan toimintojen lisäksi.
 On muistettava, että hybridivastusta-
ja tyypillisesti hyödyntää laajaa työka-
lupakkia ja pyrkii nimenomaan yllätyk-
sellisyyteen ja joustavasti vaikuttamaan 
joko perättäisillä tai rinnakkain tapah-
tuvilla toimilla saavuttaakseen tavoit-
teensa. Hyökkääjä voi iskeä samanai-
kaisesti useisiin yhteiskunnan elintär-
keisiin toimintoihin ja säädellä niihin 
kohdistamaansa painetta. Keinot ovat 
tilanteenmukaisia, emmekä millään voi 
etukäteen tunnistaa kaikkia mahdolli-
sia vaikuttamisen keinoja, kohteita tai 
vaikutuksia. Tilanteenmukaiset ratkai-
sut korostuvat ja keskiössä on valmius 
joustaa yllättävissä muutoksissa.

Toimitusketjuihin kohdistettujen hyökkäysten vaikutukset ulottuvat usein laajemmin yhteiskuntaan. Välittömien henkilö- ja materiaalivahin-
kojen lisäksi voi aiheutua esimerkiksi taloudellisia seurannaisvaikutuksia ja jopa psykologisia vaikutuksia.

Kuvat: Sari Uusipaavalniemi
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Tähtäimessä myös toimitusketjut

Logistiikka tarjoaa digitalisaation, ulkois-
tamisen, verkostomaisen toiminnan ja 
toimintojen keskittämisen myötä hou-
kuttavia kohteita hybridivastustajalle. 
Oprachin ja Bovekampin (2013) mukaan 
toimitusketjujen turvallisuutta uhkaavat 
mm. satamiin ja merikauppareitteihin 
sekä lentoliikenteeseen ja lentokentille 
kohdistuvat hyökkäykset, mahdolliset 
hyökkäykset joukkotuhoasein ja ristei-
lyohjuksin sekä kyberhyökkäykset.
 Esimerkiksi vaarallisten aineiden kul-
jetuksia voidaan suoraan hyödyntää 
hyökkäyksen välineenä. Satama- ja len-
tokenttätoimintojen estymisellä voidaan 
pysäyttää logistiikkaketjuja tai jopa ko-
konaisen teollisuudenalan toiminta ja 
aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vaiku-
tuksia. Vaikutukset heijastuvat helposti 
myös kansainväliseen liikenteeseen ja 
kauppaan. Fyysiset esteet turvallisuu-
den varmistamisessa menettävät mer-
kitystään, kun esimerkiksi kauko-ohjat-
tavilla lennokeilla voidaan ohjata pom-
mit suljetuillekin alueille.
 Logistiikka on myös yhä riippuvaisem-
pi tietojärjestelmistä, jotka ovat otollinen 
kohde kyberhyökkäyksille. Siviililogis-
tiikan toimijoiden tietojärjestelmät ovat 
usein suojattomampia kuin asevoimien 
järjestelmät ja siksi houkuttelevia koh-
teita hybridivastustajalle. Niihin hyökkää-
mällä voidaan saada aikaan laajojakin ta-
loudellisia vaikutuksia ja heijastevaikutuk-
sia myös asevoimien logistiikkaan.
 Toimitusketjuihin kohdistettavien 
hyökkäysten vaikutukset eivät suinkaan 
rajoitu toimitusketjuihin. Välittömien 
henkilö- ja materiaalivahinkojen lisäksi 
voidaan pyrkiä aikaansaamaan esimer-
kiksi taloudellisia seurannaisvaikutuksia, 
psykologisia vaikutuksia ja yhteiskunnan 
järjestyksen horjumista.

Puolustus luodaan yhteisin 
ponnistuksin

Käykö Suomi hybridisotaa? Tuskinpa nyt 
ainakaan aktiivisena itsenäisenä toimijana 
kaikilla rintamilla. Pieniltä mailta, jollainen 
Suomikin on, puuttuu taustalle tarvittava 
poliittinen agenda, laaja tiedustelukoneis-
to ja kyvykkyys hyödyntää laajaa hybri-
dikeinovalikoimaa. Siksi potentiaalia on 
lähinnä kehittää joitakin hybridisodankäyn-
nin osa-aluetta, kuten vaikkapa informaa-
tiosodankäyntiä. Pienetkin maat voivat 
kuitenkin puolustautua hybridiuhkilta.
 Hybridipuolustuksessa avainasemas-
sa on kokonaisturvallisuus-malli, jossa 
puolustus ei ole vain turvallisuusviran-
omaisten asia, vaan kaikki yhteiskunnan 
resurssit eri tasoilla valjastetaan käyt-
töön. Myös siviiliyhteiskunnan ja yksi-
tyisen sektorin toimijoiden on siis osal-
listuttava hybridipuolustukseen.
 Aktiivisempia puolustuskeinoja hyök-
kääjää vastaan ovat esimerkiksi sotilaal-
listen joukkojen uudelleen sijoittaminen, 
talouspakotteet, kohdennettu strateginen 
viestintä ja poliittiset toimenpiteet. Näillä 
voidaan välittää haluttu viesti vastustajalle 
ja kiistää vastustajan kyky käyttää omaa 
hybridityökaluvalikoimaansa.

 Lähtökohtana hybridipuolustuksessa 
tulee olla vahva poliittinen mandaatti ja 
turvallisuuskonsepti tai -strategia. Yh-
teiskunnan avaintoimijoilla eri tasoilla 
on oltava yhteinen tilannekuva, uhka- ja 
riskiarvio sekä prosessit paikallaan toi-
minnan suunnitteluun ja harjoitteluun 
(valmiuden kehittäminen). On tärkeää 
tunnistaa omat kriittiset toiminnot ja 
niiden haavoittuvuudet eli olla tietoinen 
siitä, mitä pitää puolustaa ja miksi.

Mallimaa Suomi?

Suomella on kokonaisuutena katsottu-
na asiat aika hyvin. Suomea pidetään 
muualla Euroopassa mallimaana varau-
tumisen ja yhteistoiminnan suhteen. 
Hallinnonalojen rajat ylittävä sekä vi-
ranomaisten ja yksityisen sektorin vä-
linen vuoropuhelu ei ole kaikkialla yhtä 
mutkatonta. Monissa maissa saatetaan 
joutua luomaan alusta alkaen järjeste-
lyjä, jotka ovat meillä jo vakiintuneet 
käytännöiksi. Uusi hybridi-termi ei ole 
johtanut suuriin muutostarpeisiin suo-
malaisessa kokonaisturvallisuusajatte-
lussa. Esimerkiksi Euroopan komission 
Eurobarometri-mielipidetutkimuksessa 
(kevät 2016) suomalaisilla oli Euroopan 
kovin luotto puolustusvoimiin ja polii-
siin. Turvallisuusviranomaisten nauttima 
syvä luottamus on hyvä asia, koska sil-
loin luottamusta on vaikeampi horjuttaa.
 Heikkouksiakin löytyy. Verkottuneessa 
ja keskinäisriippuvuuksia sisältävässä yh-
teiskunnassa suppeallekin alueelle koh-
distettu vaikutus voi aiheuttaa tahattomia 
tai tahallisia seurannaisvaikutuksia laajas-
ti yhteiskunnassa. Hybridivaikuttamisella 
voidaan luoda kombinaatioita, joihin ei 
ole varauduttu, eikä niitä ole harjoiteltu 
tai selkeästi vastuutettu. Toimivaltuuk-
sien rajapinnat voivat olla hyökkääjälle 
otollinen kohde. Suomen aluehallinto-
malli sekä viranomaiskenttä ovat nykyi-
sellä hallituskaudella muutoksessa, joten 
uusien toimintatapojen sekä rajapintojen 

käyttöönotto saattaa heikentää varautumi-
sen tilaa hetkellisesti. Kekin ja Mankkisen 
(2016) kansalaisturvallisuutta tarkastelleen 
tutkimuksen mukaan kansalaisten kriisin-
sietokyky on saattanut heikentyä. Yksi-
lötason resilienssin puute on merkittävä 
heikkous hybridiuhkiin varautumisessa, 
koska vaikutukset saattavat kohdistua 
erityisesti kansalaisturvallisuuteen. Kol-
mannen sektorin (nk. vapaaehtoissektori) 
merkitys korostuu häiriötilanteiden vaiku-
tusten lievittämisessä, mutta sen rooli ja 
tehtävät ovat voimassaolevassa turvalli-
suusstrategiassa määritelty liian ohuesti.

Varautumisen kehittämisen 
”to do” -lista

Lainsäädännön ja viranomaisten toimi-
valtuuksien kehittäminen tukemaan ko-
konaisvaltaista varautumista ja yhteis-
toimintaa jatkossakin on käynnissä ja 
kokonaisturvallisuuden mallia ja vastuita 
tarkennetaan Yhteiskunnan turvallisuus-
strategian päivitystyössä mm. elinkei-
noelämän ja kolmannen sektorin roolin 
selkiyttämiseksi.
 Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 
keväällä 2016 toteuttamassa kyselyssä 
tunnistettiin tulevaisuuden kehittämis-
tarpeita hybridiuhkiin varautumisessa:
– Elinkeinoelämän toimijoiden kesken 

varautumisen kehittämisessä tulisi 
pyrkiä yhteiseen varautumisen suun-
nitteluun ja jatkuvuuden hallintaan. 
Hyvien käytänteiden jakaminen, tie-
toisuus muista toimijoista ja tilanne-
kuva ovat merkittävässä roolissa.

– Elinkeinoelämän ja julkishallinnon 
kesken varautumisen kehittämises-
sä mahdollisuuksia tuo niukkojen re-
surssien jakaminen ja yhteiskäyttö. 
Yhteistoiminnassa keskeisiä tekijöitä 
ovat tilannekuva, koulutus, ohjaus 
sekä luottamuksellinen tiedonvaih-
to. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon 
kumppanuuksien edistäminen on 
myös tärkeää.

Kirjoittaja TkT Sari Uusipaaval-
niemi työskentelee erikoistut-
kijana Puolustusvoimien tutki-
muslaitoksen Doktriiniosastossa 
Strategisen analyysin tutkimus-
alalla. Hän tutkii yhteiskunnan 
kriisinkestävyyden, huoltovar-
muuden ja kriittisen infrastruk-
tuurin pitkän aikavälin kehitys-
suunita. Tämä artikkeli pohjautuu 
elokuussa julkaistuun Puolustus-
voimien tutkimuslaitoksen tutki-
muskatsaukseen ”Hybridiuhat 
ja yhteiskunnan varautuminen”, 
jonka ovat kirjoittaneet Sari Uu-
sipaavalniemi sekä komentaja 
Juha-Antero Puistola Turvalli-
suuskomitean sihteeristöstä.
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– Kolmannen sektorin toimintaedelly-
tykset on varmistettava. Tietoisuu-
den lisääminen kolmannen sektorin 
toimijoista, resursseista ja toimijoi-
denroolien selkiyttäminen on tar-
peen. Kolmannen sektorin jousta-
vuutta on mahdollista hyödyntää 
mm. innovaatioiden testialustana. 
Kolmannen sektorin toimijat voidaan 
myös kytkeä joukkoistamisen avulla 
mukaan varautumisen ja kokonais-
turvallisuuden mallin kehittämiseen. 
Tiedonvaihto ja kumppanuudet ovat 
avainasemassa kolmannen sektorin 
toimijoiden osallistamisessa.

Rinta rottingilla kohti resilienssiä

Resilienssi – yhteiskunnan kyky enna-
koida, reagoida, sietää ja toipua odot-
tamattomista muutoksista – rakentuu 
yhteistyössä elinkeinoelämän eri toimi-
joiden, elinkeinoelämän ja julkishallin-

non sekä elinkeinoelämän ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kesken. Resiliens-
sin rakentaminen ja varautumisen ke-
hittäminen tulee nähdä myös kilpailu-
etuna eikä vain kustannuksena. Voisiko 
suomalaisesta kokonaisturvallisuuden 
mallista tulla tulevaisuudessa vientituo-
te – ”uusi Nokia”?
 Hybridiuhkiin varautuminen edellyttää 
useiden yhteiskunnan sisäisten ja sen 
rajat ylittävien toimijoiden yhdistelmiä, 
useiden varautumiskeinojen yhdistel-
miä ja perinteisten sekä uutta tieto- ja 
viestintäteknologiaa ja yhteiskunnan 
”reserviä” hyödyntävien toimintamalli-
en yhdistelmiä. Kaikki resurssit ja kaikki 
keinot varautumisessa on kyettävä hyö-
dyntämään ennakointi-, reagointi-, sie-
to- ja toipumiskyvyn maksimoimiseksi. 
Yhteiskunnan toimijat kattavasti eri ta-
soilla on nähtävä merkityksellisinä hy-
bridiuhkilta puolustautumisessa.
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Satamat ja merikauppareitit ovat houkut-
televia kohteita hybridivastustajalle, koska 
katkokset niiden toimivuudessa voivat pa-
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teet ja tavallisen kansalaisen 
turvallisuudentunteen horjut-
taminen.
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Huoltoupseerikoulutusta (nyt: lo-
gistiikkaupseerikoulutusta) on 
puolustusvoimissamme annettu 
yhdeksän vuosikymmentä.
 Hyvän pohjan myös huoltoalal-
le suuntautuville antoi aikanaan 
suojeluskuntien poikatyö, mikä 
jatkui sotilaspoikatoimintana. 
Nykyisten naisten upseerin uraa 
ajatellen on paikallaan tarkastella 
lyhyesti myös pikkulottien, myö-
hemmin lottatyttöjen, taustaa.
 
Keväällä 1917 perustetut suojeluskun-
nat saivat kansanliikkeen luonteen sa-
man vuoden syksyllä. Nuoret pojat kou-
lupojista ylioppilaisiin liittyivät suojelus-
kuntiin. Varsin monen suojeluskunnan 
kantajoukko syntyikin jääkäriliikkeen 
tapaan oppikoulujen ja oppilaitosten op-
pilaista.
 Ensimmäinen asetus (2.8.1918) suoje-
luskunnista mahdollisti alle 17-vuotiaan 
toiminnan suojeluskunnassa vanhempi-
en suostumuksella ja suojeluskunnan 
esikunnan harkinnan perusteella. Poikien 
toiminta oli voimistelua, urheilua ja kan-
salaiskunnon kasvattamista.
 Jo vuoden 1918 lopulla oli huomattu, 
että nuorten poikien sijoittaminen van-
hempien miesten kanssa ei ollut hyvä 
asia. Niinpä pojille perustettiin omia yk-
siköitä, joista käytettiin nimitystä orava-
komppaniat.
 Oravakomppaniavaiheen jälkeen suo-
jeluskuntatoiminnan poikatyö ohjattiin 
monen vaiheen jälkeen uralleen. Se 
tarkoitti vuoden 1928 lopulla perus-
tettuja suojeluskuntien poikaosastoja 
12–16-vuotiaille pojille. 

Siellä astuu vastaamme 
Sotilaspoika

 Poikaosastojen määrä nousi vuoteen 
1938 mennessä 582:een, mikä tarkoitti 
86 prosenttia suojeluskuntien määrästä. 
Vuonna 1942 osastoja oli 631.
 Sotilaspoikajohtajistolle järjestettiin 
erikoiskursseja.
 Ensimmäinen Sotilaspoika -lehden 
numero ilmestyi 1.9.1941
 Vuonna 1928 suojeluskuntien yhte-
ydessä aloitettu poikatoimi jatkui Talvi- 
ja Jatkosotaan saakka Suojeluskuntain 
poikaosastona. Sotilaspoika -nimi viral-
listettiin Suojeluskuntain komentajan 

päiväkäskyssä 17.9.1941, missä viita-
taan Vänrikki Stoolin henkilöihin: ”Siel-
lä astuu vastaamme Sotilaspoika. Se 
olkoon poikiemme nimi. Sen on Rune-
berg antanut, se on isien perinnön va-
paaehtoisen maanpuolustajan tunnuskil-
pi.”  – Sotilaspoikien kunniamarssi on 
Sotilaspoika (san. J.L. Runeberg).
 Sotilaspoikia oli vuonna 1944 toimin-
nan päättyessä rekisteröity 72 300. 
Heidän keski-ikänsä on tätä nykyä 85 
vuotta.

