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Sähköenergia kriittinen voimavara 
– energiaratkaisut puhuttavat
Lyhyetkin sähkökatkokset lamauttavat 
arvioiden mukaan monia kriittisiä aloja 
maassamme. Vedentulo ja jätevesien 
poisto lakkaa, sähköä käyttävät laitteet 
luonnollisesti pimenevät, monet toi-
minnot hankaloituvat huomattavasti tai 
lamaantuvat kokonaan. Jo parin vuoro-
kauden katkolla olisi vakavia seurauksia 
yhteiskunnalle. Vakavia katkoksiahan 
voi aiheutua äärimmäisen huonosta 
säästä tai huonommassa tapauksessa 
sodan tai terrorismin aiheuttamina.
 Eri ratkaisuilla on vankat kannatta-
jansa sekä vastustajansa. Saksan ja 
Ruotsin käytännön esimerkit ja koke-
mukset ydinvoiman alasajosta eivät 
ole rohkaisevia. Saksassa päästöt 
eivät ole vähentyneet vaan arvioi-
den mukaan jopa kasvaneet. Ruotsi 
tuskailee oman päätöksensä kanssa. 
Tuuli- ja aurinkovoima olisivat itses-
sään päästöttömiä (paitsi silloin kun 
tarvitaan varavoimaa), mutta ne ovat 
täysin riippuvaisia sääolosuhteista. 
Bioenergian tuotanto on vahvasti po-
litiikan ohjaamaa ja sekin on kiistan-
alainen. Vesivoiman lisäämismahdolli-
suudet ovat hyvin rajalliset.
 Energian suhteen olemme pitkälle 
riippuvaisia naapureistamme. Lännes-
tä sähköä ja voittopuolisesti idästä 
kaasua ja öljyä. Uudet nestemäisen 
kaasun varastot ja rakennettava yhte-
ys Viron kautta Eurooppaan monipuo-
listaa onneksi energiatuontiamme. 
 Iltalehti raportoi viides päivä mar-
raskuuta, että Eurooppalainen kan-
taverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö 
arvioi sähkön toimitusvarmuuden 

Suomessa olevan EU-maiden alin-
ta kastia. Raportin mukaan Suomen 
sähköverkon tilanne on huolestuttava 
ja tehovaje voi johtaa kansantalou-
dellisiin seurauksiin. Suomea uhkaisi 
sähkövaje, joka johtaisi lisääntyviin ja 
pidentyviin katkoksiin. Mikäli sähkö-
tuotanto ei riittäisi vastaamaan kulu-
tukseen, seuraisi sähkökatko. Arvioi-
daan, että pahimmillaan vaje lamaut-
taisi yhteiskunnan jo vuonna 2020.
 Pohjolan Voiman energiantoimituk-
sen päällikön Matti Sohlmanin mu-
kaan tilanne on päässyt huonoksi, 
koska hiililauhdevoima on ajettu alas 
ja teknisen käyttöikänsä päässä olevi-
en lämmön ja sähkön yhteistuotanto-
laitosten (CHP) määrä on vähentynyt. 
Edes valmistuva Olkiluoto 3 ei välttä-
mättä kattaisi syntynyttä vajetta.
 Huoltovarmuuden kannalta eri 
energiaratkaisut ovat kriittisiä. Ne ei-
vät saisi olla uskon tai poliittisen ide-
ologian ohjaamia, vaan pragmaattisia 
päätöksiä joilla elintärkeä huoltovar-
muus turvataan tälläkin alalla.

Uhkista huolimatta 
Logistiikkaupseeri toivottaa 

lukijoilleen 
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 2018!
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Tätä vuotta on vietetty Suomen itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlan merkeissä. Se saa meidät katsomaan taakse-
päin ja näkemään kuljetun matkan eri vaiheet. Näihin 
vaiheisiin on kuulunut tasaista elämää ja maan raken-
tamista yhdessä. Suomi on monilla mittareilla mitaten 
maailman parhaimpia maita asua ja elää.
 
Itsenäisen ja hyvinvoivan Suomen hinta on ollut ras-
kas. Joidenkin maksama hinta on ollut muita raskaam-
pi: hengen, terveyden, kodin tai omaisten menetys. 
Luulen, että kuljettu tie näyttää kuitenkin oikealta kun 
vaihtoehtona olisi ollut itsenäisyyden ja vapauden me-
netys. Se herättää kiitollisuutta.
 
100-vuotiasta itsenäisyyttä ei pidä juhlia vain menneitä 
muistellen. Tärkeää on katsoa eteenpäin. Ensimmäinen 
uhka ei liene sota. Sen sijaan yhtenäisyyden repeä-
minen, osattomuuden kasvaminen uhkaavat. Kulman 
takana odottavat ilmaston kuumenemisen liikkeelle aja-
mat pakolaiset ja ruokapula maailmalla.
 
Pimeän vuodenajan keskellä on mielissämme ahdis-
tuksen pimeyttä. Psalmin sanat rohkaisevat: ”Herra on 
minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on 
minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin?” (Ps 27).
 
Adventin Jeesus rohkaisee eteenpäin. Hän sanoo van-
gituille ”Lähtekää” ja pimeydessä viruville ”Tulkaa va-
loon!” (Jes 49:8-9).
 

Nämä sanat saavat meidät katsomaan edellisten su-
kupolvien voimanlähteitä. Ihmisen pystyttämät järjes-
telmät sortuvat aikanaan. Sen sijaan Jumala ja hänen 
uskollisuutensa pysyvät kaikkina aikoina. Niihin turvau-
tumalla olemme kestävällä perustalla.
 
Lähestyvä joulu kertoo Jumalan lähelle tulosta Jeesus-
lapsessa, joka on maailman valo. Hän ei ole jättänyt mei-
tä yksin vaan tulee Vapahtajaksi. Keskitalven juhla enna-
koi käännettä kohti valoisampaa aikaa ja kohti kevättä. 
Myös ihmismielissä voi anteeksiantamuksen ja armon 
valo tuoda uutta elämää ja rauhaa.
 
Voimanlähteet ovat samat kuin yli 70 vuotta sitten: ko-
kemus yhteisestä asiasta, jonka eteen halutaan ponnis-
tella sekä luottamus Jumalaan, joka kuulee rukoukset.

Toivotan Logistiikkaupseeri -lehden lukijoille 
läheisineen rauhallista joulua ja 

siunausta alkavalle vuodelle.

Pekka Särkiö
kenttäpiispa

Joulun iloa ja valoa
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Puheenjohtajan kynästä

Itsenäisyytemme juhlavuosi lä-
hestyy loppuaan. Voimme ylpe-
änä todeta, että Suomen tarina 
on menestystarina. Luottavaisin 
mielin voimme kääntää katseet 
kohti seuraavaa vuotta ja sadan 
vuoden alkua.
 
Itsenäisyytemme vaiheisiin on mah-
tunut monia murroskausia, sotia ja la-
mavuosia, joista olemme kunnialla 
selviytyneet. Taaksepäin katsottaessa 
voimme todetta, että kehitys 1900-lu-
vun alusta nykypäivään on ollut huimaa. 
Väkilukumme on lähes tuplaantunut, 
alle yksivuotiaiden kuolleisuus on pu-
donnut 12%:sta lähes sadasosaan siitä. 
Monessa asiassa olemme olleet edel-
läkävijöitä. Mainittakoon vaikka vuonna 
1921 voimaan tullut yleinen oppivelvol-
lisuus ja vuonna 1948 laki ilmaisesta 
kouluruoasta.
 Vapaussodassa kaatuneina menetet-
tiin yli 30 000 ja toisen maailman sodan 
aikana yli 100 000 sotilasta, haavoittu-
neiden ja vammautuneiden määrän 
ollessa paljon suurempi. Yli 400 000 
henkeä evakuoitiin Neuvostoliitolle me-
netetyiltä alueilta ja uudelleen asutet-
tiin Suomen uuden rajan sisäpuolelle. 
Suomalaisia siirtolaisia muutti Ruotsiin 
1960-luvulla, kiivaimpina muuttovuosina 
määrän ollessa noin 40 000. Viime vuo-
sina koettu pakolaisaalto on nykyajan 
siirtolaisuutta. Tämän muuttoliikkeen 
positiivinen vaikutus on näkynyt työvoi-
man saatavuudessa monilla aloilla, jois-
sa muuten on ollut jopa työvoimapulaa.  
 1970-luvun puoliväliin mennessä Suo-
mi muuttui maatalousvaltaisesta  maas-
ta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. 
Suomesta tuli niin sanottu pohjoismai-
nen hyvinvointivaltio. Maaseudun tyh-
jentyi ja kaupungit kasvoivat. 1980-lu-
vulla tulonsiirtojen määrää lisättiin, työt-
tömyysturvaa parannettiin ja hyvinvointi-
valtion palvelut olivat huipussaan. 1990 
luvulla sosiaalimenojen suhde BKT:n 
kääntyi kasvuun, idänkauppa romahti 
ja maassa koettiin lama ja pankkikriisi. 
Nokian menestystarina antoi uskoa tu-
levaisuuteen. 
 2000-luvulla koettiin nousukautta ja 
monia menestystarinoita. Suomi kan-
sainvälistyi kansainvälisesti ja kulttuuril-
lisesti. Tekniikan kehitys oli huimaa, ja 
viimeisen vuosikymmenen aikana se on 

Yhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti Timo Saarinen

Sata vuotta itsenäisyyttä ja 
yhtä juhlaa

vain kiihtynyt muuttaen samalla yhteis-
kuntaa, elinkeinoelämää, kulttuuria ja 
meitä jokaista.
 2010-luvun haasteet, menestykset 
ja mahdollisuudet huomioiden voimme 
hyvin todeta, että Suomella on kaikki 
edellytykset jatkaa menestystarinaa. 
Kansainvälisiin tutkimuksien mukaan 
Suomi on yksi maailman parhaimmista 
ja turvallisimmista maista elää ja asua.
 Viime vuonna juhlimme yhdeksän 
kymmentä vuotta sitten käynnistynyttä 
itsenäisen Suomen logistiikkaupseerei-
den koulutusta ja sieltä juontuvia yhte-
näisen huolto- ja logistiikkaupseerikun-
nan perinteitä. Siinä missä yhteiskun-
tamme on kehittynyt, on huolto- ja lo-
gistiikkaupseerikoulutus on myös yhdis-
tyksemme kehittynyt puolustusvoimien 
ja elinkeinoelämän kehityksen ja verkot-
tumisen mukana. Logistiikka on tänään 
operaatioiden mahdollistajana on ylei-
sesti tunnustettu. Huolto- ja logistiik-
kaupseereita arvostetaan. Yhdistyksen 
toiminta tukee hienosti verkottunutta 
logistiikkaa yhdistäen sen toimijoita. 
 Logistiikkaupseerit ry oli näyttävästi 
esillä Suomi 100v kiertueella kesäkuus-
sa Tampereella. Yhtenä kesän kauneim-
mista päivistä järjestetyssä maanpuo-
lustustapahtumassa keskustorilla yhdis-
tyksen toimintaan tutustui satamäärin 

kiinnostuneita, joille jaettiin yhdistyksen 
uusia esitteitä, 50 kpl vuoden 2006 
Huoltopäällikkökirjaa, 200 kpl uusinta 
lehteä ja sama määrä vanhempia nu-
meroita. 
 Kevätkokous yhdistettynä Inex Part-
nersin isännöimään seminaariin oli on-
nistunut tapahtuma. Iltapäivän semi-
naari, antoisa ohjelma ja tutustuminen 
Sipoon uusiin tiloihin veti salin täyteen 
viimeistä paikkaa myöten. Tästä rohkais-
tuneena päätimme jatkaa samalla for-
maatilla ensi vuonna. Suuret kiitokset 
isännille, alustajille ja järjestelijöille. Lo-
kakuulle suunniteltu Syndalenin huolto-
tapahtuma jouduttiin valitettavasti peru-
maan, koska PV:n tarpeet harjoitusalu-
eella luonnollisesti ajoivat ohitsemme. 
Katseet on käännetty tulevaan syyskuu-
hun ja Kouvolan suuntaan. 
 Kädessänne on juhlavuoden vuoden 
viimeinen Logistiikkaupseeri- lehti. Yh-
distyksen vuoden teema Suomi 100v 
on näkynyt hienosti lehtemme kautta. 
Kiitokset jälleen kerran toimitukselle 
arvokkaasta työstä. Suomi 100 juhla-
vuoden tapahtumat mielessä voimme 
kääntää ajatuksemme tulevaan vuoteen 
ja Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlalli-
suuksiin. Tulevan vuoden 2018 teemana 
se tulee myös näkymään toiminnassa.
 Yhtenä tulevan vuoden tavoitteena 
on rohkaista ja aktivoida jäsenistöä tut-
kimaan, kehittämään ja julkaisemaan 
ajatuksiaan lehden kautta. Siksi käyn-
nistämme kirjoituskilpailun, jossa par-
haat kirjoittajat palkitaan. Kannustan pe-
rehtymään kilpailun ohjeisiin. Nyt kan-
nattaa ottaa ”kynä käteen”! 
 Lopuksi haluan vielä kiittää valtuus-
kuntaa, Vilho Wäiniön huoltoupseeri-
säätiötä sekä muita tukijoitamme saa-
mastamme erinomaisesta tuesta, jäse-
nistöä panoksesta yhdistystoimintaan, 
lukuisia kirjoittajia sekä yhdistyksen 
luottamushenkilöitä yhteiseen hyvään 
tehdystä työstä! Erityiskiitokset haluan 
osoittaa pitkäaikaiselle taloudenhoitajal-
lemme Tarja Takalalle, hänen lopettaes-
saan yhdistyksen  tehtävässä. 

Toivotan 
Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Menestyksekästä Tulevaa 

Vuotta 2018!
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Joukko-osastot ja hallintoyksi-
köt saavat päivittäisen logistisen 
tuen omasta varuskunnastaan, 
jossa logistiikkarykmentit ovat 
läsnä vain satunnaisesti. Varus-
kunnissa tuen toimittaa yleensä 
joko joukko-osaston oma huol-
tokeskus tai joku kumppaneista, 
joista keskeisimpiä ovat Leijona 
Catering, Sotilaskotiyhdistys, Mil-
log Oy, Puolustushallinnon Ra-
kennuslaitos, Senaatti-kiinteistöt 
ja Metsähallitus.
 Logistiikkalaitoksen yksiköistä 
varusmiehiä kouluttavissa varus-
kunnissa toimii suorassa tukiteh-
tävässä vain yksi eli Sotilaslääke-
tieteen keskus terveysasemineen. 
Kuitenkin – riippumatta siitä, 
kuka tuen joukko-osastolle toimit-
taa – koordinoi Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos tukitarpeiden ko-
koamisen sekä ohjaa kumppanien 
toimintaa. 
 Logistiikkarykmenttien keskei-
sin tehtävä on varmistua siitä, 
että materiaalin hajauttaminen ja 
sen jälkeinen materiaalilogistiik-
ka toimivat. Tämä edellyttää va-
rastoinnin, hajauttamisen, hajasi-
joittamisen, turvallisuuden, kun-
nossapidon ja kuljetusten suun-
nittelua, harjoittelua ja jatkuvaa 
valmiutta erityisesti poikkeusolo-
ja silmälläpitäen. Normaaliolois-

Tärkein logistinen tuki 
saadaan omasta  

varuskunnasta

Kommodori Auvo Viita-aho, 
2. Logistiikkarykmentin komentaja

– logistiikkarykmenttien 
päätehtävä ei juuri  
näy tuettaville joukoille

sa korostuvat lisäksi erikseen 
määritellyt valtakunnalliset kun-
nossapitotehtävät, tilahallinta, 
ympäristönsuojelu, ajoneuvojen 
tarkastustoiminta sekä muiden 
logistiikan eri toimialojen koordi-
naatio- ja ohjaustehtävät osana 
logistiikkalaitosta.

2. Logistiikkarykmentissä on normaali-
olojen päivittäisistä tuotantotehtävistä 
hallitsevin vaatetusmateriaalin huolto, 
jossa ollaan tekemisissä kaikkien valta-
kunnan joukko-osastojen kanssa vähin-
tään viikoittain. Lääkintämateriaalin kun-
nossapito on samankaltainen valtakun-
nallinen vastuu. Räjähtävän materiaalin 

Puolustusvoimien varastointi hyödyntää myös teollisuudelta vapautuvia tiloja (SA-kuva)

Varustekorjaus kuva 2LOGR
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huollon osalta on rykmentin vastuulla 
erityisesti Merivoimien ohjusten, miino-
jen ja sukellusveneentorjuntaräjähteiden 
kunnossapito. Toki muutakin varastoita-
vaa materiaalia tarkastetaan, huolletaan 
ja huollatetaan säännöllisesti. 

Logistiikkarykmentti keskittyy 
poikkeusolojen haasteisiin

Koska logistiikkarykmenttien toiminnas-
ta valtaosa on poikkeusoloihin varautu-
mista, näkyy rykmenttien toiminta sel-
vimmin joukoissa lähinnä logistiikan ja 
huollon operatiivisille suunnittelijoille. 
 Varastoimme turvallisesti lähes kai-
ken alueemme joukoille suunnitellun 
räjähtävän materiaalin sekä merkittävän 
osan muista sotavarusteista. Ylläpidäm-
me valmiutta materiaalin nopeaan ha-
jauttamiseen sekä täydennämme jouk-
koja tarvittaessa.
 Valmistaudumme tukemaan vastuul-
lemme käskettyjä tuettavia poikkeusolois-
sa lähes kaikissa logistiikan palveluissa. 
Poikkeusoloissa moninkertaistuva orga-
nisaatiomme täydentyy mm. logistiikka-, 
täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lää-
kintähuolto-, huoltopalvelu- ja suojausyk-
silöillä sekä tarvittavilla esikunnilla. 
 Siksi järjestämme lukuisia kertaus- ja 
vapaaehtoisia harjoituksia. Varaudumme 
myös läntisenä toimijana isäntämaatu-
en tarjoamiseen ja materiaalituen vas-
taanottamiseen. Huolehdimme myös 
alueellisesti poikkeusolojen teollisuuden 
valmiudesta ja niihin liittyvistä tuotanto-
varauksista.
 Osaan joukko-osastoista on asetet-
tu palvelupäällikkö. Tämä järjestelmien 
kunnossapidon ohjauksen ja tuen asian-
tuntija toimii normaalioloissa PVLOGL:n 
Järjestelmäkeskuksen alaisuudessa, 
mutta siirtyy valmiutta kohotettaessa 
osaksi logistiikkarykmentin laajentunut-
ta kunnossapitojärjestelmää.

Logistiikkarykmentin 
valtakunnallisia 
kunnossapitovastuita

Logistiikkarykmenttien tehtävät poikkea-
vat hieman toisistaan lähinnä kunnossa-
pitovastuiden osalta. 
 Huollamme rykmentissä valtakunnal-
lisesti kunnossapitovastuullamme olevia 
materiaaliryhmiä, kuten vaatetusmate-
riaalia Säkylässä ja Mikkelissä, kenttä-
lääkintämateriaalia Ilmajoella sekä Meri-
voimien ohjuksia, miinoja ja sukellusve-
neentorjuntaräjähteitä Kemiönsaarella.

Materiaalin jakovalmius, olosuhde-
vaatimukset, anastusherkkyys ja 
salattavuus asettavat vaatimuksia 
sille, miten ja missä materiaali 
voidaan varastoida

2LOGR:n erityisosaamista varastoinnissa 
edustavat räjähteiden ja valtakunnallises-
ti kunnossapitovastuullamme olevan ma-
teriaalin lisäksi mm. panssariajoneuvot. 
Kaikki varastoitu materiaali edellyttää 
kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa. Vas-
tuullamme on myös valvoa materiaalin 
hallintaa tuettavissa joukoissa. Luolastoa

Miinaa työstetään

Ensihoitoaseman leikkaussali varusteineen (SA-kuva)
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Muut rykmentin palvelut

Kokoamme vuosittain tuettavien tarpeet 
palvelutarvekartoituksen yhteydessä 
palvelusuunnitelmaksi sekä ohjaamme
ja valvomme tilaus-toimitusketjua. 
Muista normaaliolojen palveluista roo-
limme on keskeinen erityisesti tila-
hallinnassa ja sen osana kiinteistöjen 
kunnossapidossa. Viranomaisvastuulla 
toimimme koordinaattorina myös puo-
lustusvoimien edunvalvonnassa, ajoneu-
vojen tarkastustoiminnassa, kuljettaja-
tutkinnoissa sekä ympäristöasioissa ja 
ympäristöterveydenhuollossa.

Rykmentti toimii laajalla alueella

Rykmentillä on virkapaikkoja 13 paikka-
kunnalla ja varastoja parillakymmenellä. 
Normaaliolojen 355 henkilöämme ovat 
siis hyvin hajallaan pienehköissä yksi-
köissä. Valmiutta kohotettaessa organi-
saatio kuitenkin laajenee monikymmen-
kertaiseksi. 
 Näkyvin toimija useimmille tuettaville 
on Turussa sijaitsevan esikunnan Logis-
tiikkaosasto, joka vastaa komentajan tu-
kena kaikkien huollon toimialojen toimin-
nan koordinoinnista – siksi tässä artikke-
lissa on esitelty koko logistiikkaosaston 
sektorit ja näiden tehtävät. Logistiikka-
osastoa johtaa rykmentin operaatiopääl-
likkö. Lisäksi esikuntaan kuuluu hallinto-
osasto, joka vastaa nimensä mukaisesti 
rykmentin henkilöstöstä, taloudesta ja 
hallinnosta. Esikuntapäällikkö, komentaja 
Vesa Aallolla on alaisuudessaan osasto-
jen lisäksi myös rykmentin turvallisuus-
yksikkö ja sen alaiset vartiostot.
 
Talousvarikko ja erityisesti siihen kuuluva 
Puolustusvoimien vaatetuskorjaamo vas-
taa puolustusvoimien kaikkien joukkojen 
vaatetushuollosta eli pesusta, tarkastuk-
sesta, jälkikäsittelystä, korjauksesta, hyl-
käyksestä ja täydentämisestä. Toimintaa 
on viime aikoina optimoitu aloittamalla 
vankiloiden pyykkien pesu ja vastavuoroi-
sesti siirtämällä hyvin työvoimaintensiivis-
tä pyykkien jälkikäsittelyä vankiloiden teh-
täväksi. Varikon päällikkö, everstiluutnantti 
Kalervo Raunaman henkilöstö koostuu 
lähes kokonaisuudessaan siviileistä.

Merivoimien varikko vastaa varastoin-
ti- ja hajauttamistehtävien lisäksi meri-
voimien ohjusten, miinojen, sukellusve-
neentorjuntaräjähteiden sekä valtakun-
nallisesti myös sukelluslaitteiden kun-
nossapidosta ja korjauksesta. Varikon 
päällikkö, komentaja Jussi Hietaniemi 
toimii rykmentin komentajan ohjaukses-
sa, mutta hyvin tiiviissä vuorovaikutuk-
sessa merivoimien tuettavien joukkojen 
ja Merivoimien esikunnan kanssa.

Länsi-Suomen varasto-osasto puoles-
taan vastaa laajalla alueellaan räjähtä-
vän ja muun sotamateriaalin varastoin-
nista, varastoinnin aikaisesta kunnossa-
pidosta ja tarvittaessa hajauttamisesta. 
Erikoisuutena muihin varasto-osastoi-
hin, kuuluu everstiluutnantti Kalle Vir-
tasen joukkoon neljän alueellisen va-
rastokokonaisuuden lisäksi Ilmajoen va- Ammattimiehet keskittyneinä

Panssarivaunujen katsastustoiminta vie leijonanosan rykmentin ajoneuvotarkastajien re-
sursseista (SA-kuva)

Rykmentin ydinosaamista on räjähteiden ja muun materiaalin varastointi ja nopea hajautta-
minen perustajille.
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rasto ja Lääkintävarikko ja sen mukana 
valtakunnalliset lääkintämateriaalin kun-
nossapitotehtävät.

Logistiikkaosastolla on kaikkien 
logistiikan toimialojen ymmärrystä

Logistiikkalaitoksen tuki toiminta-alueen 
joukoille suunnitellaan ja koordinoidaan 
2LOGR:n esikunnan logistiikkaosastolla, 
jota on johtanut jo rykmentin perustami-
sen valmistelusta lähtien everstiluutnant-
ti Timo Rantala. Rantala siirtyi kesäkuun 
alussa 2017 logistiikkalaitoksen esikun-
taan Tampereelle ja osastopäällikkönä – 
samalla myös rykmentin operaatiopääl-
likkönä – aloitti everstiluutnantti Henrikki 
Haapamäki. Logistiikkaosaston apulais-
osastopäällikkö toimii rykmentin asiakas-
päällikkönä ja vastaa näin mm. joukko-
osastojen tuen koordinoinnista. Vuoden 
2017 lopussa jää pitkäaikainen asiakas-
päällikkö komentajakapteeni Kaj Mal-
mivaara eläkkeelle ja seuraajaksi tulee 
komentajakapteeni Juha Seppänen Me-
rivoimien esikunnasta. Logistiikkaosasto 
koostuu operaatiokeskuksesta, täyden-
nys- ja kunnossapitosektorista, kuljetus-
sektorista sekä huoltopalvelusektorista.

Operaatiokeskus (OPKE) ei ole nimes-
tään huolimatta päivystävä tilanne- ja 
johtokeskus vaan oikeastaan operatii-
visen suunnittelun sektori. Se vastaa 
erityisesti 2LOGR:n valmiudesta ja sen 
säätelystä, harjoitustoiminnan ja jouk-
kotuotannon suunnittelusta, henkilösi-
joittamisesta, joukkojen varustamisesta 
sekä kuljetusvälineiden ja alusten sijoit-
tamisesta. Vuonna 2016 rykmentti kou-
lutti noin 800 reserviläistä kertausharjoi-
tuksissa. OPKE vastaa myös logistiikan 
tilannekuvan muodostamisesta sekä 
välittämisestä, rykmentin turvallisuus-
toiminnasta, johtamis- ja tietoteknisten 
järjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta 
ja tuesta sekä toipumissuunnitelmien 
laadinnasta. Myös poikkeusolojen ra-
kentamisen valmius- ja aiesopimukset 
sekä rakennuspoolin aluetoimikuntien ja 
yritysten valmiuspäälliköiden kouluttami-
nen ja ohjaus kuuluvat OPKE:n vastuul-
le. Osastolle sijoitettu teollisuusinsinööri 
vastaa poikkeusolojen tuotannon ja pal-
velutoiminnan varaamisesta ja sotata-
louden suunnittelusta. Keskusta johtaa 
majuri Juha Niinikoski.