Sotilaspoikien ”urheiluharjoituksia” Eläintarhan urheilukentällä. Helsinki 1941.09.20

Hannu Luotola
puheenjohtaja
Sotilaspoikien Perinneliitto

Pekka Tiilikainen haastattelee Sortavalasta kotoisen olevaa 14-vuotiasta lähettiä Paavo Niemeä, 
joka oli viime sodassa mukana. Kollaa, Loimola 1941.07.20
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Ilmavalvontalotta Ellen Kiuru Lahdenpohjan ilmavalvontatornissa. lahdenpohja 1942.07.11

 Sotiemme veteraanisukupolvi pelasti 
Isänmaamme, rakensi uskomattomalla 
työllä hyvinvointi-Suomen, minkä jätti 
upeassa kunnossa kylmän sodan su-
kupolvelle. Tämä sukupolvi jatkoi perin-
tönsä hoitamista sisäistäen isiensä ja 
äitiensä historialliset uhraukset sekä 
teki kovaa työtä maansa tulevaisuuden 
hyväksi, joskin joukkoon mahtui vete-
raanien perinnön kieltäjien pieni mutta 
äänekäs, manipuloitu ”mitäs sinne me-
nitte” -ryhmä. Nykyinen kriisinhallinta-
sukupolvi nauttii maailman ykkösluokan 
maan etuuksista edellisten sukupolvien 
perintönä, usein tietämättä historiallis-
ta kehitystä nykytilanteeseen. Syynä on 
osaltaan opetukseen aikanaan jätetty 
ideologinen aukko veteraanisukupolven 
saavutuksista.

Sotilaspoikien perintö

Sotilaspoikien toiminnasta vuosina 
1928–1944 on tehty kattava historiakirja 
”Poikasotilaista sotilaspoikiin”. Eversti-
luutnantti evp Elja Puranen teki suurim-
man työn. Sotilaspoikien perinnekillat, 
joita liittoon kuuluu kolmisenkymmentä, 
ovat tehneet omia historioitaan. Tämä 
on vahva perusta Sotilaspoikien Perin-
neliiton historian kirjoittamiselle. Liitto 
onkin käynnistänyt historiansa kirjoitta-
misen. Sen maali on vuosi 2021, jolloin 
liitto on toiminut 30 vuotta.

 Lahti on kunniakkaan huoltoon liitty-
vän historiansa lisäksi meritoitunut so-
tilaspoikatoiminnan perinteen vaalijaksi. 
Näkyvänä merkkinä tästä on Sotilas-
poikapatsas Lahden kansalaisopiston 
edustalla. Sotilaspoikien Perinneliitto 
myönsi 5.9.1997 Päijät-Hämeen So-
tilaspoikakillan toteuttamalle Lahden 
Sotilaspoikapatsaalle valtakunnallisen 
aseman. Saman vuoden joulukuun 
5. päivänä patsas paljastettiin ja luo-
vutettiin Lahden kaupungille. Kuvan-
veistäjä Kauko Kortelaisen tekemän 
muistomerkin äärelle sotilaspojat ko-
koontuvat vuosittain kunnianosoituk-
seen liiton perustamispäivänä 29.5.  
 ”Teidän asianne on kaikkialla maas-
samme ylläpitää sitä keskinäisen luot-
tamuksen ja toveruuden henkeä, min-
kä sodan yhteiset koettelemukset ovat 
luoneet, sekä ympäristöönne kasvat-
taa uskoa ja luottamusta tulevaisuu-
teen.” (Suomen marsalkka Mannerheim 
päiväkäskyssään 31.12.1944)
 Sotiemme veteraanit ovat saamaansa 
velvoitetta toteuttaneet järjestötoimin-
nassaan.
 On tärkeää muistaa perustuslakimme 
pykälä (20 §), missä todetaan että vas-
tuu luonnosta ja sen monimuotoisuu-
desta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnös-
tä kuuluu kaikille.
 Veteraanisukupolven saavutukset 
ovat siirtymässä osaksi kansakuntam-

me kulttuuriperintöä, mikä antaa eväitä 
päättäjillemme yhdessä tekemisen tai-
dosta, yhteisvastuusta ja vastuuntun-
nosta. Ilman näitä ominaisuuksia tuskin 
voisimme juhlia ensi vuonna Suomen 
itsenäisyyden satavuotista taivalta. 
 Kotirintama ratkaisi kansakuntamme 
kestämisen tekemällä kaikkensa siviili-
väestön ja rintamalla taistelevien hyväk-
si. Sotilaspoikien ja lottatyttöjen panos 
vapautti kymmeniätuhansia miehiä rin-
tamatehtäviin.
 Urheilun ja kasvatuksellisen työn 
ohessa sotilaspojat osallistuivat koti-
rintamalla raaka-aineiden kierrätykseen 
teollisuudelle ja polttopuun hankintaan. 
Sotilaspojat toimivat pelastustehtävissä 
ja sotilaallisen toiminnan aputehtävissä 
lähetteinä ja viestimiehinä. Vanhimmat 
sotilaspojat osallistuivat aseellisiin teh-
täviin ilmatorjuntamiehistönä, desantti-
en etsintäpartioissa ja vartiomiehinä.
 Sotilaspoikatoiminta vuosina 1928–
1944 oli kattavaa kansalaiskasvatusta.  
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen tai-
to sekä velvollisuuden tunto isänmaan 
rakkauden ohella olivat avuja, jotka kan-
nustivat sotilaspoikia toimissaan sekä 
sodan että jälleenrakentamisen aikoina. 
Ne ovat sotilaspoikien perintö nykynuo-
rille.

Kerran sotilaspoika – aina 
sotilaspoika

”Sotilaspoikana suora on tieni, olkoon-
pa tehtävä suuri tai pieni. Kodin ja us-
konnon puolesta lähden taistohon Suo-
meni vapauden tähden.” Sotilaspoikalu-
paus (Sp.O I v. 1943)

Sotilaspoikain kokoontuminen ja tarkastus 
Messuhallin kentällä. Helsinki 1941.10.12
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Tämä artikkeli käsittelee huollon tilan-
teen seurantaan tehtyä sähköistä työ-
kalua. Porin prikaatin 1.Huoltokomppani-
an henkilöstö laati huollon kaikille ta-
soille ja organisaatioille soveltuvan huol-
lon tilanteenseurantatyökalun. 

Taustaa 

Työkalu pohjautuu Microsoft Office 
Excel-työkaluun, joka esiteltiin Kainuun 
prikaatissa järjestetyillä huoltopalve-
lujoukkueen johtajien koulutuspäivillä 
syksyllä 2015. Kainuun prikaatin innoit-
tamana aloimme suunnittelemaan Porin 
prikaatissa omaa työkalua.  
 Yksikkömme osallistuminen Maavoi-
mien vaikuttamisharjoitukseen loppu-
vuodesta 2015 loi edellytykset työkalun 
kehittämiselle ja sen testaamiselle. Har-
joituksessa toimimme logistiikkakomp-
paniana logistiikkapataljoonan alaisuu-
dessa ja toteutimme koko harjoituksen 
huollon. Harjoituksen huollon tarve 
reilun viikon aikana oli noin 200 tilaus-
ta 15 tuettavalta yksiköltä. Näin suuri 
tilaustarve pakotti meidät rakentamaan 
logistiikkakomppanian komentopaikalle 
huollon tilanteen seurantaan sopivan 
työkalun.
 Kehittelimme ltn Kai Routilan kans-
sa harjoituksen aikana saatujen havain-
tojen ja palautteiden perusteella Micro-
soft Office Excel-pohjaisen työkalun. 
Harjoituksen jälkeen jatkotuotekehitte-
lyssä kuitenkin totesimme Excelin ole-
van liian kankea ja epävakaa tarvittavan 
tietomäärän käsittelyyn. Tämän vuoksi 

Huollon tilanneseuranta –
HUTI – työkalu

loimme työkalun uudelleen Microsoft 
Office Access -pohjalle, joka mahdol-
listaa laajempien tietomäärien sujuvan 
käsittelyn. 

Lyhyt esittely

Työkalun päätarkoituksena on tuottaa 
niin komentopaikan, päällikön kuin joh-
don tilannetietoa ja edesauttaa huollon 
tilausten seurantaa. Lähtökohtana on 
ollut työkalun käytettävyys käyttäjän nä-
kökulmasta eli visuaalisuus, selkeys ja 
toiminnan  helppous.

 Työkalu nopeuttaa huollon tilausten 
ja tehtävien käsittelyn ja toteuttamisen 
”vasteaikoja”. Vaikka työkalu on laadittu 
Maavoimien huoltokomppanian näkö-
kulmasta ja tarpeista, niin Huollon ti-
lanneseuranta -työkalua voidaan käyttää 
kaikissa puolustushaaroissa, niin maa-, 
meri- kuin ilmavoimissakin. HUTI:a voi-
daan käyttää myös kaikilla organisaatio-
tasoilla kuten esimerkiksi huoltokom-
ppania M05- tai M15-organisaatiossa. 
HUTI:a voidaan käyttää kaikilla huollon 
tasoilla joukkueesta rykmenttiin. Työka-
lua voidaan myös käyttää sekä kansal-

Kai Routila
Luutnantti
HUTI-työkalun toinen  kehittäjä ja 
pääohjelmoija palvelee Porin prikaa-
tin 1.Huoltokomppaniassa Huoltopal-
velujoukkueen johtajana.

Augusti Kankare
Kapteeni
Kirjoittaja ja HUTI-työkalun toinen 
kehittäjä palvelee Porin prikaatin 
1.Huoltokomppaniassa varapäällikkö-
nä. 

Huollon tilanneseuranta-HUTI -työkalun päävalikko.
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lisessa että kansainvälisessäkin toimin-
tampäristössä.
 HUTI:a voi sovelletusti käyttää kaikilla 
puolustusvoimien komentopaikoilla eri 
tehtävien ja tilanteiden seurantaan. Työ-
kalu soveltuu sellaisenaan myös koulu-
tuskäyttöön esimerkiksi komentopaikan 
kehysharjoittelun yhteyteen.  
 Työkalu on rakennettu ja suojattu 
käyttäjän käsittelyvirheiltä siten, että kir-
jatut tiedot (data) pysyy eheänä ja siitä 
saadaan luotua luotettavia raportteja. 
Työkalu on huollon tilausten ja tehtävi-
en seurantaan ja raportointiin sekä re-
surssien suunnitteluun tarkoitettu apu-
työkalu. Työkalu on tarkoitettu kaikkien 
tasojen komentopaikkojen ja tilannekes-

kuksien tilanneupseerien / -aliupseeri-
en käyttöön. Työkalua voidaan käyttää 
myös toimiala- ja joukkuetasolla.
 Käyttäjä täyttää työkaluun tilanteen, 
tarpeen ja tehtävän mukaan käytössä 
olevat resurssit kuten esimerkiksi hen-
kilöstön, ajoneuvot, joukkueet/osastot 
sekä tuettavat ja ylemmän johtopor-
taan. Näiden tietojen avulla työkalusta 
saadaan käyttäjän haluamia valmiita ra-
portteja esimerkiksi toimialoittain, yksi-
köittäin tai aikaan sidottuina.

Työkalun käyttö

Huollon tilanneseuranta – HUTI -työka-
lun ensimmäisiä versioita testattiin käy-

tännössä Maavoimien vaikuttamisharjoi-
tuksessa 2/2015. Lisäksi työkalu oli käy-
tössä monikansallisessa Cold Response 
2016 -harjoituksessa Norjassa, jossa 
työkalua käytti suomalais-ruotsalais-
huoltokomppanian komentoryhmä.
 HUTI-työkalu on jaettu keväällä 2016 
kaikkiin Maavoimien joukko-osastoihin 
käytännön kokemusten  ja kehityside-
oiden saamiseksi.  Tällä hetkellä työkalu 
on aktiivisessa käytössä Porin prikaatin 
1.Huoltokomppanian vuoden 2016 aika-
na palvelevan Suomen kansainvälisen 
valmiusjoukon koulutuksessa. Kaikki 
huoltokomppania-koulutuksessa olevat 
palvelevat 347 päivää. Huoltokomppani-
asta koulutetaan sodanajan ja kriisinhal-

HUTI-työkalun uuden tilauksen luonti.

HUTI-työkalun täydennysten -toimialan seuranta.
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lintaan soveltuva huoltokomppania, joka 
arvioidaan loppuvuodesta 2016 NATO 
EVALUATION LEVEL 1 -arvioinnilla.
 Toivomme, että työkalulle olisi käy-
tännön käyttöä koko puolustusvoimissa 
kaikilla huollon tasoilla ja tämän kautta 
otamme mielellämme vastaan palautet-
ta ja kehitysideoita jatkoversioiden luo-
miseksi.

HUTI-työkalun huoltopalvelujoukkueen tilanteen seurantaa.

Muita kehityshankkeita

HUTI-työkalun pohjalta Kai Routila on 
Porin prikaatin 1.Huoltokomppanian 
SKVJ-huoltokomppanian komentoryh-
män ja eri kriisinhallintaoperaatioihin 
lähtevien koulutuksessa luonut kaikille 
komentopaikoille ja tilannekeskuksille 
soveltuvan Microsoft Office Accsess 

-pohjaisen ”TOC-työkalun”. Työkalu on 
laadittu enemmän kansainvälisten ope-
raatioiden näkökulmasta. Työkalulla voi-
daan seurata esimerkiksi kaikkia tehtä-
viä, raportteja, tilanteita ja kuljetuksia. 
Työkalu antaa valmiit rapottipohjat sekä 
toimintaohjeet tilannekeskusten ja vas-
taavien toiminnan helpottamiseksi.

Kehitystyön alla ja koekäytössä oleva komentopaikkojen ja tilannekeskusten ”TOC-työkalu”.
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Ilmavoimien pääsotaharjoitus 
Ruska 2016 toteutettiin Suomen 
ja Ruotsin yllä sekä Pohjanlah-
den ilmatilassa 7.–14.10.2016. 
Harjoituksen teemana oli har-
joitella laajamittaisesti Suomen 
alueen valtakunnallisia poikke-
usolojen ilmapuolustustehtäviä. 
Harjoitukseen osallistui kokonai-
suudessaan 2 600 henkilöä. Har-
joituksen lentotoimintaan osal-
listui laajalla toiminta-alueella 
yhteensä yli 60 ilma-alusta. Len-
totoiminta toteutettiin kuudes-
ta Suomen alueella sijaitsevasta 
lentotukikohdasta sekä Ruotsissa 
Kallaxin lentotukikohdasta. 

Ruska 2016 harjoitus oli myös merkittä-
vä ilmapuolustuksen reserviläisten kou-
lutustapahtuma. Mukana harjoitukses-
sa oli peräti 1 600 reserviläistä muun 
muassa lentotekniikan, ilmatorjunnan, 
logistiikan sekä johtamisjärjestelmätoi-
minnan tehtävissä. Yhtenä keskeisenä 
harjoitustavoitteena sekä reserviläisille 
että henkilökunnalle oli kouluttautua il-
mavoimien taistelutapaan, jossa avain-
asemassa on lentotukikohtien ja niiden 
joukkojen liikkuvuus. Silloin, kun suoja-
rakentaminen ei ole mahdollista tai jär-
kevää, liikkuva ja aktiivinen taistelutapa 
suojaa sekä miehistöä että kallisarvois-
ta kalustoa ilmasta ja maasta suuntau-
tuvilta uhkilta.
 Tämän vuoden Ruska 2016 harjoituk-
sessa päävastuussa ilmavoimien jouk-
ko-osastoista olivat Ilmasotakoulu ja La-
pin lennosto. Ilmasotakoulun osalta har-
joitukseen osallistui yhteensä yli 1 000 
henkilöä, joista 850 oli reserviläisiä. 