Täydennys- ja kunnossapitosektori 
(TÄYDKUPISE) vastaa 2LOGR:n varas-
toinnin kehittämissuunnitelman laatimi-
sesta, varastointivastuullaan olevan ma-
teriaalin toimintakuntoisuudesta sekä 
materiaalin hajauttamissuunnitelman 
ylläpidosta ja toimeenpanosta. Sektorin 
vastuulla ovat myös jakelu- ja räjähde-
varastolupaesitysten kokoaminen, ma-
teriaalitilausten käsittely ja täydennys-
ten suunnittelu sekä 2LOGR:n normaa-
li- ja poikkeusolojen kunnossapidon jär-
jestelyt. Materiaalihallinto ja -kirjanpito 
vie SAP-haasteineen merkittävän osan 
sektorin resursseista. Oman hallintoyk-
sikön lisäksi sektori tukee komentajaa 
materiaalivalvonnassa alueensa joukko-
osastoissa ja MILLOG:n toimipisteissä. PM85 HK liittäminen

Logistiikan tilannekuvan kaksi ensimmäistä sivua

Tuettavan joukon tehtävät, organisaatio, tärkeimmät tunnusluvut sekä infrastruktuuri.

Tuettavan huollon organisointi ja tehtävät. Lisätietona verkkolevyllä säilytetään tuettavan 
tuoretta joukko-osaston esittelykuvasarjaa. 
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Sektoria johtaa kapteeniluutnantti Toni 
Arosuvi.

Kuljetussektorilla (KULJSE) on poik-
keusolojen kuljetussuunnittelun lisäksi 
vastuullaan useita viranomaistehtäviä. 
Sektori vastaa läntisen katsastusalueen 
ajoneuvojen ja panssarikaluston katsas-
tus- ja tarkastustoiminnasta sekä kuljet-
tajatutkinnoista. Sektorin vastuulla ovat 
myös kansainvälisten joukkojen kuljetta-
jatutkinnot. Muita osavastuita sektorilla 
on ajokortti- ja sotilasajoneuvorekisteris-
tä, hylättäväksi esitettyjen ajoneuvojen 
käytöstä poistamisessa, KULTI-tietokan-
nan ylläpidossa, yhteistyökumppaneiden 
ajokorttiasioissa ja teknisessä tuessa, 
Puolustusvoimien sotilasajoneuvojen re-
kisterikilpien hallinnassa sekä toiminnas-
sa puolustusvoimien paineastioiden ja 
polttoainesäiliöiden tarkastuslaitoksena. 
Lisäksi sektori toki huolehtii myös esi-
kunnan ajoneuvojärjestelyistä. Sektoria 
johtaa majuri Jari Pylvänäinen.

Huoltopalvelusektori (HPALVSE) kokoaa 
yhteen kaikki muut logistiikan palvelut. 
Näkyvin rooli rykmentin huoltopalveluil-
la on normaalioloissa tila- ja aluetarve-
esitysten kokoamisessa ja käsittelyssä, 
sillä tilahallinta on selvästi yksi puhut-
tavimpia asiakkaiden normaaliolojen 
haasteita. Edunvalvonta ja lausuntojen 
antaminen aluejärjestelyihin liittyvissä 
asioissa (mm. kaavoitusasiat) kuuluvat 
samaan kokonaisuuteen. Ympäristö-
asiat sekä ympäristöterveydenhuolto 
ja siihen kuuluvan elintarvike-, vesi- ja 
ympäristöhygienian valvonta, ohjaus ja 
koulutus ovat niin ikään sektorin kes-
keisiä tehtäviä. Huoltopalveluihin kuulu-
vat myös terveydenhuolto, kaatuneista 
huolehtiminen, muonitus ja kanttiinitoi-
minta. Sektoria johtaa komentajakap-
teeni Pasi Dahlbo.

Tuettavien tilannekuva kokoaa 
yhteen logistiikkalaitoksen 
näkymän tuettavan joukon 
logistiseen tilanteeseen

Ajantasainen ja luotettava tilanneku-
va on johtamisen, mutta myös tukemi-
sen edellytys. Logistiikkarykmentti ei 
ole jatkuvasti läsnä tuettavissa joukko-
osastoissa. On siis olemassa ilmeinen 
vaara, ettei rykmentillä ole täyttä tai 
ajankohtaista ymmärrystä tuettavien tar-
peista. Käytännön toimenpiteitä, joilla ti-
lannetietoisuutta voidaan ylläpitää, ovat 
erityisesti jatkuva toimialakohtainen yh-
teydenpito monin eri tavoin, huoltopääl-
liköiden vuosittainen tapaaminen sekä 
komentajien tapaamiset ja viralliset asia-
kasneuvottelut. Lisäksi monia logistisia 
haasteita voidaan ratkoa 2LOGRKOM:n 
todentavien materiaalivalvontatarkastus-
ten yhteydessä. Tähän kokonaisuuteen 
lisätään vuodesta 2017 lähtien uusi työ-
kalu – tuettavien tilannekuva. 
 Tilannetietoisuuden ja tilannekuvan 
haasteita on yritetty ratkaista tietotek-
nisin ratkaisuin puolustusvoimissa niin 
kauan kuin tietokoneita on ollut käytet-
tävissä, kuitenkin usein huonolla hyö-
tysuhteella. Niin muuallakin. Vaikka 

käytettävissä olisi suuretkin resurssit, 
eivät koneet pysty seulomaan ja koros-
tamaan tietomassasta kussakin tilan-
teessa oleellisimpia asioita. Siksi niin 
NATO-operaatioissa kuin logistiikkaryk-
menttien tuettavien tilannekuvassakin on 
esittämistavaksi seuloutunut kaikille tut-
tu Microsoft Powerpoint. Ratkaisun kiis-
tämätön etu on sen yksinkertaisuus ja 
helppous, mutta selkeitä haasteita puo-
lestaan ovat tilannekuvan manuaalinen 
päivittäminen ja tilannekuvan jakaminen. 
 Oleellista kuitenkin on, että alamme 
koota ja ylläpitää logistiikan tilanneku-
vaa tuettavakohtaisesti, vaikka se aihe-
uttaakin lisätyötä erityisesti logistiikka-
rykmenttien esikunnissa. Tärkein ajatus 
on, että jokaisessa asiakaskohtaamises-
sa olisi käytettävissä riittävän hyvä kä-
sitys asiakkaan keskeisistä logistisista 
haasteista ja tilanteesta. 
 Jokainen asiakaskohtaaminen myös 
tarvittaessa päivittää tilannekuvaa. Van-
hastaan tilannekuvaa on raavittu kasaan 

vain komentajan virallisen asiakasneu-
vottelun yhteydessä loppuvuodesta. 
Tässä on ollut vaara ajautua yllätyksiin, 
syyttelyihin ja selittelyihin. 
 Kaikkien meidän ”tukijoiden” tulee 
ymmärtää tuettavan joukon toiminta 
riittävällä tarkkuudella. Siksi ensimmäi-
nen sivu kertookin tiivistetysti tuetta-
van joukon tehtävät, organisaation, tär-
keimmät tunnusluvut sekä infrastruk-
tuurin. Toisella sivulla esitetään tuet-
tavan huollon organisointi ja tehtävät. 
Lisätietona verkkolevyllä säilytetään 
tuettavan tuoretta joukko-osaston esit-
telykuvasarjaa.
 Kolmannella sivulla nostetaan eri-
tyisesti johdon tietoisuuteen merkit-
täviä logistiikan tapahtumia sekä juuri 
nyt ajankohtaisia ja keskeisiä logistisia 
haasteita. Tämä sivu on komentajien 
ja logistiikkajohdon erityisen mielen-
kiinnon kohteena ja näitä asioita edis-
tetään kaikilla tasoilla. Sivulla kuvataan 
pelkistetysti toiminta tai haaste ja sen 

T-paitojen tarkastus ja viimeistely kuva 2LOGR

Eläinlääkäri ottamassa vesinäytettä harjoitusalueen kaivosta - kuva 2LOGR
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käsittelyn tilanne. Keskeiset ajankoh-
taiset asiat siis tiivistetään tälle yh-
delle sivulle. Jos asiat vaativat laajem-
paa taustoitusta tarvitsijoille, liitetään 
kansioon erillinen selvitys tilanteesta.  
 Neljäs sivu keskittyy kuvaamaan ti-
lahallinnan tilanteen. Sivulla kuvataan 
tilahallinnan tarve-esitysten, tarveselvi-
tysten, hankesuunnittelun, peruskorja-
uksen, maankäytön, edunvalvonnan tai 
muun prosessin vaiheen tilanne. Sivun 
päivityksestä vastaa logistiikkarykmen-
tin kiinteistöpäällikkö (vast), mutta ri-
vejä saattavat päivittää myös logistiik-
kalaitoksen esikunnan vastuuhenkilöt. 
Tilanhallinta ansaitsee oman sivunsa, 
sillä jokaisella hallintoyksiköllä on tila-
hallinnan tarpeita enemmän kuin omat 
tai logistiikkalaitoksen resurssit antavat 
mahdollisuuden toteuttaa. Vaikka perus-
haaste on rahoituksen riittämättömyys, 
on nykyisissä tilahallinnan prosesseis-
sakin parannettavaa. 
 Muut sivut kuvaavat logistiikkalaitok-
sen ymmärryksen joukko-osaston tilan-
teesta toimialoittain jaoteltuina. Opera-
tiivisten asioiden, kuten operatiivisen 
suunnittelun sekä varustamisen ja sijoit-
tamisen tilannekuvaa ylläpidetään Lei-
jonassa. Materiaalitilannetta puolestaan 
seurataan SAP:ssa, jonka tehokäytössä 
opastamme tuettavia tarvittaessa.