Harjoituksen valmistelu ja 
perustaminen

Harjoitukseen huoltoon liittyvät valmis-
telut aloitettiin noin puolitoista vuot-

Kirjoittajat:
Lentotekniikkalaivueen komentaja insmaj Markus Mecklin 
Huoltopäällikkö maj Jukka Tirkkonen
Kuvat Ilmavoimat

Ilmavoimien pääsotaharjoitus 
Ruska 2016

Lentotoimintaa Ruskassa

ta ennen harjoitusajankohtaa. Huollon 
osalta suunnittelu on oltava etupainot-
teista, jotta valtakunnallisessa palvelu-
tarvekartoituksessa kyetään esittämään 
Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta 
harjoitukseen tarvittava tuki ajoissa. 
Yhteistoiminta 3. Logistiikkarykmentin 
kanssa materiaalin järjestämisessä su-
jui erinomaisesti. Materiaalia toimitettiin 
useasta eri joukosta ja pyydetty tuki 
harjoitukseen kyettiin järjestämään tar-
vittavilta osin.
 Harjoitusjoukkojen perustaminen hoi-
dettiin perustamiskeskusten toimenpi-
tein. Perustamiskeskuksilla oli muuta-
man päivän valmistava harjoitus kevät-
talvella 2016, jossa joukkojen perusta-
misjärjestelyt suunniteltiin. Perustami-
seen liittyvää toimintaa on perinteisesti 
harjoiteltu Ilmasotakoulussa vuosittain, 
joten perustamiseen liittyvät toimenpi-
teet ovat perustamiskeskuksille rutiinia. 
 Henkilöstöä kutsuttiin harjoitukseen 
perjantaina 7.10.2016, jolloin saapuivat 
johtajat, kuljettajat sekä muu erikseen 
määritetty henkilöstö. Sunnuntaina 
9.10.2016 varsinainen pääjoukko astui 
palvelukseen. 

Lentotekniikkalaivueen toimintaa

Lentoteknisen alan huolto ilmavoimis-
sa jakautuu kahteen elementtiin; tu-
keutumiseen sekä kunnossapitoon ja 
täydennyksiin. Lentotukikohdassa tu-
keutumisen päätehtävä on luoda ja yl-
läpitää alusta, jolta lentokalustot voivat 
keskitetysti johdettuina operoida mak-
simaalisesti. Ilmavoimien toiminnassa 
kiinteisiin tukikohtarakenteisiin kuuluvat 
esimerkiksi kiito-, nousu- ja rullaustiet 
sekä hälytyspaikka- ja hajautuspaikka-
alueet. Näiden puhtaanapito, kuten 
imurointi sekä lumen ja jään poisto, 
ovat tukeutumisen toimialan tehtäviä. 
Poikkeusoloissa näillä alueilla koros-
tuvat lisäksi iskun jälkeinen tiedustelu 

ja raivaaminen sekä taisteluvaurioiden 
korjaaminen. Lentokaluston tukeutumi-
sedellytysten luominen vaatii kiinteän 
infrastruktuurin lisäksi runsaasti väli-
neistöä kuten painetankkaus- ja hinaus-
ajoneuvoja, auraus- ja imurikalustoa, py-
säytysvaijerijärjestelmän, huoltovälinei-
tä, maavirtalähteitä ja niin edelleen.
 Kunnossapitoon ja täydennyksiin 
kuuluvat kaluston kunnossapito kaikilla 
huoltotasoilla sekä lentojen välillä teh-
tävät ase- ja polttoainetäydennykset. 
Konkreettisin osuus lentoteknisen huol-
lon toiminnoista kulminoituu hävittäjä-
parven (neljä hävittäjää) laskeutumiseen 
tukikohtaan. Tällöin lentotekniikka vas-
taanottaa koneen, toteuttaa tarvittavat 
tarkastukset ja tankkaa koneet. Samalla 
hetkellä saapuneet koneet aseistetaan. 
Kaikki tämä tulee tapahtua äärimäisel-
lä nopeudella, jonka jälkeen parvi on 
valmis uudelle tehtävälle. Tämän konk-
reettisimman osuuden taustalla pyörivät 
mm. vikaantuneiden koneiden korjaus-
toimet, aseiden valmistelut, maalaite-
huollot sekä polttoainesäiliöiden kun-
nossapito.
 Ruska 2016:ssa Ilmasotakoulu toteut-
ti edellä kuvatut lentotekniset toimet 
Tikkakosken ja Kruunupyyn tukikohdis-
sa. Koko harjoitus oli Lentotekniikkalai-
vueelle aivan äärimmäinen ponnistus, 
sillä normaalina arkityönä laivueen toi-
minta pyörii lähes täysin Hawk-suihku-
harjoituskoneiden ja Vinka-alkeiskoulu-
tuskoneiden ympärillä. Kuitenkin myös 
Ilmasotakoululla on poikkeusolojen teh-
tävänä täysimääräisen kiinteän taistelu-
tukikohdan rooli, jota nytkin Ruska 2016 
harjoituksessa harjoiteltiin. 
 Laivueessa harjoituksen rakentami-
nen alkoi henkilöstön suunnittelulla 
harjoitukseen, jakautuen lentoteknisen 
henkilökunnan ja koulutettavien reser-
viläisten osuuteen. Henkilökuntaan 
kuuluvia lentoteknisiä osaajia kutsuttiin 
jonkin verran myös muista ilmavoimien 
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Käyttöhuoltoa ja tankkausta lentojen välillä.

Asetäydennys monitoimihävittäjälle.

lentotekniikkalaivueista täydentämään 
oman joukko-osaston henkilöstöä.
 Reserviläiset saapuivat harjoitukseen 
perjantaina 7.10. Perjantaina vastaan-
otettiin Tikkakosken tukikohtaan myös 
ensimmäinen Hornet-parvi tukemaan ja 
tuomaan konkretiaa reserviläisten kou-
lutukseen ja käytännön toimien harjoit-
teluun. Välittömästi ryhmittymisen jäl-
keen alkoi erittäin aktiivinen reserviläis-
ten koulutus kestäen koko viikonlopun 
ja maanantaiaamupäivän. Koulutukses-
sa panostettiin niin lentoteknisiin, kun-
kin yksikön omien toimintojen koulutta-
miseen ja harjoitteluun, kuin taistelijan 
perustaitojenkin koulutukseen.
 Maanantaina alkoi varsinainen ilma-
taistelutoiminta ja hävittäjäparvet al-
koivat tukikohdistamme puolustamaan 
maamme ilmatilaa. Näissä lentotekni-
sen huollon ja siis laivueemme osuus 
oli ottaa vastaan palaavia hävittäjäpar-
via, toteuttaa tankkaukset, aseistukset 
ja lähettää parvet jälleen kovalla intensi-
teetillä uuteen lentokierrokseen. 
 Kaiken tuon minuuttiluokan toimin-
nan taustalla pyörivät koneiden vika-
korjaukset ja huollot sekä luonnollisesti 
täydennykset tukikohtaan ja valmiste-
lupaikoille niin polttoaineen, varaosien, 
lentovarusteiden, kuin ohjustenkin osal-
ta. Ruska 2016 harjoituksessa tukikoh-
dastamme operoi yhdenaikaisesti jopa 
12 Hornet-monitoimihävittäjää, 4 Hawk-
suihkuharjoituskonetta, 2 CASA-kulje-
tuskonetta sekä lisäksi satunnaisesti 
NH90-helikoptereita ja Pilatus-yhteysko-
neita.
 Lentotekniikan johtamisen merkitystä 
kokonaisuudessa ei voi korostaa liikaa. 
Tällaisessa kokonaisuudessa ihan kaik-
kien toimien tulee olla juuri oikeassa 
paikassa, juuri oikeaan aikaan ja ihan 
jokaisen yksilön, ryhmän ja jaoksen tu-
lee osata oma tehtävänsä kitkattomasti. 
Kun kaikki toimii kunnolla ja oikein joh-

detusti, muodostuu todellinen taistelun-
kestävä suorituskyky. Johtamistoimet 
myös varmistavat kaikkien täydennysten 
riittävyyden tukikohtaan, resurssien riittä-
vyyden sekä ratkaisee tekniset haasteet 
konekalustossa. Johto-organisaatiot vas-
taavat myös koko laivueen tilannekuvan 
luomisesta, analysoinnista ja ylempiin 
organisaatioihin tuottamisesta.

Huoltopataljoonan toimintaa 
harjoituksessa

Huoltopataljoonan henkilöstöä astui 
palvelukseen muiden joukkojen ta-
paan perjantaina 7.10. ja sunnuntaina 
9.10.2016. Viikonlopun aikana johtajat 
perehdytettiin omiin ja yksiköidensä 
tehtäviin, perustettiin johtamispaikat 
sekä annettiin ajoneuvojen kuljettajille 
tarvittava tyyppikoulutus. Sunnuntaina 
pääjoukon saapumisen jälkeen toteu-

tettiin Huoltopataljoonan yhteinen joh-
toonottotilaisuus. Yhteisen turvallisuus- 
ja taistelukoulutuksen jälkeen huollon 
yksiköt ryhmittyivät vastuualueelleen, 
aloittivat oman toiminnan suojaamisen 
sekä huoltokeskuksen tukeutumisedel-
lytysten valmistelut.
 Kuljettajille toteutettu osaamiskartoi-
tus osoitti, että koossa oli monipuolisella 
kuljetusalan ammattitaidolla muodostet-
tu joukko. Kuljettajille annettavassa ajo-
neuvojen tyyppikoulutuksessa käytettiin 
myös reserviläisten osaamista hyväksi. 
Hyvästä osaamisesta ja tekemisen mei-
ningistä johtuen kaikilla kuljettajilla oli 
puolustusvoiminen ajokortit jo lauantai-
iltaan mennessä. Tilanteenmukaisen toi-
minnan alettua kuljettajat olivat jo hyväs-
sä tukemis- ja taisteluvalmiudessa. 
 Kuluvan viikon aikana suoritettiin 
useita tukemistehtäviä ja reserviläisten 
palautteen mukaan tehtäviä oli henki-
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löstön määrään riittäen sopivasti. Re-
serviläisten osaamisen kautta myös 
vaatimustaso on korkea. Harjoituksessa 
suoritetut oikeat kuljetustehtävät anta-
vat toiminnalle mielekkyyttä. Tehtävien 
kautta tulee myös tarvittavia johtamis-
suoritteita, jotka yhdessä taistelutilan-
teiden johtamisen kanssa antavat hyvää 
johtamiskokemusta johtajille.
 Vain muutamalla reserviläisellä oli 
trukki- ja työkonelupa. Harjoituksissa 
tarve kyseisille luville on yleensä suu-
ri. Tässäkin harjoituksessa noin 1/3 ti-
latuista kuljetuksista oli trukki- tai työ-
konetöitä. Osaamiskartoituksen perus-
teella reserviläisiltä löytyy osaamista 
trukeille ja työkoneille. Kuljetusalan kou-
lutuksissa olisi hyvä päästä vihdoinkin 
kokemuksen ja näytön kautta saatavien 
lupien myöntämiseen. Osaamisen tun-
nistaminen ja tunnustaminen muualla 
yhteiskunnassa on ollut jo pitkään osa-
na lupakäytäntöä. 
 Huoltopataljoonan tehtävänä oli jär-
jestää harjoitusjoukoille myös ruoka- ja 
vesihuolto sekä kenttähygienia- ja kant-
tiinipalvelut. Viikonlopun aikana muo-
nitushuollosta vastasi pääosin Leijona 
Cateringin varuskuntaravintola Luonetti. 
Sunnuntaina pääjoukon astuttua palve-
lukseen reserviläisten vahvuus kasvoi 
siten, että harjoitusjoukot valmistaudut-
tiin muonittamaan huoltopataljoonan 
toimenpitein maanantain päivällisestä 
alkaen. Reserviläiset koulutettiin toimi-
maan varuskuntaravintolan keittiöllä ja 
kenttämuonituspaikalla. Maanantain päi-
vällinen lähtikin aikataulussa jakoon re-
serviläisten valmistamana.
 Harjoituksen sovelletussa vaiheessa 
jatkettiin reserviläisten koulutusta, käytiin 
ampumassa rk-ammunnat sekä toimittiin 
harjoitustilanteen mukaisesti. Kenttäkeit-
timissä valmistui ruoka ilmaiskuista tai 
vihollisen erikoisjoukkojen tiedustelusta 
huolimatta. Puolessa välissä harjoitus-

ta reserviläiset vaihtoivat tehtäviä, joten 
kaikki pääsivät toimimaan kenttäkeittimillä 
ja varuskuntaravintolan keittiöllä. Samaan 
aikaan komentopaikalla pidettiin tilanne-
kuvaa ja päivystystä yllä. 
 Harjoitusjoukkojen ruokahuolto to-
teutettiin osittain kylmäketjuvapaana. 
Aamupala ja lounas tai päivällinen ja il-
tapala olivat toinen lämpimänä tai kyl-
mäketjuvapaana ateriana toteutettuna. 
Pääosa reserviläisistä pääsi tässä har-
joituksessa ensimmäistä kertaa tutustu-
maan kylmäketjuttomaan muonaan. Re-
serviläisten loppukyselyn palautteessa 
kylmäketjuton muona herätti runsaasti 
kommentoitavaa.
 Lääkinnän reserviläisistä pääosa oli 
terveydenhuollon ammattilaisia. Reser-
viläisissä oli riittävästi ensihoitajia am-
bulansseihin ja psykiatrisia sairaanhoita-

jia tukemaan taistelustressireaktioiden 
ensihoitoa. Ensihoitoasemalla sekä oi-
keiden potilaiden, että kuvattujen vam-
mapotilaiden hoito sujui ammattilaisilta 
mallikkaasti. Olihan harjoituksessa mu-
kana myös kaksi kirurgia ja anestesia-
lääkäri. 
 Sotilaslääketieteen Keskuksen poti-
lassimulaattori loi haastavia sotavam-
makuvauksia. Potilassimulaattori saikin 
ammattilaisilta kiitosta. Erityisesti isku-
jen jälkeiset monipotilastilanteet vaati-
vat reserviläisiltä runsaasti toistoja ja 
harjoittelua. Harjoituksessa painotettiin 
erityisesti tukikohdan joukkojen omaa 
potilaiden evakuointia ensihoitoasemal-
le. Näin päästään tunnin evakuointivaa-
timukseen.
 Ruskassa harjoiteltiin koko kenttä-
lääkintäketjun toimintaa. Suorituskyky-

Puolustusvoimien ja ilmavoimien komentajat kävivät tutustumassa Ruska-harjoitukseen.

Leikkaustoimintaa ensihoitoasemalla.
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vaatimus 60-10-1 on kova. Massiivinen 
verenvuoto on tyrehdytettävä 60 sekun-
nissa esimerkiksi kiristyssiteellä, 10 mi-
nuutissa taistelija on saattanut haavoit-
tuneen kuljetuskuntoon ja 1 tunnissa 
joukko on omilla ajoneuvoilla evakuoi-
nut haavoittuneen lääkinnän hoitopaikal-
le. Tehtyjen mittausten perusteella lisä-
harjoittelua vaatii vielä yksittäisen soti-
laan taisteluensiaputaito sekä toistojen 
kautta siihen tullut rutiini.

Yhteenveto

Harjoituksessa ollut reserviläisjoukko oli 
erittäin motivoitunut ja hoiti kaikki teh-
tävänsä esimerkillisesti hyvässä ilmapii-
rissä. Saamamme palautteen ja omien 
havaintojemme kautta haluamme edel-
leen kehittää antamaamme reserviläis-
koulutusta.
 Organisaationa saimme Ruska 2016 
harjoituksessa myös todella runsaasti 
kokemusta, rutiinia ja paljon innovatiivi-
sia kehitysideoita, joita virkatyönä vie-
dään eteenpäin. Kirjoittajille harjoitus oli 
lentoteknisen ja puolustushaarayhteisen 
huollon osalta erinomainen harjoitus, 
jonka pohjalta kyetään todella kehittä-
mään suorituskykyä. 

Ilmasotakoulun johtaja eversti Kimmo Hy-
värinen Keskisuomalaisen haastattelussa.

www.ofa.fi

Kiittäen hyvästä yhteistyöstä, 
toivotamme hyvää joulua 

ja onnellista uutta vuotta 2017!
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Keski-Suomen vientituote ja 
maailmanluokan traktoribrändi 
Valtra on ollut Suomen puolus-
tusvoimien suosiossa 1950-luvul-
ta saakka. Millainen on Valtran ja 
puolustusvoimien yhteinen his-
toria? Entä mikä on traktoreiden 
merkitys puolustusvoimissa ny-
kypäivänä?
 
Keski-Suomen sydämessä Suolahdessa 
sijaitsevan Valtran traktoritehtaan juuret 
yltävät vuoteen 1949 valtion tykkiteh-
taalle Rautpohjaan. Suomalainen trakto-
rihanke todettiin sopivaksi sarjavalmis-
tukseen, ja valmistus pääsi alkamaan 
vuonna 1951 tarkkuustuotannosta tun-
netulla valtion Kivääritehtaalla Jyväsky-
län Tourulassa. Vuonna 1969 Jyväsky-
län traktoreiden kokoonpano siirrettiin 
uuteen tehtaaseen Suolahteen, jossa 
traktoritehdas toimii edelleen. Traktori 
sai alun alkaen tuotenimekseen Valmet 
(Valtion metallitehtaat), joka useiden 
vaiheiden jälkeen muutettiin Valtraksi 
vuonna 2001.
 Vuosien aikana Valtra on kehittynyt 
merkittäväksi toimijaksi kansainvälisellä 
maatalouskonevalmistajien kentällä. Jo 
vuonna 1960 perustettiin toinen trakto-
ritehdas Brasiliaan. Varsinainen kansain-
välistyminen ja skandinaavisen brändin 
kehittyminen alkoi vuonna 1979, jol-
loin Valmet osti Volvo BM:n traktoritoi-
minnot. Liiketoiminnan kannalta yksi 
merkkipaaluvuosi oli 1992, kun Valtral-
la otettiin käyttöön räätälöintisysteemi. 

Maastonvihreä Valtra 
puolustusvoimissa

Valtra N 163 Direct Vekarajärvellä vuonna 2015.

Valtra N 163 Direct Vekarajärvellä vuonna 2015.
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Konseptia laajennettiin edelleen vuonna 
2013 Valtra Unlimited -toiminnolla, joka 
mahdollistaa traktorin huippuräätälöin-
nin asiakkaan tarpeisiin. 
 Vuonna 2004 kansainvälinen AGCO-
yhtymä osti Valtran, mikä mahdollis-
ti uuden suuruusluokan investoinnit ja 
kasvun yritykselle. Tänä päivänä Poh-
joismaiden johtavaa traktoribrändiä 
myydään tai viedään yli 75 maahan, ja 
uuden sukupolven mallisarjat niittäneet 
menestystä useissa kansainvälisissä kil-
pailuissa.
 
Traktorit puolustusvoimien 
historiassa
 
Puolustusvoimilla on keskeinen rooli 
Valtran monikymmenvuotisessa histo-
riassa. Traktoreita käytettiin sotien jäl-
keen aina 1970-motorisointiin asti va-
ruskuntatraktoreina, urien ja teiden 
auraamisessa, huollon kuljetuksissa, 
tykinvetäjinä sekä erilaisten kalustojen, 
kuten pioneerien paineilmakompressori-
en voimanlähteinä.
 Ensimmäisen Valmet-traktorinsa 
puolustusvoimat hankki vuonna 1957.  
Kyseessä oli Valmet 20 eli niin sanot-
tu pikku-Valmet, joka on yhä edelleen 
merivoimien ajoneuvorekisterissä. Vuo-
sina 1958–1959 käynnistettiin varsinai-
set traktorihankinnat ostamalla vuonna 
1957 markkinoille tulleita, dieselmoot-
torilla varustettuja Valmet 33 D -trakto-
reita. Seuraavia suurempia hankintoja 
olivat aiempia malleja tehokkaammat 
Valmet 361 D -traktorit vuosina 1961–
1963.
 Vuosien aikana hevosten työkäyttö 
vähentyi ja kuljetuskykyvaatimukset 
kasvoivat, minkä vuoksi vuonna 1969 
puolustusvoimat siirtyi moottoroituun 
vetovoimaan. Joukkojen motorisoin-
ti toteutettiin pääasiassa kotimaisilla 
Valmet-traktoreilla 1970–1980-luvuilla. 
Traktorit saivat olla joukkojen kuljetus-
välineinä 1980-luvun loppuun, jolloin ne 
vaihdettiin panssaroituihin miehistönkul-
jetusajoneuvoihin.
 Valmet rakensi puolustusvoimille 
myös ainoastaan sotilaskäyttöön suun-
niteltuja traktoreita. 1970-luvun alussa 
puolustusvoimille toimitettiin raskai-
den aseiden vetoon jalkaväkiprikaatissa 
suunniteltuja Terra 865 BM -koneita. 
Tarvetta oli myös Valmet 500 -kaksois-
traktoreille niiden hyvän lumiliikkuvuu-
den ansiosta. Lisäksi vuosia kestänei-
den aurauskokeiden perusteella kehitet-
tiin metsätraktorin pohjalta Valmet Jehu 
822 -auraustraktori. Vuodesta 1997 
alkaen puolustusvoimat on hankkinut 
traktoreita erityisesti varuskuntatrakto-
reiksi ja erilaisten kalustojen voimanläh-
teiksi. 

 
Kuljetuksen edelläkävijät
 
Viime vuosina puolustusvoimat on 
hankkinut käyttöönsä toista sataa Valt-
ra-traktoria. Merkittävin hankintapäätös 
tehtiin vuonna 2013 yhteensä kaikkiaan 
106 traktorista huoltojoukkojen käyt-
töön. Huollon tarkastajana ja hankkeen 

Vuosina 1961–1963 puolustusvoimat hankki käyttöönsä aiempia malleja tehokkaampia Valmet 
361 D -traktoreita, jotka lanseerattiin vuonna 1961.

Puolustusvoimien ensimmäinen traktorihankinta tehtiin vuonna 1957.  Kyseessä oli vuonna 
1955 lanseerattu Valmet 20 eli niin sanottu pikku-Valmet, joka on yhä edelleen merivoimien 
ajoneuvorekisterissä.
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omistajana Maavoimien esikunnassa 
toiminut eversti Jussi-Petri Hirvonen 
johti kyseisten koneiden hankintaa sekä 
käyttöönottoa.
 ”Traktorit ovat osoittautuneet odo-
tettuakin monipuolisemmiksi. Niillä on 
paitsi aurattu teitä, myös lastattu ja pu-
rettu kuormia, lingottu lunta, lanattu tei-
tä sekä linnoitettu ja vedetty kuormia 
maastossa. Koneet soveltuvat erityisen 
hyvin ammus-, vesi- tai polttoainekont-
tien siirtelyyn tiestön ulkopuolella esi-
merkiksi ryhmitysalueilla. Niitä voidaan 
hyödyntää hyvin myös kuormien toimit-
tamiseen taisteleville joukoille”, eversti 
Hirvonen kertoo.
 Puolustusvoimat on kehittänyt kulje-
tukseen oman logistisen ratkaisun. Se 
perustuu ketjuun, joka lähtee keskus-
varastolta ja päätyy käyttäville joukoille. 
Aluksi rekka kuljettaa tavaraa kontteihin 
pakatuilla kuormalavoilla. Tultaessa kent-
tähuollon alueelle, esimerkiksi taistelu-
osaston huoltokomppaniaan, lasti siir-
retään traktorivetoisen vaihtolavakärryn 

päälle. Traktorikuljetus mahdollistaa tar-
vikkeiden perille viennin myös hanka-
laan maastoon, ja kun lavojen purkukin 
onnistuu traktorilla, ei erillistä trukkia 
tarvita.
 ”Logistiikkaketjussamme hankkimam-
me liikennetraktorit ovat suorituskykyi-
nen ja kustannustehokas ratkaisu”, Hir-
vonen kiteyttää.
 
Räätälöidyt Valtra-traktorit 
Unlimited-studiosta
 
Puolustusvoimien traktorihankinnat 
edellyttävät tarjouskilpailua, jonka pe-
rusteella kotimainen Valtra on osoittau-
tunut sopivimmaksi koneeksi puolustus-
voimien tarpeeseen.
 ”Puolustusvoimat tarvitsevat sivii-
likäyttöönkin soveltuvia mutta erityis-
tarpeisiin räätälöityjä traktoreita, jotka 
Valtran Unlimited-studio pystyy tarjoa-
maan. Puolustusvoimien koneiden eri-
koisominaisuuksina voidaan mainita 
matanvihreä väri ja mustat vanteet, 

rynnäkkökivääriteline, erillinen lata-
us- ja lämmityspistoke, kipinäsuojatut 
turkkipiikit etukuormaajaan ammusten 
lastaamiseen sekä tavallista enemmän 
sähköpistokkeita perävaunulle”, Valtran 
kotimaan myyntiyhtiön AGCO Suomen 
markkinointipäällikkö Jarkko Hyyrönmä-
ki kuvailee.
 ”Puolustusvoimat on vaativa mutta 
reilu asiakas. He pitävät kiinni sopimuk-
sista sekä arvostavat nopeaa reagointia 
ja toimivaa huolto-organisaatiota”, Hyy-
rönmäki sanoo.
 Työskentely puolustusvoimien kanssa 
kehittyy koko ajan ja Valtroja testataan 
uusissa töissä. Esimerkiksi turvallisuu-
den vaatimukset lisääntyvät – raskaan 
kuorman turvallisuus ja käsiteltävyys 
liukkaalla kelillä ovat keskeisiä jatkuvan 
kehityksen kohteita.
 ”Tavoitteemme on pystyä ripeästi 
vastaamaan myös uusiin vaatimuksiin”, 
Hyyrönmäki päättää.

Jari Rautjärvi



Seminaaritapahtumat, koulutukset ja valmennukset, foorumi- ja 
aluetapahtumat sekä nuorisotoiminta. LOGYn jäsenenä edut huikeista 

tapahtumista sekä pääsy foorumeihin ja alueiden toimintaan. 
Tule rakentamaan kanssamme oma sankaritarinasi!

Oston ja logistiikan sankaritarinoita rakentamassa.

w  w  w . l  o  g  y  .  f  i

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
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Puolustusvoimien strategisen 
kumppanuuden ytimessä on var-
muus yrityksen valmiudesta ja 
kyvystä tuottaa sovittuja pal-
veluita puolustusvoimille myös 
poikkeusoloissa. Varautuminen 
toimimaan poikkeusoloissa edel-
lyttää etukäteen tehtyä tarkkaa 
suunnittelua ja toimintojen val-
mistelua. Hyvällä suunnittelul-
la varmistetaan, että niin yritys 
kuin puolustusvoimat voivat suh-
tautua luottavaisesti mahdollisiin 
poikkeusoloihin toiminnan halli-
tun jatkuvuuden näkökulmasta.

Suomi on eurooppalaisittainkin pieni 
maa sekä väestön että taloudellisten 
resurssien suhteen. Suomeen on kui-
tenkin osattu luoda kansalliset erityis-
piirteemme ja välttämättömät talou-
delliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset 
reunaehdot huomioiva toimintamalli 
valtiollisen itsenäisyyden ja kansalais-
ten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi 
myös poikkeusoloissa. Suomalaisella 
toimintamallilla on kuvaava nimi: koko-
naismaanpuolustus. Nimi kuvaa hyvin 
yhteistä tavoitettamme huolehtia suo-
malaisen yhteiskunnan kokonaisturval-
lisuudesta ja elintärkeiden toimintojen 
turvaamisesta viranomaisten, elinkeino-
elämän sekä järjestöjen ja kansalaisten 
yhteistoimintana. Kokonaismaanpuolus-
tuksen toimintamalli on vuosikymmen-
ten aikana osoittautunut varsin tehok-
kaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi. 
 Kokonaismaanpuolustuksessa suoma-
laisella elinkeinoelämällä on keskeinen 
rooli. Puolustusvoimat ja kotimaiset 
yritykset ovat verkottuneet jo normaali-
oloissa toimimaan yhdessä valmistautu-
en samalla poikkeusolojen yhteistoimin-
taan. Poikkeusoloissa yhteistoiminnan 
tavoitteena on kotimaisen huoltovar-
muuden turvaaminen sotilasjärjestel-
mien ylläpidon ja muiden tarvittavien 
palveluiden osalta. Puolustusministeriön 
julkaisemassa osastrategiassa ”Puo-
lustushallinnon kumppanuus” tämä il-
maistaan seuraavasti: ”Uskottavan puo-
lustuskyvyn edellyttämät suorituskyvyt 
voidaan tulevaisuudessa turvata aino-
astaan yhä syvenevällä verkottumisella 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkot-
tumisen kautta yksityinen sektori on 
osana koko yhteiskunnan varautumista 
sekä puolustuskyvyn ylläpitämistä. Puo-
lustusvoimat keskittyy ydintoimintaansa 
sotilaalliseen maanpuolustukseen. Tuki-
toimintojen osalta kehitetään ja laajen-

Insta Group Oy – 
puolustusvoimien 
strateginen kumppani

netaan verkottumiseen ja yhteistyöhön 
perustuvaa toimintamallia.”

Pitkäaikainen yhteistyösuhde

Insta on ollut puolustusvoimien kump-
pani jo vuodesta 1972, jolloin Ilmavoi-
mien lentokoneiden avioniikkalaitteiden 
huoltotoiminta aloitettiin. Kuluneiden 
lähes 45 vuoden aikana Instan ja puo-
lustusvoimien välinen kumppanuus ja 
yhteistoiminta ovat syventyneet ja laa-
jentuneet koskemaan kaikkia puolustus-
haaroja. Vuosien kuluessa Instan toimit-
tamat puolustusvoimien järjestelmien 
elinkaaripalvelut ovat laajentuneet voi-
makkaasti. Lähes 30 vuoden ajan Insta 
on kehittänyt lukuisia tiedustelu-, val-
vonta- ja johtamisjärjestelmiä (TVJ-jär-
jestelmiä) sekä puolustushaaroille että 
puolustusvoimien yhteisen johtamisen 
järjestelmiin. Yli 35 vuoden ajan Installa 
on ollut myös vahva rooli puolustusvoi-
mien simulaattoripohjaisten koulutusjär-
jestelmien kehittämisessä. Tietoturva on 
myös merkittävä Instan puolustusvoi-
mayhteistyön alue, jonka merkitys on 
koko ajan kasvanut kyberuhkien muo-
dostaessa uuden muuttuvan ja kehitty-
vän taistelukentän.
 Puolustusvoimien kumppanuusstra-
tegiassa todetaan strategisesta kump-

panuudesta: ”Strateginen kumppanuus 
on puolustusvoimien ja yksityisen sek-
torin palvelun tuottajan välisen yhteis-
työn syvällisin muoto. Sen lähtökohtana 
on sopimukseen perustuva luja, kestä-
vä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka 
jatkuu myös poikkeusoloissa. Strategi-
selle kumppanuudelle ominaista ovat 
yhteiset kehittämistavoitteet ja osapuol-
ten varautuminen ja toimintatapojen 
kehittäminen rauhan aikana valmiuden 
eri kohottamisen vaiheita, sodan aikaa 
ja sodan ajan toimintaa varten.” Instan 
ja puolustusvoimien välinen yhteistyö 
ja kumppanuus ovat jo vuosia ja vuosi-
kymmeniä olleet luonteeltaan strategi-
sen kumppanuuden määritelmän täyttä-
viä. Tämä vahvistettiin allekirjoittamalla 
Instan ja puolustusvoimien välinen stra-
teginen kumppanuussopimus Pääesi-
kunnassa 10.12.2015.
 Instan ja puolustusvoimien pitkästä 
kumppanuushistoriasta johtuen stra-
tegisen kumppanuussopimuksen alle-
kirjoittaminen ei muuttanut yhteistyön 
luonnetta olennaisesti. Työskentely ja 
toiminnan kehittäminen jatkuvat kuten 
ennen ja Insta tarjoaa puolustusvoimille 
kehittyviä palveluita, osaamista ja inno-
vaatioita kuten aikaisemmin. Hieman 
pelkistäen ja yksinkertaistaen voidaan 
sanoa, että Instan ja puolustusvoimi-
en välinen strateginen kumppanuusso-
pimus ja siihen kirjatut mekanismit ja 
toimintatavat ainoastaan vahvistivat ja 
sitoivat uuteen kumppanuuskehykseen 
jo pitkään olemassa olleet yhteistyö-
mallit, joissa keskeisenä elementtinä on 
aina ollut jatkuva oppiminen ja kehitty-
minen. Strategisesta kumppanuudesta 
seurannut merkittävä muutos aikaisem-
paan on voimakkaampi toiminnan jatku-
vuuden varmistaminen poikkeusoloissa 
normaaliolojen toiminnan lisäksi. Stra-
teginen kumppanuussopimus asettaa 
Installe erityisiä vaatimuksia varmistaa 
edellytykset toimia ja tukea puolustus-
voimien ydintoimintoja myös poikke-
usoloissa. Poikkeusolojen toiminnan 
valmistelu ja suunnittelu tehdään lähei-
sessä yhteistyössä puolustusvoimien 
kanssa. 