Tilannekuvan käytöstä ja 
kehittämisestä

Asiakastilannekuva on yleensä suojaus-
tasoa STIV. Tilannekuvatiedostoja yllä-
pidetään logistiikkalaitoksen yhteisellä 
verkkolevyllä ja jaetaan tuettaville tapaa-
misten yhteydessä sekä erikseen pyy-
dettäessä. Tilannekuva on vasta kokei-
lukäytössä ja sen rakennetta kehitetään 

tarpeen mukaan. Tilannekuva päivittyy 
myös palvelutarvekartoituksen ja vuosi-
työsuunnittelun prosessien yhteydessä. 
 Logistiikan tapahtumista ylläpidetään 
joukko-osastoille yhteistä tapahtumaluet-
teloa, joka julkaistaan myös rykmentin 
lehden, Loggerin, takakannessa. Siinä 
julkaistaan mm. toimialoittain järjestettä-
vät asiakastapaamiset ja neuvottelutilai-
suudet. Luettelo on jatkuvasti päivittyvä.
 Tilannekuvan ylläpidon ohjauksesta 
vastaa 2LOGR asiakaspäällikkö. Asia-
kastyytyväisyyskyselyn toteutamme 
aina syksyisin. Jatkuva palaute toi-
minnastamme on tervetullutta kaik-
kien tapaamisten ja muun vuorovai-
kutuksen yhteydessä!

Palvelutarvekartoitus ja seuraavan 
vuoden palvelusuunnitelma 
keskeisiä

Aloitin artikkelin toteamalla, ettei logis-
tiikkarykmenttien päätehtävän täyttämi-
nen juurikaan näy varuskunnissa. Mate-
riaalin varastoinnin ja hajauttamisvalmiu-
den ylläpidon ei suuremmin pidäkään 
näkyä tuettaville. Läsnäolon puute nou-
see kuitenkin haasteeksi, sillä logistiik-
karykmentit ovat alueellisesti tuettaville 
yhteydenottopisteitä kaikissa logistisis-
sa ongelmissa. Varsinainen asianhoito 
on usein kuitenkin joko muualla logis-
tiikkalaitoksessa tai kumppaneilla, joten 
yhteys rykmenttiin jää ohueksi.
 Rykmenttien ja tuettavien keskeisin 
palvelurajapinta on vuosittainen palvelu-
tarvekartoitus ja sen perusteella seuraa-
valle vuodelle tehtävä palvelusuunnitel-
ma. Valitettavasti merkittävä osa logis-
tiikan palveluista suunnitellaan kuitenkin 
tämä prosessin ulkopuolella ja joukko-
osaston on oltava mukana useissa eri 

palveluiden tilausprosesseissa. Joukko-
osastot saavat logistiikan ohjausta useil-
ta eri logistiikkalaitoksen hallintoyksiköil-
tä, ja erityisesti omalta puolustushaara-
esikunnaltaan. Resursseja on tässä osin 
keskitetyssä järjestelmässä viety pois 
joukko-osastoilta, vaikka yhteistoiminta-
osapuolten määrä on lisääntynyt.
 Palvelurajapinta logistiikkalaitoksen ja 
tuettavien joukkojen välillä ei siis välttä-
mättä ole ihan optimoidussa mallissa. 
Teoriassa nykytilanteesta voitaisiin siirtyä 
yhä keskitetympään malliin, jossa logis-
tiikkalaitokseen muodostettavaan ”kes-
kitettyyn palveluyksikköön” koottaisiin 
sekä rykmenteistä että joukko-osastoista 
nykyistä laajempi palvelutiimi useille eri 
logistiikan toimialoille. Näin päästäisiin 
keskitettyyn vahvaan osaamiseen ja ai-
nakin toimialoittain yhden luukun periaat-
teeseen. Lähemmäksi tuettavaa ei tämä 
ratkaisu kuitenkaan veisi. Toinen usein 
viljelty malli voisi olla se, että rykmentit 
ottaisivat varuskunnallisen huoltovastuun 
tuettavissa joukoissa. Silloin yksi rajapin-
ta tuettavan ja rykmentin väliltä häviäisi 
ja keskitetty logistiikkajärjestelmä pääsisi 
merkittävästi paremmin tuettaviensa ihol-
la. Vähimmillään rykmentit voisivat ottaa 
vastuun myös varuskunnissa varastoin-
nista ja siihen liittyvästä kunnossapidos-
ta. Molempiin ratkaisuihin liittyisi myös 
puolustushaarojen logistiikan normaaliolo-
jen vastuiden keventäminen.
 Toisaalta, vaikka kovin monet rajapin-
nat ja ajalle tyypillinen normiviidakko 
tuottavat nykyjärjestelmässä hieman 
tuskaa, saadaan mikä tahansa järjestely 
toimimaan järkeä käyttämällä ja erityi-
sesti eri osapuolten toimivilla verkos-
toilla ja hyvällä tahdolla. Tässä on yksi 
puolustusvoimien vahvuuksista.

Loppukädessä tukemisen haasteita ratkoo laitoksen johtoryhmä. Kuvassa vielä hetken vallassa oleva johtoryhmä, josta tosin noin puolet 
vaihtuu vuodenvaihteessa. Uutena laitoksen johtajana jatkaa kenraalimajuri Timo Kakkola.
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Yrittäjä Viljo Kajomeri syntyi La-
vansaarella vuonna 1911 esikoi-
sena Tahvo ja Roosa Piispan vii-
silapsiseen perheeseen. Seuraa-
vina syntyivät Elli, Kaarlo, Aimo 
ja Vieno. Tahvo Piispa oli laivuri, 
joka ennen ensimmäistä maail-
mansotaa ja sen aikanakin kul-
jetti kaljaasillaan tavaraa Pieta-
rin, Viipurin ja muiden Itämeren 
satamien välillä. Talonpoikaispur-
jehdus oli silloin 1 300 asukkaan 
Lavansaarella kukoistava elinkei-
no johtuen saaren sijainnista lai-
vareittien varrella sekä sen erin-
omaisista suojaisista satamista. 

Saaren laivastoon kuului enimmillään 
vuonna 1915 jopa 78 suurta purjealus-
ta, kaljaaseja ja kuunareita, sekä kym-
meniä pienempiä alle 20 rekisteriton-
nin vetoisia aluksia. Valtaosa aluksista 
oli sodan päätyttyä myytävä, kun Tar-
ton rauhan määrittämät rajat ja Venäjän 
sulkeutuminen bolsevikkidiktatuuriksi 
lopettivat tärkeän kaupan ja liikenteen 
Pietariin. 
 Tahvo jatkoi kuitenkin laivurin am-
mattia, mutta joutui harrastamaan sen 
ohella myös muita elinkeinoja kuten 
kalastusta. 1920-luvun lopulla hän pe-
rusti Lavansaareen kalaöljytehtaan, joka 
muutaman vuoden kuluttua kuitenkin 
paloi eikä Tahvo sitä enää rakentanut 
uudelleen. Tahvon poika Kaarlo kuoli sil-
mätuberkuloosiin vuonna 1930.