Strateginen kumppanuus luo 
jatkuvuutta

Strateginen kumppanuus on sopimus, 
joka edellyttää myös yritykseltä vahvaa 
ja pitkäjänteistä sitoutumista puolus-
tusvoimien tukemiseen ja asettaa vaati-
muksia ja reunaehtoja yrityksen toimin-

DI Erkki Hartikka on liiketoiminnan kehitys-
johtaja Insta DefSec Oy:ssä. Hänellä on yli 
30 vuoden kokemus työskentelystä puolus-
tusvoimille suuntautuvissa hankkeissa ja 
projekteissa.



35

nalle ja henkilöstölle. Esimerkiksi avain-
henkilöstön sijoituksia puolustusvoimien 
sodanaikaisiin tehtäviin on purettava ja 
yrityksen on varattava heitä yrityksen 
omiin kriittisiin strategiseen kumppa-
nuuteen liittyviin tehtäviin (VAP-varauk-
set). Strateginen kumppanuus perustuu 
luottamukseen, avoimeen informaation 
vaihtoon ja jatkuvuuteen. Luottamus on 
ansaittava ja se syntyy organisaatioiden 
pitkäjänteisen ja ennustettavan yhteis-
toiminnan tuloksena. Puolustusvoimien 
on voitava luottaa siihen, että se saa 
strategiselta kumppaniltaan tarvitse-
mansa tuen ja palvelut poikkeusoloissa 
ja toisaalta yrityksen on voitava luot-
taa siihen, että yhteistyö on jatkuvaa 
ja mahdollistaa osaamisen ja resurssien 
säilyttämisen poikkeusolojen toimintaa 
varten. Strategisen kumppanuuden pe-
rustana on sotataloussopimus. Sotata-
loussopimuksella strateginen kumppani 
sitoutuu varaamaan tarvittavat resurssit 
strategisen kumppanuussopimuksen 
mukaisten palveluiden toimittamiseen 
puolustusvoimille myös poikkeusolois-
sa. Sotataloussopimus asettaa siis stra-
tegiselle kumppanille huoltovarmuuden 
ylläpitoon liittyvät vaatimukset, joiden 
tarkoituksena on varmistaa palveluiden 
häiriötön jatkuminen poikkeusoloissa.
 Instan ja puolustusvoimien välisen 
strategisen kumppanuuden ensimmäi-
nen vuosi lähenee loppuaan. Sopimuk-
sen mukainen toiminta on käynnistynyt 
tehokkaasti ja yhteistoimintaan liittyviä 
uusia yhteistoimintaprosesseja ja toi-
mintamalleja on kehitetty ja kehitetään 
mm. yhteisissä kumppanuusharjoituk-
sissa ja niitä on otettu käyttöön suju-
vasti. Strateginen kumppanuus on vaa-
tiva yhteistyön muoto ja sen ylläpitämi-
nen edellyttää sitoutumista ja panostuk-
sia sopimuksen kummaltakin osapuolel-
ta. Strateginen kumppanuus varmistaa 
osaltaan kotimaisen huoltovarmuuden 
ylläpitämistä kokonaismaanpuolustuk-
sen tavoitteiden ja hengen mukaisesti. 
Valtioneuvoston päätöksessä huoltovar-
muuden tavoitteista todetaan: ”Valtio 
ylläpitää ja tukee keskeisiin kansalli-
siin turvallisuusetuihin liittyvää kriittistä 
puolustusteollisuutta ja sen osaamista 
sekä palvelutuotantoa tarvittavin toi-
menpitein.” Suomalaisena perheyhti-
önä Instan arvomaailmaan ja visioon 
sisältyy vahvasti maanpuolustuksen tu-
keminen ja toiminta yhteiskunnan ko-
konaisturvallisuuden varmistamiseksi – 
strateginen kumppanuus konkretisoi ja 
vahvistaa tämän vision.

Erkki Hartikka
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, 
Insta DefSec Oy

Insta Group Oy:n toimitusjohtaja Henry Nieminen ja Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja inspr-
kenr Kari Renko ovat tyytyväisiä strategisen kumppanuuden ensimmäisen vuoden toimintaan.
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Ryhmä Sveitsiläisiä logistiikkaupseerei-
ta ja-aliupseereita puolisoineen vieraili 
perinteiseen tapaan Suomessa Logis-
tiikkaupseeriyhdistyksen vieraina 11.–
18.11.2016. Vierailu oli osa jo 80-luvulta 
juontavaa toimintaa, jossa yhdistyksien 
edustajat vierailevat 3 vuoden välein 
toistensa vieraina.
 Tällä kertaa matkassa oli 24 sveitsi-
läistä. Joukossa  oli paljon vanhoja Suo-
menkävijöitä, kärjessä everstit Ulrich 
Meyer  ja Hans-Ulrich Habegger.
 Joukkoa johti jo usean matkan koke-
muksella everstiluutnantti Rolf Häfeli, 
sekä yhdistyksen nykyinen puheenjoh-
taja eversti Andres Krummen.
 Suomalaisista isäntänä toimi yhdis-
tyksen puheenjohtaja eversti Timo Saa-
rinen apureinaan Risto Kosonen, Hans 
Gabrielsson sekä Juha Lemminki.
 Kullekin päivälle oli lisäksi nimetty 
paikallinen isäntä yhdistyksen hallituk-
sen jäsenistä.
 Vierailu alkoi 11.9. sunnuntaina. jouk-
ko majoittui panssarikoululle ja illalla 
ohjelmassa oli perinteinen Icebreaking- 
tilaisuus päivällisineen myöskin perin-
teitä huokuvalla Turengin asemalla, joka 
toimii nykyään tilausravintolana. Suo-
malaisista tilaisuudessa oli edellä mai-
nittujen lisäksi mm Prikaatikenraali Han-
nu Luotola vaimoineen.

Sveitsiläiset vierailivat
 Maanantaina kohteena oli Tampere. 
Logistiikkalaitoksen esikuntaan tutustut-
tiin yhdistyksen puheenjohtajan eversti 
Timo saarisen johdolla.
 Ohjelma jatkui Millog Oy:n ja Kv-
terminaalin esittelyillä. Niiden jälkeen 
tutustuttiin satakunnan lennostoon ja 
Tampereen kiertoajelun jälkeen päädyt-
tiin illanviettoon Siivikkalan majalle Timo 
saarisen ja Heikki Härtsiän toimiessa 
päivän isäntinä.
 Tiistaina kohteena oli Panssariprikaa-
ti ja isäntänä Mikael Laine. Aamupäi-
vällä tutustuttiin toimintoihin Parolassa 
ja iltapäivällä Parolan huoltopataljoonan 
harjoitukseen Hälvälässä. Illalla tutustut-
tiin Lahden upseerikerhoon ja Lahden 
myllysaaressa nautitun iltapalan jälkeen 
palattiin Parolaan.
 Keskiviikkona kohteena oli Aarne Vei-
jalaisen ja Miikka Kaarnakosken isän-
nöimä Riihimäki. Aamupäivä vietettiin 
Würth Oy:n vieraana ja iltapäivällä koh-
teena oli Logistiikkakoulu ja Sotilaslää-
ketieteen keskus. Leijona-cateringin 
esittelyn jälkeen tutustuttiin metsäs-
tys- ja lasimuseoihin ja paluumatkalla 
poikettiin vielä iltapalalle Turengin ase-
malle.
 Torstaina ja perjantaina isännyys siir-
tyi merivoimille ja komentaja Jussi Hie-
taniemelle. Torstaina Turun Heikkilässä 

tutustuttiin 2.Logistiikkarykmenttiin 
sekä Järjestelmäkeskuksen merijärjes-
telmäosastoon. Majoittuminen tapahtui 
Bore-laivassa. Perjantaina Vuorossa oli 
Rannikkolaivasto Pansiossa ja merel-
linen vierailu Gyltön saarelle. Sen jäl-
keen Loppu päivä vietettiin Turussa tu-
tustuen Turunlinnaan ja Forum marinum 
museoon. Illallinen nautittiin Museon 
yhteydessä Daphne ravintolassa.
 Lauantaita isännöivät Mikael Laine ja 
Janne Hakaniemi sekä tietysti osaltaan 
puheenjohtajana Timo Saarinen.
 Aamu vietettiin tutustuen panssa-
rimuseoon ja käymällä SA-kaupassa 
Hämeenlinnassa, mikä olikin vieraiden 
mielestä erityinen hitti-kohde. Iltapäi-
vällä liityttiin Huoltotapahtumaan ja ilta 
huipentui Illallisilla Upseerikerholla.
 Sunnuntaina siirryttiin Parolasta Hel-
sinkiin, missä ohjelmassa oli pari tun-
tia vapaata tutustumista kaupunkiin en-
nen siirtymistä lentokentälle ja paluuta 
Sveitsiin. Muutamat vieraista jäivät vie-
lä lomailemaan joksikin aikaa Suomeen.
 Kaiken kaikkiaan vierailu oli erittäin 
onnistunut niin vieraiden, kuin isäntien-
kin mielestä ja vierailuvaihtoa on tar-
koitus jatkaa edelleen, todennäköisesti 
vuonna 2019 Sveitsissä.
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Sveitsiläisen veljesyhdistyksen 
(SOLOG) puheenjohtaja, eversti 
Andres Krummen on jo kokenut 
Suomen kävijä. Nyt on tapahtu-
marikas viikko takanapäin ja hän 
tiivistää tuntojaan ennen kotiin 
paluuta.

“Minuun on tehnyt suuren vaikutuksen 
kumppanuuden kehitys Suomessa edel-
lisen vierailuni jälkeen kuusi vuotta sit-
ten. Puolustusvoimat ja liike-elämä ovat 
todella tiiviissä yhteistyössä ja logisti-
nen järjestelmä vaikuttaa hyvin toimival-
ta.
 Meillä on myös Sveitsissä kumppa-
nuusohjelma, mutta emme ole vielä 
yhtä pitkällä kuin te” toteaa Krummen.
 
Muutoksia kehitetään myös Sveitsin 
Puolustusvoimissa: “Edellisen kerran 
meillä tehtiin laajempia uudelleen jär-
jestelyjä vuonna 2011. Nyt on kehitetty 
paljon uutta koskien koko armeijaa mu-
kaan lukien kaikki logistiikan osa-alueet. 
Ne astuvat voimaan tammikuussa 2018. 

Vaikutelmia Suomen 
vierailusta

Uudistukset painottuvat joukko-osastoi-
hin, mutta logistiikan pääpiirteet säily-
vät ennallaan.”
 Sveitsissä valmiutta on Krummenin 
mukaan nostettu myös uudella saralla: 
“Siirtolaisvirta Eurooppaan on johtanut 
meilläkin joihinkin toimenpiteisiin. Meil-
lä on nyt valmius avustaa paikallishallin-

toja esimerkiksi leirien perustamisessa 
ja huoltamisessa, mikäli maahan tulee 
suurempia määriä väkeä, Vastuu heistä 
on paikallishallinnolla, mutta armeijalla 
on suunnitelmat ja voimavarat avustaa 
tarvittaessa. Kriisit Ukrainassa ja muu-
alla ovat myös johtaneet siihen, että 
olemme hankkineet ja varastoineet li-
sää valmiusmateriaalia.”
 Krummen toivoo tiiviin yhteistyön jat-
kuvan suomalaisten ystävien kanssa: 
“Meillä on mainiot yhteiset perinteet ja 
uskon niiden jatkuvan jopa tiiviimmällä 
tasolla. Liityn mielelläni jäseneksi yh-
distykseenne, mikäli se on sääntöjenne 
mukaan mahdollista ja tahdon välittää 
vielä lehtenne kautta parhaat kiitokset 
kaikille ystäville, jotka järjestivät meille 
erinomaisen vierailun Suomessa.”

 

Sveitsiläisryhmän nuorta polvea edus-
tava luutnantti Janine Ernst oli hyvin 
vaikuttunut viikon aikana Suomessa nä-
kemästään. “Kyllä on ollut mielenkiin-
toinen vierailu. Meillä on paljon yhtäläi-
syyksiä, mutta olen nähnyt täällä monia 
asioita ja ideoita, jotka vien mielelläni 
mukanani Sveitsiin. Olen oppinut pal-
jon Suomesta, ihmisistä ja erityisesti 
Puolustusvoimistanne. Vapaaehtoisten 
naisten määrä palveluksessa on ilahdut-
tavaa. Meillä naisten vapaaehtoisuus ei 
ole vielä yhtä korkealla tasolla. Meidän 
nuoret ovat kenties liian mukavuuden 
haluisia, eivätkä osaa jakaa 12-hengen 
tupaa” arvio Ernst.
 

Lääkintäjoukkueen johtajana työskente-
levällä Ernstillä on selvä visio tulevai-
suudestaan: “Upseerin ura on lähellä 
sydäntäni ja aion jäädä alalle. Toivotta-
vasti tavataan kolmen vuoden kuluttua 
Sveitsissä, niin mekin saamme näyttää 
omaa osaamistamme.”

Kuvat: Hans Gabrielsson
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Sveitsiläiset logistiikkaveljet  perinteisellä vierailulla

Antoisa kierros Logistiikkakoululla on saatu päätökseen ja on hetki ryhmäkuvalle 
ennen seuraavaa kohdetta.

Ensihoidon ylilääkäri Juha Kuosmanen esitteli 
vaikuttavasti kenttälääkinnän koulutusta ja 
siinä käytettäviä apuvälineitä.

Sotilaslääketieteen keskuksessa vieraat saivat seurata savun ja räjähdysäänin 
höystettyä esitystä taistelijaparin antamasta ensiavusta.

Kenttälääkinnän harjoitusmallit herättivät runsaasti mielenkiintoa vieraissa.
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Sveitsiläiset logistiikkaveljet  perinteisellä vierailulla

Esitys 2. Logistiikkarykmentin toiminnasta oli varsin kattava ja herätti runsaasti kysymyksiä vierailta.

Sveitsiläisten “matkanjohtaja” Rolf Häfeli muisti vierailun 
isäntiä mukavilla tuliaisilla  ja nyt sai Risto Kosonen mukavaa 
kotiin vietävää.
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Rolf Häfeli luovuttaa majuri James Mashirille muistolahjat kiitoksena tyh-
jentävästä ja kielitaitoisesta esityksestä.

Sveitsin armeijan kokoon taittuvan lyhdyn kasaaminen vaatii 
hieman insinöörinvikaa.

Kahvitauko Heikkilän kasarmin sotilaskodissa on ohi ja matkamuistojakin saatiin hankittua.
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Millog Oy:n yksikön päällikkö Juha Reivolahti selosti kumppanuuden 
kehitystä ja nykytilaa.

Sveitsiläisten sotilaallinen rivistö valmiina 
siirtymään Gyltön tukikohtaan.