Kajomeri O Y – voiteluaineiden 
uranuurtaja Suomessa myös 
puolustusvoimien tukena

 Tahvo Piispan esikoinen Viljo meni 
16-vuotiaana vuonna 1927 ensimmäi-
seen työpaikkaansa enonsa Aato Ranta-
lan kalanjalostustehtaalle Koivistolle ko-
neenhoitajaksi.  Vuonna 1929 hän lähti 
18-vuotiaana Amerikkaan palaten sieltä 
kolmen vuoden ja suuren laman kovia 
kokemuksia ja englannin kielen taitoa 
rikkaampana takaisin Lavansaarelle. 
Saaressa toimi vilkkaasti nuorisoseura, 
jonka näytelmissä Viljo esiintyi samoin 
kuin myös sen tanssiorkesterissa lau-
lusolistina ja soittaen viulua ja mando-
liinia.
 1.12.1934 Viljo veti ylleen laivaston 
sinisen univormun Miina ja Vartiokom-
ppaniassa kuuluttuaan sitä ennen yh-
den vuoden Koiviston suojeluskuntaan. 
Otteita sotilaspassista: ”Palveluksen 
laatu: Aseellisena MiVK:n toimistossa 
kirjurimatruusina 3 kk ja raivaaja BVC:llä 
konematruusina 1 kk sekä Merenmitta-
uslaivueessa konematruusina 4 kk. Eri-
koiskoulutus: Konematruusi. Vapautettu 
vakinaisesta palveluksesta 15.11.1935 
täysin palvelleena.” 
 Siviiliin päästyään Viljo Piispa ryhtyi 
hankkimaan mm. helsinkiläiselle Par-
kettiliike Lindqvistille jalopuuta Virosta. 
Hän asui ensin Kundassa kieltä oppi-
massa ja kierteli sitten maata ostaja-
na. Viljo sai ajatuksen käytettyjen voi-
teluöljyjen puhdistamisesta uudelleen 
käyttöön (uudistaminen eli regeneroin-
ti) Tallinnan teollisuusmessuilta vuonna 
1936. Hän osti siellä Unkarin osastolla 

näytteillä olleen regenerointilaitoksen 
esittelykoneiston (pilot plant), siirsi sen 
Helsinkiin varastolleen Lautatarhanka-
dun varteen ja aloitti vuonna 1937 en-
simmäisenä Suomessa öljyjen uudis-
tamisen yrityksessä, jonka nimeksi tuli 
nyt Puu ja Öljy. 
 Viljo avioitui toukokuussa 1939 Reis-
järveltä kotoisin olevan Lyyli Puurulan 
kanssa ja heidän ensimmäinen yhtei-
nen asuntonsa oli Helsingin Munkkinie-
messä.
 Kun talvisota oli ovella 1939, Viljo 
Piispa käskettiin ylimääräisten harjoi-
tusten (YH) alettua ensin matruusina 
laivastoon ja sieltä välittömästi järjestä-
mään voiteluöljyjen puhdistamistoimin-
taa Puolustusvoimien tarpeisiin. Puhdis-
tamoja perustettiin eri puolille Suomea 
kaikkiaan 7 kappaletta. Suomessa ei 
sodan syttyessä ollut minkäänlaisia voi-
teluöljyjen varmuusvarastoja. Maahan 
ei sodan aikana ja moniin vuosiin sen 
jälkeen tuotu öljyä, joten joka tippa käy-
tettyä oli otettava talteen ja käytettävä 
puhdistuksen jälkeen uudelleen.
 Tahvo joutui perheineen lokakuus-
sa 1939 evakkoon Lavansaaresta ja sai 
muutaman väliaikaisen vuokra-asunnon 
jälkeen ostaa Helsingin Herttoniemes-
tä Saunalahden rannalta Teosofi-seuran 
kesänviettopaikan, Huvila 66:n, johon 
asettuivat asumaan Tahvo, vaimonsa 
Roosa, heidän tyttärensä Vieno sekä Vil-
jo vaimonsa Lyylin ja elokuussa -40 syn-
tyneen esikoispoikansa Martin kanssa. 
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Samana välirauhan vuonna Tahvo Piispa 
ja hänen lapsensa Viljo, Aimo ja Vieno 
muuttivat sukunimensä Kajomereksi. Jat-
kosodan aikana Lyylin ja Viljon perhee-
seen syntyivät vielä Heikki 1942 ja Tuula 
1943 sekä sotien jälkeen Aino 1946 ja 
Arja 1952. 
 Puu ja Öljy muutettiin 1940 osakeyhti-
öksi, jonka osakkaita olivat Viljo ja Tahvo 
Kajomeri sekä Viljon ikätoveri Lavansaa-
resta, Toivo Kääriä. Jatkosodan puhjet-
tua Viljo ja Tahvo Kajomeri luopuivat sen 
osakkuudesta jouduttuaan jälleen Viipu-
rin valtauksen jälkeen puolustusvoimien 
öljyhuoltotehtäviin Viipurin pohjoiseen 
esikaupunkiin Tienhaaraan, rakentamaan 
sinne öljynpuhdistamon entisen Tienhaa-
ran Öljytehdas Oy:n tiloihin (tämä tehdas 
valmisti ennen Talvisotaa öljykasveista lä-
hinnä maaliteollisuuden tarvitsemia kas-
viöljyjä) ja puhdistamaan siellä kenttäar-
meijan tarvitsemat voiteluöljyt. 
 Puu ja Öljy jatkoi toimintaansa Hel-
singissä, sittemmin Öljyteollisuus Oy:n 
nimellä. Viljo ja Tahvo perustivat 1942 
toiminimen V. Kajomeri & K:ni, joka 
jatkoi Tienhaaran puhdistamon toimin-
taa jatkosodan loppuun saakka puhdis-

Kauppakamari on myöntänyt hopeiset ansiomerkit 20 vuoden palvelusta vuonna1962.  Hen-
kilöt ovat kuvassa vasemmalta lukien: Mikko Pääskynen, Tahvo Kajomeri, Viljo Kajomeri ja 
Aimo Kajomeri.
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taen edelleen lähes kaikki Puolustusvoi-
mien tarvitsemista voiteluöljyistä.
 Kun venäläisten suurhyökkäys Kar-
jalan Kannaksella oli kesäkuussa 1944 
kiivaimmillaan ja Viipurin menetys alkoi 
uhata, määrättiin V. Kajomeri & K:ni siir-
tämään toimintansa Hovinmaalle, juna-
aikataulun mukaan kahdeksan minuutin 
matkan pohjoiseen seuraavan rautatie-
aseman tuntumaan. Myös sieltä löytyi-
vät sopivat tilat puhdistamolle. Pikaisen 
asennusvaiheen jälkeen laitoksen toi-
mintaa oltiin käynnistämässä ja nosta-
massa painetta höyrykattilaan, kun jäl-
leen tuli käsky lähteä. 
 Koneisto pakattiin tavarajunaan ja 
seuraavan kerran se purettiin siitä Kar-
kun ratapihalle, jossa väliaikaisissa ti-
loissa hetken toimittuaan se jälleen 
siirrettiin, nyt Messukylään, jonka rata-
pihan vierestä puhdistamon koneistolle 
saatiin vuoden 1944 syksyllä väliaikai-
set toimitilat entisestä suutarinvers-
taasta ja nahan muokkaamosta.
 Messukylässä toimittiin lähes kolme 
vuotta, kunnes Lempäälän Ryynikkään 
valmistuivat omat toimitilat vuonna 
1947 samoihin aikoihin myös Messu-
kylästä Lempäälään muuttaneen Piippo 
Oyn rajanaapuriksi. Jo edellisenä vuon-
na Viljo Kajomeren perhe muutti Hel-
singistä Lempäälään rakenteilla olevan 
tehtaan naapuritontille.
 Yrityksen suurimpia asiakkaita vuon-
na 1978 päättyneen yli 40-vuotisen 
toiminnan ajan olivat Puolustusvoimat, 
Posti, Valtionrautatiet ja Tie- ja vesira-
kennuslaitos. Toiminnan laajetessa tosin 
toimitukset yksityisille yrityksille saivat 
yhä suuremman osuuden kokonaistuo-
tannosta. 
 Päätuotteet olivat autojen moottori-
öljyt, teollisuuden hydrauliikka- ja kier-
tovoiteluöljyt sekä moottorisahojen 
teräketjuöljyt. Voiteluöljyjen lisäksi val-
mistettiin voitelurasvoja sekä autokemi-
kalioita, kuten pakkas- ja jarrunesteitä 
sekä autojen alustansuoja-aineita. Te-
hostus Oy valmistutti noin 10 vuoden 
ajan 1940- ja 1950-luvulla autokemika-
lionsa Kajomerellä. Kajomeren valmis-
tamilla voiteluöljyillä oli tuotemerkkeinä 
ensin Filtroil, 1950-luvulla Merol ja sit-
ten 1960-luvulla käyttöön saatu Meroil. 
Maatalouteen öljyjä markkinoi 1970-lu-
vulla Maatalouspalvelu Oy Teho-öljyjen 
nimellä.
 Kun sodan jälkeinen säännöstelykausi 
päättyi 1950-luvun alkupuolella, vapau-
tui voiteluöljyjenkin maahantuonti. Se 
merkitsi myös kilpailun rajua kiihtymis-
tä, kun suuret kansainväliset Suomessa 
toimivat öljy-yhtiöt katsoivat regeneroin-
tilaitokset itselleen piikeiksi lihassa. 
 Tuotantokustannuksia oli saatava 
alas tuotantoa kasvattamalla ja se taas 
edellytti markkinoinnin tehostamista. 
Tämän takia Viljo Kajomeri harkitsi jopa 
oman huoltoasemaketjun perustamista 
ja rakensi ensimmäisen huoltoaseman 
vuonna 1960 Lempäälän Kuokkalaan. 
Se jäi tosin ketjun ensimmäiseksi ja 
viimeiseksi asemaksi, mutta se toimii 
edelleen omistajanvaihdosten jälkeen 
nyt Nesteen lipun alla. Vuonna 1960 yri-
tyksen yhtiömuoto muutettiin osakeyh-

tiöksi ja nimi oli siitä lähtien Kajomeri 
Oy.
 Viljo Kajomeri oli tottunut sodan ja 
sitä seuranneiden tavarapulan ja tiukan 
talouden aikoina rakentamaan tehdas-
ta valtaosin oman suunnittelun ja edul-
listen laitehankintojen pohjalta. Lähes 
joka vuosi hän kiersi eurooppalaisilla 
saman alan laitoksilla ja messuilla tu-
tustumassa uuteen tekniikkaan. Niinpä 
Lempäälän laitoksella oli jatkuvasti jo-
kin rakennushanke menossa otettaessa 
käyttöön uusia prosesseja ja/tai tuotan-
tokapasiteettia laajennettaessa. 
 Tehtaan puhdistusprosessi perustui 
1930- ja 40-luvuilla pääosiltaan öljyn 
kuumennukseen ja suodatukseen. Viljo 
Kajomeri oli vuonna 1948 Amerikassa 
Kauppa- ja teollisuusministeriön toimek-
siannosta tutustumassa silloin tulossa 
oleviin voiteluöljyjen lisäaineisiin ja öljy-
jen uudistamistekniikkaan. Amerikan tu-
liaisina Lempäälän laitoksen prosessiin 
lisättiin öljyn käsittely rikkihapolla ha-
pettuneiden aineosien ja lisäainejäämi-
en poistamiseksi sekä polttonesteiden 
ylitislaus. 
 Loppusilaus näin saadulle voiteluöljy-
jen perusöljylle annettiin suodatuksella. 
Perusöljystä sekä lisäaineista ja lisäysöl-

jyistä (ohennus- tai paksunnos-) valmis-
tettiin voiteluöljyt eri käyttötarkoituksiin. 
 Vaikka öljyn ja polttonesteiden käsit-
telyä pidetään yleisesti palo- ja räjäh-
dysvaarallisena työnä, olivat tällaiset 
vahingot Kajomeren laitoksissa hyvin 
harvinaisia. Vuonna 1967 sattui ensim-
mäinen vahinko, kun tehtaan katon läpi 
öljyn paisuntasäiliöön johtava kuuma 
putki sytytti katon palamaan. Vahingot 
rajoittuivat tuotannon keskeytymiseen 
muutamaksi viikoksi ja katon uusimi-
seen. 
 1970-luvun alussa räjähti valkaisu-
maan sekoituskattilan höyrymantteli 
särkien kohdalla ollutta kattoa ja ikku-
noita. Näissä kummassakaan onnetto-
muudessa ei tullut henkilövahinkoja. 
Sairaalahoitoa vaativia työtapaturmia 
ei Lempäälän laitoksella sattunut sen 
30-vuotisen toiminnan aikana.
 Jatkosodan päätyttyä sotien aikana 
perustetuista käytettyjen voiteluöljyjen 
puhdistamoista jatkoi toimintaansa kol-
me. Näistä Sipoossa toiminut Petrolube 
Oy lopetti toimintansa 1960-luvun puoli-
välissä ja ensin Helsingissä toiminut Vil-
jo Kajomeren perustama ja sitten 1968 
Keravalle muuttanut Öljyteollisuus Oy 
1972. 

Eversti Vartiainen kiinnittää Puolustusvoimien myöntämää mitalia 
Viljo Kajomeren rintaan.
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 Ensimmäisenä aloittanut Kajomeri Oy 
toimi pisimpään. Voiteluöljyjen regene-
rointi katsottiin arvokkaaksi toiminnaksi 
alkuun huoltovarmuuden kannalta poik-
keusoloissa tuonnin ehtyessä sekä ul-
komaanvaluutan säästämiseksi ja sitten 
myös luonnonvarojen säästämiseksi ja 
luonnon suojelemiseksi, kun öljyt kerä-
tään talteen ja järkevään uudelleenkäyt-
töön. Niinpä Kauppa- ja teollisuusminis-
teriö asetti 1970-luvun alussa toimikun-
nan tutkimaan keinoja regenerointitoi-
minnan tukemiseksi. Ainoaksi tueksi jäi 
noin 700 tonnin perusöljyerän tilaus val-
tion varmuusvarastoon. Yritykset valtion 
omistaman öljy-yhtiö Neste Oy:n saa-
miseksi mukaan toimintaan eivät onnis-
tuneet, ei myöskään kilokohtainen toi-
mintatuki Länsi-Saksan mallin mukaan.
 1970-luvun puolivälissä yleistyivät 
moottoriöljyinä synteettiset voiteluöljyt. 
Ne alkoivat haitata rikkihapon käyttöön 
perustuvaa puhdistusprosessia. Oma 
perusöljytuotanto aleni ja tilalle oli han-
kittava tuontiöljyä. Tehtaan toiminnan 
kannattavuus heikkeni ja tulos kääntyi 
tappiolliseksi. 
 Saksalaisen Bernd Meinkenin insi-
nööritoimiston kanssa oli tehty suunni-
telmat prosessin muuttamiseksi koko 
raaka-aineen ylitislaukseen perustu-
vaksi. Tällä uudella menetelmällä toimi 
Saksassa silloin jo yksi öljynpuhdista-
mo täysin ja toinen, Euroopan suurin 

Haberland & Co, osittain. Menetelmän 
suuri etu olisi ollut synteettisten öljyjen 
aiheuttaman ongelman poistuminen ja 
se, että prosessi ei olisi tuottanut lain-
kaan hankalasti käsiteltävää jätettä.
 Valitettavasti hanke oli niin kallis, että 
Kajomeri Oy:n mahdollisuudet sen ra-
hoittamiseen ilman valtion tukea mo-
nen tuloksellisesti huonon vuoden jäl-
keen eivät olisi riittäneet. Valtion talous-
arvioon oli saatu 0,5 miljoonan markan 
tuki korvamerkittyä rahaa silloin ainoan 
regenerointilaitoksen investointitukeen, 
mutta ministeriön virkamiehet estivät 
sen maksatuksen. Jo tilattu laitetoimi-
tus Meinkenilta jouduttiin peruuttamaan 
ja yhtiö haki itsensä konkurssiin kevääl-
lä vuonna 1978.
 Viljo Kajomeri olisi elämäntyöllään 
ansainnut taloudellisesti turvatumman 
vanhuuden. Hänen, samoin kuin hänen 
Aimo-veljensäkin, terveys kärsi vakavas-
ti todennäköisesti heidän Messukylän 
tehtaalla hengittämistään liuotinkaasuis-
ta. Ne aiheuttivat sen verisairauden, 
joka vähitellen ennen aikojaan heikensi 
heidän elinvoimaansa. Aimo kuoli vuon-
na 1982 ja Viljo asuessaan Lempäälän 
Sirvalahdessa vuonna 1989.

Heikki Kajomeri
Reservin kapteeni

Aimo Kajomeri perusti vuonna 1967 oman tynnyreitä kunnostavan yrityksen, joka toimi ensin Viialassa ja muutti vuonna 1971 Oripäähän.
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Venäjän keisarivallan päätyttyä 
vallankumoukseen läntisen ajan-
laskun mukaan maaliskuussa 
1917 alkoi järjestys myös Suo-
men suuriruhtinaskunnassa ra-
koilla. Maahan tarvittiin oma jär-
jestysvalta.

Keisari Nikolai II:n tultua syrjäytetyksi 
Venäjän virkakoneisto menetti otteensa 
myös Suomessa ja tilanne oli omiaan 
mahdollistamaan mielivallan sekä laitto-
muudet kuten ryöstöt ja murhat. Maa-
hamme jäänyt venäläinen sotaväki ka-
pinoi johtajiaan vastaan ja osaltaan to-
teutti laittomuuksia sekä kannusti niihin 
vallankumouksellisia suomalaisia. 
 Heinäkuussa 1917 Suomen edus-
kunta julistautui korkeimman vallan 
haltijaksi maassa. Pelkällä julistuksella 
ei voinut varmistaa maan järjestystä ja 
turvallisuutta, siihen tarvittiin myös jär-
jestysvaltaa Suomen senaatin eli halli-
tuksen käyttöön. 
 Maahan oli jo perustettu sekä työvä-
en järjestyskaarteja että isänmaallisten 
voimien käynnistämiä palokuntia, joiden 
tosiasiallinen tarkoitus oli ennemminkin 
sammuttaa kytevät vallankumouksen ja 
epäjärjestyksen pesäkkeet kuin tulipa-
lot. 