Vierailla oli hieman vapaa-aikaa ja Linden-
mannin veljekset löysivät ilokseen Turun 
kauppahallista Suomessa asuvan sveitsiläi-
sen juustomestarin herkkutuotteita.

Sveitsiläisryhmä oli nopea liikkeissään. Majuri Juha 
Lemminki onnistui kuitenkin erinomaisesti pitämään 
kiinni sotilaallisen aikataulun mukaisesta ohjelmasta.
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Vieraat yöpyivät Turussa 
Bore-laivalla. Toimittajan 
hytissä kuultiin parhaat 
jutut....

Linnakereissu on tehty ja on aika palata Turkuun. Päivän 
ohjelma sai vierailta arvosanan 10+.

Gyltön kierroksen isännät komentajakapteeni Timo Heikki-
nen ja komentaja Jussi Hietaniemi kuuntelevat Rolf Häfelin 
kiitospuhetta mainiosta päivästä.



MEDIAKORTTI 2017
LOGISTIIKKAUPSEERI-lehti 
on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä logistiikan ja huol-
lon eri toimialojen sekä sotatalouden erikoisjulkaisu. 
Lehti käsittelee Suomen puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmän kehittämistä ja toteuttamista, kotimaisen ja 
ulkomaisen logistiikan kehittymistä sekä huollon eri toi-
mialojen koulutusta ja toteutusta: kunnossapito, täy-
dennykset, kuljetukset, lääkintähuolto ja huoltopalvelut. 
Lehti käsittelee myös monipuolisesti puolustusvoimien 
ja elinkeinoelämän yhteistyökysymyksiä.

Lehden julkaisija on LOGISTIIKKAUPSEERIT RY. Siihen 
kuuluvat lähes kaikki puolustusvoimien logistiikan, huol-
lon ja sotatalouden piirissä palvelevat upseerit ja erikoi-
supseerit sekä lisäksi reservin upseereita, jotka toimivat 
elinkeinoelämän johto- ja avainpaikoilla tärkeinä kontak-
tihenkilöinä yhteistyökysymyksissä. 
Lehden lukijakunta kattaa jäsenkunnan lisäksi kaikki puo-
lustusvoimien ja rajavartioston joukko-osastot, eri esi-
kunnat, laitokset sekä valtiojohtoiset yritykset, joiden 
toiminta liittyy logistiikkaan, huoltoon ja hankintoihin.
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Panssariprikaatin kotipesällä Pa-
rolannummella järjestettiin perin-
teikäs vuosittainen huoltotapah-
tuma lauantaina 17.9.2016. Tällä 
kertaa ohjelmaa liitettiin kiinte-
ästi mukaan sveitsiläisten logis-
tiikkavieraat, joille tapahtuma 
oli samalla viikon kestäneen vie-
railun päätösohjelma. Hyvä niin, 
koska valitettavan vähäinen osal-
listujamäärä yhdistyksen kansal-
lista väkeä saapui paikalle. Osal-
listujia oli kokonaisuudessaan 50, 
joista puolet muodostui sveitsi-
läisvieraista.

Tapahtuman ohjelma oli valmisteltu kol-
meen vaiheeseen. Ensimmäisenä osal-
listujat kokoontuivat Leijona Cateringin 
Ruben-ravintolaan, jossa heille ener-
giatasot palautettiin riittävälle tasolle 
ennen seuraavia vaiheita. Lounas oli 
maittavaa ja sai vuolasta kiitosta kaikil-
ta. Kiitokset Leijona Cateringille jälleen 
kerran.
 Toisena vaiheena toteutettiin pans-
sarihuolto-henkinen kilpailu, jonka jär-
jestelyistä vastasi Panssarikoulu johta-
jansa evl Janne Hakaniemen johdolla. 
Suoritusorganisaatiota oli vahvennettu 
käynnissä olevan kadettikurssin huolto-
linjan kadeteilla, jotka näin tutustutettiin 
yhdistyksen aktiiviseen toimintaan ja 
avainhenkilöstöön. 

Bilateraalinen 
huoltotapahtuma 
Parolannummella

 Suomi–Sveitsi -maaottelun sijaan kil-
pailujoukkueet organisoitiin taidokkaas-
ti monikansallisiksi. Kilpailu on tälläkin 
kertaa kovaa ja reilua. Tehtävät olivat 
vähintäänkin haasteellisia ja mittasivat 
laajasti joukkueiden osaamista mm. 
etäisyyden arvioinnissa, panssarivaunun 
varaosien tuntemisessa, frisbeegolf-put-
taamisessa ja FIN-SUI yleisurheiluennä-
tysten tietämisessä. 
 Tehtävärastien rinnalla kaikkien osallis-
tujien tietovarantoa kartutettiin panssa-
rivaunukalustosta. Kilpailu saatiin toteu-
tettua kauniissa syksyisessä säässä ja 
oli kaikkien osallistujien mielestä erittäin 
onnistunut. Isot kiitokset Panssarikoulun 
henkilöstölle ja huoltolinjan kadeteille 
onnistuneen kilpailun järjestämisestä.
 Tapahtuma päätettiin illan alkutun-
teina toteutettuun juhlan sävyttämään 
päivälliseen, sisältäen lisäksi kaikkien 
odottaman kilpailun tuloksien julkaise-
misen ja palkintojen jaon, lukuisat kii-
tospuheet ja muistamiset sekä Panssa-
rinyrkin loistavat musiikkiesitykset.
 Kiitokset kaikille tapahtumaan osallis-
tuneille. Olette oikeutettuja käyttämään 
tehtävänimikkeessänne ”panssarihuol-
to” -etumerkintää yhdistyksemme tule-
vissa tapahtumissa.  

Huoltotapahtuman järjestäjä, Paro-
lan huoltopataljoonan komentaja, evl 
Mikael Laine

Huoltomieskilpailu on alkamassa ja on aika muodostaa joukkueet. Panssarikoulun johtaja, everstiluutnantti Janne Hakaniemi ja yhdistyksen 
puheenjohtaja, eversti Timo Saarinen toivottavat osallistujille onnea, mutta eivät anna vihjeitä tulevien rastien haastavista tehtävistä.

Everstiluutnantti Mikael Laine junaili erin-
omaisen Huoltotapahtuman, joka jätti kasan 
hyviä muistoja kaikille tapahtumaan osallis-
tuneille. Parhaat kiitokset!
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Vaunun kannelta on hyvä seurata 
joukkueiden etenemistä...

Pieni hengityksen pidätys, tarkka 
tähtäys ja rauhallinen puristus. Taas 
napakymppi! Tuleva panssarimies 
on osoittanut ampujan taitonsa.

Rastit ovat sujuneet mallik-
kaasti, mutta nyt on pientä 
jännitystä havaittavissa. 
Kohta saadaan vauhdikas-
ta kyytiä ja päästään toden 
teolla tutustumaan panssa-
riuran monttuihin.

Tehtävä on suoritettu ja 
nyt joukkue ehtii poseera-
ta pienen hetken. Rastien 
kouluttajat saivat runsaasti 
kiitosta ammattimaisesta 
ja kielitaitoisesta kaluston 
esittelystä.



46

Hetki jota kaikki odottivat, 
mutta eivät uskoneet to-
teutuvan. Vauhdikas lenkki 
panssarivaunulla on alka-
massa. Kaikki kilpailijat 
saivat kokea oikeata “vau-
numiehenhurmaa”.

Sotilaskotisisaret huolehtivat erin-
omaisesti kilpailijoiden “tankkauk-
sesta” rastien välillä.

Jari Pullisen joukkue on suoriutu-
nut onnistuneesti ensimmäisestä 
rastista ja nyt on aika lisätä kier-
roksia.
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Sveitsiläisten ryhmässä nuorilla 
upseereilla oli mainio edustus. 
Toivottavasti omassakin yhdistyk-
sessä saadaan nuoremmat veljet 
ja sisaret rohkeasti mukaan eri 
tapahtumiin.

Nyt ollaan hyvillä mielin ja 
tulihan jotakin kotiinkin vie-
tävää.

Kaikki joukkueet selvisivät 
päivän tehtävistä kiitettä-
västi ja on palkintojen aika 
raikuvien aplodien saatte-
lemana.
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Iltajuhlan musiikkiannista vastasi mainio kokoon-
pano “Panssarinyrkki”. Panssariprikaati saa olla 
syystäkin ylpeä pojistaan!

Leijona Cateringin väki loihti iltajuhlaan maittavan pito-
pöydän. Kiitokset ovat enemmän kuin paikallaan ja nyt ne 
tulivat yhdistyksen oman juhlaviinin muodossa.

Kahdeksan joukkueen tiukan kisan voittajat hämmästyi-
vät itsekin suorituksestaan. Kapteeni Damien Schoenen-
berger, Sari ja Hans Gabrielsson, luutnantti Janine Ernst 
sekä kapteeni Bastien Wanner luottivat tietoon, taitoon 
ja rohkeisiin arvauksiin!
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Huollon ansioristin 
myöntäminen 2/2016
Seuraaville henkilöille on myönnetty solki heille jo aiemmin myönnettyyn ristiin (HUARSK)
Komentajakapteeni Jari Tapio PULLINEN LOGUPSYHD n:o 76
Majuri, res Seppo Tapani LAALO LOGUPSYHD n:o 133
Everstiluutnantti, evp Timo Tapani VILKKO LOGUPSYHD n:o 300
 
Seuraaville henkilöille on myönnetty Huollon ansioristi (HUAR)
Insinöörieversti Jouni Pekka MURANEN JÄRJK n:o 425
Everstiluutnantti Esko Daniel PUKARI JÄRJK n:o 426
Everstiluutnantti Jukka Olavi KORHONEN PELOGOS n:o 427
Everstiluutnantti Olli-Pekka Kalervo RAINTO PVLOGLE n:o 428
Komentaja Juha Antero KOTILAINEN RLAIV n:o 429
Everstiluutnantti Jorma Olavi KÖNTTÄ KAIPR n:o 430
Majuri Jari Ilmari HELLBERG KAARTJR n:o 431
Majuri Veli-Pekka SALONEN MAAVE n:o 432
Majuri Janne Mikael KARHIAHO PELOGOS n:o 433
Majuri Pasi Antero HURSKAINEN PSPR n:o 434
Majuri Joni Petteri TAUNILA PELOGOS n:o 435
Majuri Arto Juhani RISSALA LAPLSTO n:o 436
Majuri Jyri Heikki VALMU PVLOGLE n:o 437
Majuri Eero Petri SEPPÄLÄ ILMAVE n:o 438
Lääkintämajuri, res Matti Juhani MÄNTYSAARI SOTLK n:o 439
Kapteeniluutnantti Henry Kalevi MERO RVLE n:o 440
Kapteeniluutnantti Osmo Tapio SAARINEN UUDPR n:o 441
Kapteeni Kai Johannes KUJAMÄKI RÄJK n:o 442
Kapteeni Hannu Antero NAHKALA ILMASK n:o 443
Kapteeni Tero Reima Sakari HUHTANISKA LAPLSTO n:o 444
Kapteeni Petri Olavi VIITAMÄKI LOGK n:o 445
Kapteeniluutnantti evp Jouni Kalervo PONNIKAS RPR n:o 446
Yliluutnantti Teemu Tuomas Samuli NOKELAINEN SOTLK n:o 447
Insinööriyliluutnantti Ilkka Kyösti Sakari MÄKIPIRTTI JÄRJK n:o 448
Yliluutnantti, res Heikki TEGELBERG LOGUPSYHD n:o 449
Vääpeli Ilkka Sakari PAASONEN PSPR n:o 450
Vääpeli Matti Mikael FILATOFF PORPR n:o 451
Materiaalisihteeri Marja-Leena Inkeri PAJUNEN PVTIEDL n:o 452
Varastomestari Ritva Hannele ETELÄLAHTI KARPR n:o 453
Taloussuunnittelija Risto Tapio SIRVIÖ PE Kanslia n:o 454
Rakennusinsinööri Juhani Olavi LANTTO PELOGOS n:o 455
Insinööri Pasi Juhani KALLIO JÄRJK n:o 456
Varastomestari Jarmo Antero HOLAPPA 3LOGR n:o 457
Eläinlääkäri Maria Kristiina SJÖMAN MERIVE n:o 458
Valmiusjohtaja Raimo Jaakko Henrikki HUTTUNEN PHRAKL n:o 459
Toimitusjohtaja Aarne Ensio NIEMINEN Millog Oy n:o 460

Sotatalouspäällikkö
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen

Logistiikkapäällikkö
Prikaatikenraali Timo Kakkola 
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Kokoukseen osallistui yhteensä 50 hen-
kilöä.

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n pu-
heenjohtaja, eversti Timo Saarinen 
avasi kokouksen klo 12.15 toivotta-
malla kokousedustajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
eversti Jussi-Petri Hirvonen ja kokouk-
sen sihteeriksi kutsuttiin kapteeni Henri 
Pitkäkoski.
 Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2017 toi-
mintasuunnitelman. 
 Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2017 ta-
lousarvion joka hyväksyttiin.
 Päätettiin hallituksen esityksen perus-
teella, että jäsenmaksu vuodelle 2017 
on 25 €. 

Hallituksen kokoonpano vuodelle 
2017

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjoh-
tajaksi esitettiin ja hyväksyttiin eversti 
Timo Saarinen.
 Yhdistyksen ja hallituksen varapu-
heenjohtajaksi esitettiin ja hyväksyttiin 
kapteeni res Caj Lövegren.
 Yhdistyksen hallituksen jäseniksi esi-
tettiin ja hyväksyttiin seuraavat henkilöt:
  
– everstiluutnantti Mikael Laine
– komentaja Jussi Hietaniemi
– insinöörieverstiluutnantti Harri Saarinen
– majuri Lassi Kellberg
– majuri Sami Friberg
– komentajakapteeni Miikka Kaarnakoski
– everstiluutnantti evp Aarne Veijalainen
– majuri res Ulf Dahlman
– luutnantti res Hans Gabrielsson
– kapteeni Henri Pitkäkoski.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi esi-
tettiin ja hyväksyttiin vuodelle 2017 
everstiluutnantti evp Matti Paasivaara ja 
everstiluutnantti evp Jukka Salminen.
 Päätettiin, että hallituksen kokoonpa-
no on yllä kirjatun mukainen.

Valtuuskunnan kokoonpano 
vuodelle 2017

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n valtuus-
kunnan puheenjohtaja Heikki Härtsiä 
esitteli kokoukselle valtuuskunnan ko-
koonpanon vuodelle 2017 joka hyväk-
syttiin.

Logistiikkaupseerit ry:n 
syyskokous 2016 pidettiin 
30.9.2016 Santahaminassa

▪ Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä 2018 
pj
▪ Liiketoiminnan kehitysjohtaja Pentti 
Miettinen 2016 vpj
▪ Prkenr Timo Kakkola 2020
▪ Toimitusjohtaja Harri Hentunen 2020
▪ Toimitusjohtaja Pertti Huusko eroaa
▪ Ketjujohtaja Paavo Käsmä 2020
▪ Toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen 
2020
▪ Kenraalimajuri Kyösti Halonen 2019
▪ Toimitusjohtaja Olavi Kuusela 2019
▪ Toimitusjohtaja Jarmo Puputti 2019
▪ Insinööriprikaatikenraali Kari Renko 2019
▪ Kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi 2019
▪ Johtaja, henkilöstö ja sidosryhmäsuh-
teet Matti Mettälä 2018
▪ Hallintojohtaja, tj sij Ari Nikkinen 2018
▪ Hankintajohtaja Manu Salmi 2018
▪ Kauppias Rauno Törrönen 2018
▪ Lääkintöneuvos Juhani Aho 2017
▪ Toimitusjohtaja Markku Henttinen 2017
▪ Logistiikkadiv. johtaja Rolf Jansson 
2017
▪ Johtaja Harri Miettinen 2017
▪ Johtaja Thomas Doepel jatkaa
▪ Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo jatkaa
▪ Kenraalimajuri Timo Rotonen jatkaa
▪ Lääkintäprkenr Simo Siitonen jatkaa
▪ Toimitusjohtaja, Valtra Oyj Jari Rautjär-
vi uusi
▪ Johtaja, toimitusketju, Orion Oyj Virve 
Laitinen uusi
▪ TJ, Turun osuuskauppa Antti Sippola 
uusi
▪ TJ, Insta Group Oy Henry Nieminen 
uusi

Kunniajäsenet
 
▪ Eversti evp Eino Tirronen
▪ Toimitusjohtaja Seppo Laalo
▪ Kauppaneuvos Arto Arvonen
▪ Eversti evp Kari Suvanto

Muut asiat

Yhdistyksen jäsen Mikko Punna esitti, 
että Merivoimien ja Ilmavoimien henki-
löstöä rekrytoidaan lisää vuonna 2017 
yhdistyksen jäseniksi. Esitys hyväksyt-
tiin. Päätettiin, että hallitus ottaa asian 
tehtäväkseen.
 Yhdistyksen jäsen Risto Kosonen to-
tesi, että 2017 vuoden teema ”Suomi 
100 vuotta” on valittu hyvin ja esitti, 
että teollisuutta ja yrityksiä otetaan kas-
vavissa määrin mukaan yhdistyksen toi-
mintaan. Esitys hyväksyttiin. Päätettiin, 
että hallitus ottaa asian tehtäväkseen.

 Yhdistyksen kunniajäsen Seppo Laalo 
esitti, että valtuuskunnan kunniajäsenel-
le Eversti evp Eino Tirroselle lähetetään 
pitkän huoltoupseeriuran puolesta yh-
distyksen tervehdys. Esitys hyväksyt-
tiin. Päätettiin, että hallitus ottaa asian 
tehtäväkseen.

Vuoden logistiikkaupseeriksi 
valittiin reservin yliluutnantti 
Heikki Tegelberg 

Yliluutnantti Heikki Tegelberg on toimi-
nut ansiokkaasti logistiikkapatalajoonan 
esikunnan johtamisen asiantuntijatehtä-
vässä ja kehittänyt tehtävän sisältöä ak-
tiivisesti useissa harjoituksissa vuosina 
2012–2016.
 Tegelbergin palvelus on ollut erittäin an-
siokasta kaikissa harjoituksissa, ja hänet 
on viimeksi palkittu erinomaisesta palve-
luksesta 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 Kirjoittajaksi valittiin Kaptee-
niluutnantti Toni Arosuvi 2. Logistiik-
karykmentistä.

Päiväjuhlassa 30.9. palkittiin 
standaarein lisäksi koulutuksen 
saralla kunnostautuneita 
henkilöitä

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. Logistiik-
karykmentin varastohenkilöstölle kes-
keisen toiminnanohjausjärjestelmämme 
PVSAP:n käyttöä erittäin aktiivisesti ja 
oma-aloitteisesti. Hänen antamastaan 
koulutuksesta on saatu erinomaista pa-
lautetta. Tämän koulutuksen perusteella 
on saatu 1LOGR:n toimintamalleja yh-
tenäistettyä ja edelleen toimintaa te-
hostettua.
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 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-
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 
kehittämässä merellisen huoltojärjestel-
män toimintaa ja suorituskykyä. Koutu 
on erittäin innovatiivinen ja aktiivinen 
kouluttaja. Nykyisessä tehtävässään 2. 
Kuljetusviirikön varapäällikönä hän on jat-
kanut merellisen huollon kehittämistä ja 
sen kouluttamista viirikkötasalla.

Kapteeni Ismo Ojala. Länsi-Suomen 
turvallisuusyksikön johtaja Ojala on 
johtanut aktiivisella otteella 2. Logis-
tiikkarykmentin 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 päällikön 
tehtävässä monikansallisessa Cold Res-
ponse 2016 -sotaharjoituksessa Norjassa 
helmikuussa 2016. Kapteeni Kankareen 
johtama, suomalaisista, ruotsalaisista 
ja norjalaisista sotilasta muodostunut 
huoltokomppania toteutti tehtävänsä 
erinomaisesti ja kapteeni Kankareen joh-
tamisote 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 kriisinhallinta-
tehtävissä. Kapteeni Kankare toimii tä-
män yksikön sodan ajan päällikkönä ja 
hän on kantanut vastuunsa erinomai-
sesti joukon kouluttamisen valmisteluis-
sa. Kankare kehittää jatkuvasti huolto-
komppanian perustaistelumenetelmiä 
sekä pysyväisohjeita. Hän valmentaa 
tulevia joukkueenjohtajiaan aina kun sii-
hen 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 
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 
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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.

Muita palkittavia olivat:

HPÄÄLL kirjan toimituskunta

Evl evp Aarne Veijalainen: aktiivinen 
ja tuloksellinen toiminta yhdistyksen 
hyväksi, 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)

Ja lisäksi palkittiin: 

komkapt Jari Pullinen: aktiivinen ja tu-
loksellinen toiminta yhdistyksen hyväk-
si, valtuuskunnan sihteeri, 
evl evp Timo Vilkko: aktiivinen ja tu-
loksellinen toiminta yhdistyksen hyväk-
si, hallituksessa pitkään 
sekä
Päätoimittaja ev evp Risto Gabriels-
son: aktiivinen ja tuloksellinen toiminta 
yhdistyksen hyväksi, pitkäaikainen pää-
toimittaja.

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea 
maanpuolustusta edistämällä vahvaa 
maanpuolustushenkeä, logistiikan kehit-
tämistä, tutkimustoimintaa ja kanssa-
käymistä. Yhdistys toimii logistiikka-alal-
la työskentelevien ja logistiikan tehtä-
viin sijoitettujen upseereiden yhteisenä 
maanpuolustusjärjestönä. 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distyksellä on alansa julkaisutoimintaa. 
Yhdistys jakaa apurahoja ja stipendejä 
sekä järjestää yhteisiä logistiikka-alan 
kokoontumisia, tutustumismatkoja, se-
minaari-, kokous- ja juhlatilaisuuksia, joi-
den tarkoituksena on tarjota jäsenistölle 
mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen 
ja verkottumiseen logistiikan alalla. 
 Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan 
Logistiikkaupseeri- lehden sekä kotisi-
vujen kautta (www.logistiikkaupseeri.fi). 

Vuoden 2017 teemana on: 
”SUOMI 100 VUOTTA”

Logistiikkaupseeri-lehti ja juhlaseminaa-
ri tukevat vuoden teemaa. Yhdistyksen 
keskeisinä toimijoina ovat Puolustusvoi-
minen logistiikkalaitos ja sen hallintoyk-
siköt, Logistiikkakoulu sekä Maanpuo-
lustuskorkeakoulu. Puolustushaarojen 
esikuntien ja joukko-osastojen roolia 
pyritään edelleen korostamaan. Valtuus-
kunnan toiminnalla tuetaan yhdistystä 
ja pyritään lisäämään puolustusvoimien 
logistiikan ja elinkeinoelämän logistiikan 
molemmin puolista tuntemusta.

Logistiikkaupseerit ry:n 
toimintasuunnitelma 
vuodelle 2017

 Yhdistyksen toiminnalla pyritään akti-
voimaan erityisesti reserviläisjäseniä ja 
uusia huolto- ja logistiikkaupseereita.
 Yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi järjestetään alueellisia ta-
pahtumia sekä seminaari- ja esitelmäti-
laisuuksia. Valtakunnallinen huoltotapah-
tuma pyritään järjestämään, mutta sen 
toteutusta vielä arvioidaan. Yhdistys 
tukee jäsentensä huollon ja logistiikan 
tutkimusta sekä opiskelua jakamalla sti-
pendejä sekä apurahoja.
 Logistiikkaupseerit ry:n vuoden 2017 
toiminnassa jatketaan vakiintuneella lin-
jalla. Vuosi 2017 on luonteeltaan ”pe-
rusvuosi”. 

Toiminta

Toimintavuosi 2016 on ollut työntäytei-
nen ja kallis, jonka vuoksi vuoteen 2017 
lähdetään maltillisin tavoittein. 
 Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokous 
järjestetään 13.3.2017 klo 17.30 Pääkau-
punkiseudulla valtuuskunnan osoitta-
massa paikassa.  
 Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous 
järjestetään 9.10.2017 klo 17.30 Logis-
tiikkakoululla Riihimäellä.   
 Huoltotapahtuma valmistaudutaan jär-
jestämään syyskuussa. Alustava suun-
nitelma on lauantai 9.9.2017 LOGK:lla 
Riihimäellä, jossa alueen huoltoupseerit 
toimivat vastuullisena järjestäjänä. Vaih-
toehtoina tutkitaan liittämistä Suomi 
100 v tai muihin mahdollisiin tapahtu-
miin. Hallitus toivoo jäsenistöltä aloittei-
ta ja ideoita!

 Alueellisia yhdistyksen tapahtumia 
tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti 
tarvetta vastaavasti.
 Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa hyö-
dyntäen videoneuvottelujärjestelmää.  
 Valtuuskunnan toimintaa pyritään 
edelleen aktivoimaan valtuuskunnan pu-
heenjohtajan, yhdistyksen puheenjohta-
jan ja Puolustusvoimien logistiikkajoh-
don tukemana. 
 Valtuuskunta osallistuu vakiintuneen 
käytännön mukaisesti vuonna 2017 
RUK:ssa huollon reserviupseerikurssin 
tukemiseen ja menestyneiden oppilai-
den palkitsemiseen. LOGU:n tuella py-
ritään kasvattamaan huolto- ja logistiik-
kaupseerihenkeä ja lisäämään nuorten 
upseerien kiinnostusta yhteiskunnan 
logistiikkaan.  
 Valtuuskunta järjestää nuorten huol-
toupseereiden (valmistuneita huollon 
kandeja ja maistereita) tutustumisen 
elinkeinoelämän logistiikkaan yhdistyk-
sen hallituksen tukemana keväällä 2017 
(viikko 13 tai 17). Tilaisuus on avoin 
myös muulle jäsenistölle. Tilaisuudesta 
informoidaan lehdessä 2/2016 ja 1/2017.
 Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäsenil-
le järjestetään tilaisuus tutustua huollon 
varusmies- ja reserviläiskoulutukseen 
Uusimaa-harjoituksessa 27.11.–2.12.2017.  
 Yhdistyksen www-sivuja pidetään yllä 
yhdistyksen hallituksen johdolla. Sivuja 
kehitetään saatujen kokemusten ja pa-
lautteen mukaisesti.
 Jäsentavoitteena on, että palveluk-
sessa olevat huollon ja logistiikan kou-
lutuksen saaneet ja/tai huollon ja logis-
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tiikan tehtävissä palvelevat upseerit ja 
erikoisupseerit ovat laajasti yhdistyksen 
jäseniä. Jäsentoiminnan painopiste on 
pyrkiä aktivoimaan jäsenkuntaa ja en-
nen kaikkea nuoria huolto- ja logistiik-
kaupseereita sekä reservin upseereita. 
 Jäseniä rekrytoidaan erityisesti ker-
tausharjoituksissa, vapaaehtoissa harjoi-
tuksissa, varusmies- ja upseerikurssien 
kokoontumisissa ja muiden koulutusta-
pahtumien yhteydessä sekä kumppa-
nuustoiminnan kautta. Maanpuolustus-
korkeakoulussa ja Logistiikkakoulussa 
järjestetään rekrytointitilaisuudet kurs-
silaisille.
 Kotimaisen sotavarusteteollisuuden ja 
puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän 
kumppanuusyritysten reserviupseerit ja 
avainhenkilöt pyritään aktiivisesti hank-
kimaan jäseniksi ja ottamaan mukaan 
yhdistyksen toimintaan.

Aluetoiminta

Aluetoiminnalla tarkoitetaan yhdistyk-
sen puitteissa alueellisesti tai paikalli-
sesti järjestettävää toimintaa. 
 Aluetoiminnan järjestämisen vastuu-
ta pyritään jalkauttamaan puolustushaa-
raesikunnille ja joukko-osastoille sekä 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen 
hallintoyksiköille. Painopisteenä ovat 
nuoret aktiivi- ja reserviupseerit sekä 
kumppaniyritysten avainhenkilöstö.
 Tilaisuuksia pyritään liittämään kerta-
usharjoitusten ja muiden tilaisuuksien 
yhteyteen. 

 Valtuuskunnan elinkeinoelämän edus-
tus kytketään tapahtumiin ja toimintaan 
mukaan alueittain. Samoin pyritään hyö-
dyntämään kumppaneiden ja palvelun-
tuottajien mahdollisuudet aluetoiminnan 
laajentamiseksi.

Viestintä

Viestinnällä lisätään Logistiikkaupseerit 
ry:n tunnettavuutta niin elinkeinoelämään 
kuin puolustusvoimiin, ylläpidetään ja ke-
hitetään julkisuuskuvaa sekä tuetaan uu-
den henkilöstön rekrytointia. Viestinnällä 
vahvistetaan kansalaisten luottamusta 
puolustusvoimiin ja sen uudistuvaan logis-
tiikkajärjestelmään. Sisäisen viestinnän ta-
voitteena on luoda kanava entistä tehok-
kaampaan viestintään yhdistyksen sisällä.
 Viestinnän pääteemana vuonna 2017 
on tukea Logistiikkaupseerit ry:n tee-
maa ”SUOMI 100 VUOTTA”.
 Logistiikkaupseerilehteä julkaistaan 
neljä numeroa. Lehdet julkaistaan tee-
manumeroina painottuen monipuolisesti 
logistiikkaan. Lehti on luettavissa myös 
yhdistyksen www-sivuilla.
 Logistiikkaupseerilehden toteutukses-
sa päätoimittajan tukena toimii lehden 
toimituskunta. Toimituskuntaa pyritään 
edelleen laajentamaan ilma- ja merivoi-
mien sekä PVLOGL:n suuntaan. 

Talousarvio

Yhdistyksen taloudellinen tilanne pide-
tään vakaana tulot ja menot tasapainot-

taen. Aluetoiminnan tuki pidetään edel-
listen vuosien tasolla. Lehden ilmoitus-
hankinnan tuloja pyritään kasvattamaan 
siten, että lehden tulot ja menot saadaan 
paremmin vastaamaan toisiaan. Ilmoitus-
tuloilla katetaan suurin osa Logistiikkaup-
seerilehden ja kotisivujen kustannuksista.
 Vuonna 2017 tasapainotetaan yhdis-
tyksen talous vuoden 2016 monien ta-
pahtumien jäljiltä vakiintuneelle tasolle. 
 Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kas-
vattamaan ja jäsenmaksu vuonna 2017 
on 25 €. Arvioitu jäsenmäärä (maksa-
neet) vuonna 2017 on noin 900 jäsentä.

Logistiikkaupseerit ry:n toiminnan 
päälinjat vuosina 2017–2019

VUOSI 2017: ”SUOMI 100 VUOTTA”

Huoltotapahtuman järjestäminen

Aluetapahtumien järjestäminen

Seminaari (LOGK, Riihimäki)

Yritysvierailu

VUOSI 2018: ”PUOLUSTUSVOIMAT 
ja PV:n LOGISTIIKKA 100 VUOTTA”

Huoltotapahtuman järjestäminen

Aluetapahtumien järjestäminen

Seminaari (LOGK, Riihimäki)

Yritysvierailu

Joulutervehdys
Logistiikkaupseereille

Monipuolinen täyden palvelun

PAINOTALO

Teollisuuskatu 9, 50130 Mikkeli, puh. 044 754 1000
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Kirja-arvostelut

Monipuolinen logistiikka-alan vaikuttaja 
Seppo Laalo vetää yhteen uraansa ja 
elämäänsä kirjassaan. Monin osin opus 
kävisi vaikka liiketoiminnan suunnitte-
lun, logistiikan tai johtamisen oppikir-
jasta. Laalolla on vahva liike-elämän ko-
kemus.
 Tarina alkaa Karjalasta. Kohtalo on tut-
tu: pikkulapsi-ikäinen Seppo joutuu jät-
tämään kotikontunsa, kun naapurimaa 
tarvitsee ne omiin tarkoituksiinsa. Äiti 
hoitaa pesueen turvaan ja isäkin pää-
see rintamalta avuksi, mutta seurauk-
sena on arestia luvattomasta loman pi-
dennyksestä.
 Kirjan otsikko, Muutosjohtaja, kertoo 
hyvin, mikä oli Laalon uran keskeinen 
rooli. Hän veti useita suuria ja rankkoja 
muutosprojekteja. Yksi niistä oli 1990-lu-
vun Venäjällä, eikä toimintaympäristö to-
tisesti ollut helppo. Silti panimoprojekti 
tuli maaliin ajoissa ja janoiset oluen ystä-
vät saivat suunkostuketta.
 Laalon kaupallinen ura alkoi E-liik-
keessä helmikuussa 1961 ja uusi ura 
urkeni yli 25 osuuskauppavuoden jäl-
keen juomateollisuudessa. Pyynikin pa-
nimon myyntijohtajan pestin kautta tie 
kulki Helsinkiin Sinebrychoffille ja siel-
tä Keravalle suuren panimoinvestoinnin 
myötä. Laalon vastuualue Koffilla oli 
suuri. Seuraajia tarvittiin kaksi: logistiik-
kajohtaja ja tuotantojohtaja.
 Koff valmisti Laalon 60-vuotispäivän 
kunniaksi Majurin juhlaoluen, jonka 
etiketti mukailee Pyynikin legendaaris-
ta Amiraali-sarjaa. Harvapa meistä on 
merkkipäivilleen oman juhlaoluen saa-
nut.
 Eläköidyttyään Koffilta logistiikkamies 
ei malttanut lepäillä laakereillaan. Vuo-
rossa oli oma konsulttiyritys Reallog Oy 
sekä lukuisat luottamustoimet mm. Ro-
tary-järjestössä sekä maanpuolustuksen 
parissa. 
 Kirjan lopussa Laalo luonnehtii lyhyi-
den henkilökuvien avulla elämänsä var-
rella kohtaamiaan vaikuttajia ja kertoo 
toiminnastaan järjestöelämässä. Kirves-
mäen Kävijöiden Kilta on mielenkiintoi-
nen polku reserviupseerin elämäntaipa-
leella.
 Omakustannekirjoissa on useita ris-
kejä kaupallisesti kustannettuihin teok-

Luovutetusta Karjalasta 
logistiikka-alan huipulle
Seppo Simola

sin nähden, mutta Laalo onnistuu vält-
tämään lähes ne kaikki. Liialliseen oma-
kehuun hän ei sorru, eikä myöskään 
pahantahtoiseen muiden arvosteluun. 
Toki muistelmat ovat aina muistelijan 
subjektiivinen näkemys tapahtuneesta.
 Alkeellisiin kielivirheisiinkään Laa-
lo ei kompastu. Joitakin kömpelyyksiä 
sivuille toki on jäänyt. Ehkä yksi ulko-
puolisen tarkistuslukijan lisäkierros olisi 
tehnyt hyvää. Välillä lukija putoaa kär-
ryiltä siitä, mitä vuotta kertomuksessa 
eletään ja kuka onkaan tuo pelkällä etu-
nimellä puhuteltu henkilö.

 Toivomisen varaa jättää lähinnä visu-
aalinen toteutus. Teos on pokkarikokoa 
ja sivut ovat ähkyyn asti täynnä. Väl-
jempi taitto olisi toki nostanut sivumää-
rää ja painokuluja, mutta hengittävyys 
olisi antanut tilaa painavalle sisällölle-
kin. Laalon urasta reservin logistiik-
kaupseerina olisin mieluusti lukenut li-
sää.

Muutosjohtaja
Seppo Laalo
Omakustanne, 114 s.
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Kirja on runsaasti kuvitettu täysiverinen 
tietoteos, ei pelkkä kuvakirja. Lukuis-
ten harvinaisten kuvien ohella puhuvat 
veteraanit. Sotaromaaneistaan tunnet-
tu Esa Sirén sitoo veteraanien tarinat 
yhteen taustoittaen ne, mutta puheen-
vuoron hän antaa valokuville, sotilaille 
ja heidän kokemuksilleen.
 Ja kokemuksia toden totta on! Näkö-
kulma on pitkälti miehistön ja aliupsee-
reiden, mutta upseeritkin saavat välillä 
suunvuoron. Historiateoksissa kerrotaan 
yleensä rohkeista sotilaista ja heidän 
sankaritöistään, mutta tässä kirjassa 
avautuu myös sodan nurja puoli turhi-
ne tappioineen sekä pelkurimaisine ja 
taitamattomine esimiehineen. Sitähän 
sota on: inhimillistä toimintaa kaikessa 
rajuudessaan. Niissä olosuhteissa pun-
nitaan todellinen persoonallisuus niin 
johtajilta kuin alaisilta.
 Kirja selostaa Rukajärven suunnan 
hyökkäysvaiheen kesällä ja alkusyksyllä 
1941. Eversti Raappanan 14. Divisioona 
oli usein jaettuna muutaman komppani-
an tai parin pataljoonan vahvuisiin tais-
teluosastoihin, jotka hyökkäsivät pohjoi-
sen ja etelän kautta koukaten kohti ta-
voitetta. Ehkä tunnetuin taistelu 14 D:n 
sotatiellä oli Omelian motti.
 Kirjan mielenkiintoiset kuvat ovat 
suurelta osin ennen kirjoissa julkaise-
mattomia, samoin veteraanien kerto-
mukset. Muistelijat kertovat subjektiivi-
sia kokemuksia stressaavista tilanteista, 
ja tarinat on tallennettu ehkä kauankin 
sodan jälkeen. Ihmisen muisti on va-
likoiva, mutta kirjailija pyrkii eliminoi-
maan liikaa subjektiivisuutta ristivalot-
tamalla tapahtumia. Samasta taistelu-
tilanteesta saattaa kertoa esim. tulen-
johtoaliupseeri, jalkaväkiryhmän johtaja 
ja vaikkapa komppanianpäällikön lähetti.
 Myös sotapäiväkirjojen todistusar-
voon on varoitettu luottamasta liikaa. 
Kirjassa on esimerkki taisteluosaston 
johtajasta, joka piti sotapäiväkirjaa itse. 
Kyseinen upseeri epäonnistui toistuvas-
ti tehtävissään ja siksi herää epäilys, 
että sotapäiväkirja on tarkoitushakuises-
ti laadittu.
 Teos on erinomaisen kiinnostava 
kokonaisuus, mutta ei se täysin puh-
tain paperein kriittistä lukemista kestä. 
Joukkojen nimissä ja muissa yksityis-
kohdissa on toistuvasti virheitä. Ne oli-
si ollut helppo välttää antamalla vedos 
asiantuntijatarkistukseen. No, eihän 
jalkaväkirykmentin nimittäminen välillä 
jääkärirykmentiksi ja muut kömmähdyk-
set kokonaisuutta kaada, mutta kiusal-
lisilta ja ennen muuta turhilta toistuvat 
virheet tuntuvat.

Rukajärven veteraanien 
puheenvuoro
Seppo Simola

 Toivelistalle nostan paremmat kartat. 
Sisäkansissa on varsin luonnosmainen 
hyökkäysvaiheen kartta Rukajärven 
suunnalta, mutta tekstissä vilisee paljon 
sellaisia paikannimiä, joita ei näistä kar-
toista löydy. Henkilöhakemisto on vält-
tämätön paljon nimiä sisältävässä tie-
toteoksessa, ja tässäkin opuksessa se 
on. Lukijaa pyritään muutenkin palvele-

maan hyvin. Sotatoimia ja taistelupaik-
koja havainnollistetaan tietolaatikoiden 
avulla, ja muutamia selventäviä kartta-
luonnoksiakin tekstin lomassa on.
 
Sodan kuvat – Rukajärvi 1941
Esa Sirén
Gummerus, 279 s.
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Huoltopäällikkö 
2016-kirjojen jako
Huoltopäällikkökirjoja jaetaan yhdistyksen jäsenille (sekä palveluksessa oleville että 
reserviläisille) yhteyshenkilöiden kautta erilaisissa huoltotapahtumissa, kertaushar-
joituksissa sekä suunnittelu- ja neuvottelutilaisuuksissa yms. Kirjoja on saatavissa 
myös alla näkyvissä toimipisteissä. Yhteydenotto yhteyshenkilöihin Puolustusvoimi-
en vaihteen kautta (02 99800). Tavoitteena on, että jokainen jäsen on saanut oman 
kirjansa viimeistään vuoden 2017 aikana. Kirjoja ei tulla postittamaan yksittäisille 
henkilöille. 

Toimipiste Yhteyshenkilö
Pääesikunta, logistiikkaosasto, Helsinki maj  Sam Friberg
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta,
Tampere maj  Lauri Rissanen
1. Logistiikkarykmentti, Kouvola siht Marika Terä
2. Logistiikkarykmentti, Turku kom Vesa Aalto
3. Logistiikkarykmentti, Tikkakoski evl Mauri Etelämäki
Sotilaslääketieteen keskus, Riihimäki komkapt Jari Pullinen
Logistiikkakoulu, Riihimäki komkapt Miikka Kaarnakoski
Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina (HKI)  kapt Henri Pitkäkoski
Maasotakoulu, Lappeenranta maj Tomi Kallunki
Maavoimien esikunta, Mikkeli maj Lassi Kellberg
Ilmavoimien esikunta, Tikkakoski evl Antti Koskela
Panssariprikaati, Parolannummi evl Mikael Laine
Karjalan prikaati, Vekaranjärvi (Kouvola) maj Olli-Pekka Aikio
Kainuun prikaati, Kajaani evl Jorma Könttä
Porin prikaati, Säkylä maj Rainer Kemppainen
Jääkäriprikaati, Sodankylä maj Pekka Palatsi
Rannikkolaivasto, Turku kom Juha Kotilainen
Rannikkoprikaati, Upinniemi komkapt Jaakko Plathan
Lapin lennosto, Rovaniemi maj Jari Lassila
Karjalan lennosto, Rissala (Kuopio) maj Mika Kuutsa
Satakunnan lennosto, Pirkkala maj Asko Ruohomäki

Toivomme yhdistyksemme jäseniltä aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, jotta jako 
onnistuu.

Terveisin Hallitus

Huoltolinjan kadetit 
tekivät tyylikkään 
vaikutuksen sveit-
siläisiin vieraisiin ja 
kaikkiin muihinkin 
Huoltotapahtumaan 
osallistuneisiin. Kii-
toksena heille luo-
vutettiin uunituo-
reet Huoltopäällik-
kökirjat.
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Panssariseminaari 2017

Panssarimuseo järjestää yhteistoiminnassa Panssarikilta r.y:n kanssa panssari- ja panssarintorjunta-alaa käsittelevän se-
minaaritilaisuuden lauantaina 4.2.2017 Parolannummella. Tilaisuus pidetään Parolannummen vanhan sotilaskodin Vaa-
kunasalissa klo 10.00–17.00. Ovet avautuvat ilmoittautumista ja tulokahveja varten klo 9.15.

Tilaisuuden luennoitsijoiksi on lupautunut joukko alansa parhaita asiantuntijoita. Ohjelmassa olevien viiden luennon ai-
heet ovat seuraavat:

”Suomalaiset jääkärit panssarijoukoissa” 
VTM Kari J. Talvitie

”Hajanaisesta järjestelmästä keskitettyyn torjuntaan. Panssarinlähitorjunta Tali-Ihantalan ja Äyräpää-Vuosalmen taisteluis-
sa kesällä 1944” 
maj Sakari Ilmanen

”8. Tykkikomppania 1944” 
HuK Kari Kuusela

”BMP-2MD – vanhan sotaratsun uusi tuleminen – pimeydestä 24/7 toimintakykyyn” 
maj Harri Mäkelä & kapt Tomi Kalliosaari

”Mekanisoitu Kymen Jääkäripataljoona” 
kapt Pasi Saari

Kunkin luennon jälkeen on varattu aikaa kysymyksiä varten ja tilaisuuden lopuksi on vuorossa loppukeskustelu päivän 
kaikista aiheista. Lounastauon yhteydessä on tutustumistilaisuus luentojen aiheisiin liittyvään kalustoon.

Ennakkoilmoittautumiset: Tilaisuus on avoin Panssarikillan ja muidenkin maanpuolustus järjestöjen jäsenille sekä muille 
asiasta kiinnostuneille. Kulujen peittämiseksi peritään etukäteen osallistumismaksu, joka on samalla sitova ennakkoilmoit-
tautuminen tilaisuuteen ja siihen kuuluvaan ruokailuun sekä kahteen kahvitukseen. Tilaisuuteen on esitystilan rajallisuu-
den vuoksi mahdollista ottaa vain 120 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuuntelijaa. Tämän vuoksi tilaisuuteen tulevien on 
tehtävä ennakkoilmoittautuminen kaksivaiheisesti:

1. ottamalla ensin yhteys Panssarimuseon toimistoon, puh 040 5681186 tai toimisto@panssarimuseo.fi,  josta annetaan 
viitenumero osallistumismaksun maksamista varten niin kauan, kuin paikkoja on vapaana ja

2. maksamalla osallistumismaksu viitenumeroa käyttämällä.

Paikkoja on siis rajallisesti, joten tee ennakkoilmoittautumisesi ajoissa!

Ennakkoilmoittautuminen on vahvistettava viimeistään keskiviikkoon 25.1.2017 mennessä maksamalla osallistumismak-
su 35,00 euroa (Panssarikillan jäseniltä 33,00 euroa) Panssarimuseon tilille FI58 4260 1320 0758 51 Lammin Säästö-
pankkiin ja kirjoittamalla viitenumero sille tarkoitettuun kenttään.

Seminaaripaikalle saavuttuaan vieraita pyydetään ilmoittautumaan vastaanottopisteessä, jossa läsnäolo rekisteröidään ja 
annetaan tarkempia ohjeita tilaisuuden järjestelyistä. Lisätietoja tilaisuudesta ja tarkempi aikataulu julkaistaan Panssari-
museon internet-sivuilla www.panssarimuseo.fi.
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Kevätkokous pidetään 27.3. 2017 teemalla
”Logistiikkapäivä ja tutustuminen INEX Partnersin toimintaan” 
 
Alustava ohjelma klo 1300 -1700 ”logistiikkapäivä ja tutustuminen INEX Partnersin toimintaan”
o   Päivittäistavaralogistiikka Suomessa ja kehitysnäkymiä
o   kahvit
o   Päivittäistavaralogistiikka puolustusvoimissa
o   INEX ja sen logistiikka
o   tutustuminen tuotantoon
Klo 1730 kevätkokous
Klo 1830 päivällinen
 
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
 
Ilmoittautumiset sihteerille 20.3.2017 mennessä.
Osoite: INEX Sipoon Logistiikkakeskus, Keuksuontie 1–3, 04220 Kerava
 
Tarkempi ohjelma lähempänä tapahtumaa nettisivuilla ja lehdessä 1/2017.
 
Tervetuloa!

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö 
myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka 
liittyvät huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, 

täydennys- ja jatko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. 
Varoja ei myönnetä virkaurakurssien suorittamiseen.

Apuraha-anomukset pyydetään lähettämään 1.3.2017 mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiön hallitus
Asiamies Timo Vilkko
Honkatie 9a
01400 Vantaa

Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com 

Ilmoituksia



Esimerkiksi kaiken tarpeellisen sunnuntaiselle  
brunssihetkelle parhaassa seurassa.  

 
Nappaa kortti käteen K-ryhmän kaupassa ja  

lataa kassalla lahjaksi sopiva summa.

K-LAHJAKORTILLA SAA  
MELKEIN MITÄ VAIN



Logistiikkaupseerit r.y
PL 5
11311 Riihimäki

TEHDÄÄN  
SUOMESTA PARAS 

PAIKKA ELÄÄ

Kannustamme lapsia ja nuoria  
liikkumaan. Siksi S-ryhmä rakentaa 
100 Ässäkenttää eri puolille 
Suomea vuoteen 2020 mennessä.

Näe pidemmälle

paraspaikkaelaa.fi  #paraspaikka