Saksanniemen järjestyslipusto 
17.9.1917

Ensimmäinen vakava yritys luoda Suo-
melle valtakunnallinen järjestysvalta oli 

Saksanniemen 
järjestyslipusto 100 vuotta

– Vapaussodan alkutahdit Porvoossa syksyllä 1917

Saksanniemen järjestyslipuston perus-
taminen 17.9.1917. Organisaatiolla oli 
muitakin nimiä, kuten Saksanniemen 
ratsupoliisikoulu. Koulua varten vuokrat-
tiin Porvoon lähellä sijainneelta Kiialan 
kartanolta Saksanniemen tila ja muita 
rakennuksia. Saksanniemen joukko oli 
myös Uudenmaan Rakuunarykmentin 
alkusolu.
 Koulun perustamiseen vaikuttivat 
keskeisesti Helsingin poliisilaitoksen 
komisario Pekka Kuokkanen sekä rat-
sumestari Gaston Ahrenberg Uuden-
maan läänin maaherran Bruno Jalan-
derin toimeksiannosta. Myös koulun 
johtajaksi nimitetyllä Ahrenbergillä oli 
poliisitaustaa uransa aiemmista vaiheis-
ta. Järjestyksenpidon ohella järjestysli-
pustoa kaavailtiin myöhemmin perustet-
tavan vapautusarmeijan kantajoukoksi.
 Opiskelijarekrytointia ei sekavien 
olojen takia voitu tehdä julkisesti vaan 
opiskelijat värvättiin henkilökohtaisten 
kontaktien ja suositusten perusteella eri 
puolilta maata. Värväyksestä huolehti 
pääasiassa Kuokkanen. Tavoitteena oli 
200 oppilasta, mutta vain 170 sopivaa 
saatiin kokoon. Oppilasrekrytoinnin vai-
keuksien ohella oppilaitosta vaivasi ase- 
ja hevospula.

Punaisten hyökkäys 
Saksanniemeen

Saksanniemen kurssin salaamisessa ei 
tietenkään voitu loputtomiin onnistua. 
Sanan levittyä laillista järjestysvaltaa 

vastustaneet tahot ryhtyivät vastatoi-
miin. Koulu oli ehtinyt toimia vain kaksi 
kuukautta kun 17. marraskuuta useita 
satoja suomalaisia punaisia sekä venä-
läisiä sotilaita lähestyi junalla Porvoota 
ilmeisenä tarkoituksenaan tuhota oppi-
laitos oppilaineen.
 Syntyneessä kahakassa haavoittui 
useita hyökkääjiä ja muutama kouluaan 
puolustanut oppilas. Koululle tunkeutu-
neet hyökkääjät surmasivat kaksi hen-
kilökuntaan kuulunutta miestä ja tuhosi-
vat irtaimistoa.
 Koulun johtaja Ahrenberg teki huo-
mattavan mies- ja aseylivoiman edessä 
ainoan oikean ratkaisun ja pelasti irtau-
tumalla oppilaat sekä suurimman osan 

Teksti ja kuvat: Seppo Simola
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varusteista, jotta koulutuksen jatkami-
nen toisaalla myöhemmin olisi mahdol-
lista.
 Uusi paikka löytyi Etelä-Pohjanmaan 
Lappajärveltä, jonne joukko kuitenkin 
saapui huvenneena sekä miehistön että 
ratsujen osalta. Koulutus jatkui siel-
lä aina siihen asti, kunnes venäläisten 
joukkojen aseista riisuminen 26.1.1918 
aloitti Pohjanmaalla vapaussodan. Ope-
raatioon osallistuivat myös saksannie-
meläiset. Seuraavana päivänä järjes-
tyslipusto merkittiin valkoisen armeijan 
vahvuusluetteloon nimellä Uudenmaan 
rakuunarykmentti.

Saksanniemen 100-vuotisjuhla

Kunnianosoitus Saksanniemen muis-
tomerkillä on kuulunut Vapaussodan 
Helsingin Seudun Perinneyhdistyksen 
(VHSPY) vuosikalenteriin yhdistyksen 
perustamisesta asti, ja Saksanniemen 
perinnettä on muistettu Porvoossa 
myös paikallisin voimin. Kunnianosoi-
tus 17.9.2017 oli tavallista juhlavampi 
100-vuotismuiston kunniaksi. Järjestäji-
nä olivat Porvoon Reserviupseerikerho 
sekä VHSPY yhdessä. 
 VHSPY:n puheenjohtajan Jyrki Uu-
telan tervehdyspuheen jälkeen seura-
si seppeleiden lasku. Kenttähartauden 
piti ratsuväen perinneasuun pukeutunut 

Juhlan järjestelyistä vastasivat majuri (res.) Ilmari Ojala (Vapaussodan Helsingin seudun 
perinneyhdistys) sekä yliluutnantti (res.) Erkki Naumanen (Porvoon reserviupseerikerho). 
Kuvassa oikealla majuri (res.) Jorma Ignatius (Vapaussodan Imatran seudun perinneyhdistys).

Ratsuväen perinteet olivat Saksanniemen muistomerkillä näyttävästi läsnä, kunniavartiokin hoiti tehtävänsä ratsain.

kenttäpiispa Pekka Särkiö. Muistomer-
killä järjestettyjen kunnianosoitusten 
jälkeen runsaslukuiselle kutsuvierasjou-
kolle tarjottiin juhlakahvit kulttuuritalo 
Grandissa Porvoossa.

 Kahvitilaisuutta seuranneen muis-
tojuhlan aloitti Ratsuväen perinnesoit-
tokunnan esittämä Marsalkan hopea-
torvet. Porvoon Reserviupseerikerhon 
puheenjohtaja Erkki Naumasen terveh-
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dyssanojen ja Porvoon apulaiskaupun-
ginjohtajan Fredrick von Schoultzin 
tervehdyksen jälkeen juhlapuheen piti 
puolustusministeri Jussi Niinistö. Hän 
korosti maamme vapauden eteen teh-
tyä työtä ja annettuja uhreja. Vapaus ei 
tullut vaivatta. 
 Nuorten puheenvuoron käytti Ku-
losaaren yhteiskoulun oppilas Tiia 
Schleifer. Hän kiitti rohkeita ja kau-
konäköisiä isänmaan miehiä siitä, että 
hänen sukupolvensa on saanut syntyä 
vapaaseen Suomeen.
 Tilaisuuden juhlavasta musiikkiohjel-
masta vastasi kapellimestari Antti Hir-
vikallion johtaman Ratsuväen perinne-
soittokunnan ohella pianonsoiton opet-
taja Minna Ukkonen tyttäriensä Suvin 
ja Eevin kanssa. Tilaisuus päättyi soitto-
kunnan ja yleisön yhteiseen Maamme-
lauluun.

Lähde:
Antti Kauranne: Senaatin ratsupolii
seista Marskin Rakuunoiksi – Sak
sanniemen perintö 1917–2007

Juhlapuheen muistojuhlassa piti puolustus-
ministeri Jussi Niinistö

Kenttäpiispa Pekka Särkiö piti muistomerkillä kenttähartauden ratsuväen perinneasu yllään.
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Aliupseeri on parhaimmillaan 
oman alansa kärkiosaaja ja hiljai-
sen tiedon mestari. Opistoupsee-
rien poistuma koulutustehtävistä 
kiihtyy, eikä muutaman vuoden 
töissä ollut nuori upseeri rehel-
lisesti sanottuna edusta vank-
kaa kokemusta, vaikka tahtoa 
ja asennetta olisi kuinka paljon. 
Nykyisenlaisessa joukkotuotanto-
organisaatiossa työssään viihty-
vä ja ammattitaitoinen aliupseeri 
edustaa pysyvyyttä sekä koke-
musta, joilla on kiistämätön ar-
vonsa. 

Tämä artikkeli sisältää ruohonjuuritason 
ajatuksia aliupseerien kelpoisuusvaati-
muksista, koulutusjärjestelmästä ja am-
matin arvostuksesta. Tavoite on herät-
tää keskustelua aliupseerien valinta- ja 
koulutusjärjestelmästä nykyisten ja tu-
levien henkilöstö- ja koulutusalojemme 
asiantuntijoiden keskuudessa. Kirjoitus 
perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiini 
joukko-osastoissa ja sotilasopetuslaitok-
sissa, muun muassa aliupseerien työ-
toverina, opettajana ja kurssinjohtajana.
Nykyinen ammattialiupseeristo perus-
tettiin puolustusvoimiin vuoden 2007 
alusta. Pohjalla oli kahden vuoden val-
mistelu vuoden 2004 Turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen selonteon linja-
uksiin perustuen. Samassa yhteydes-
sä oli tavoite jakaa puolustusvoimien 
henkilöstö upseereihin, aliupseereihin 
ja siviileihin. Ensi vaiheessa sotilasam-

Aliupseeri – ja ylpeä siitä?

– Esitietovaatimuksilla varmistetaan halukkuus ja kyvykkyys

mattihenkilöstön virat muutettiin aliup-
seerien viroiksi. Aliupseereilla piti myös 
korvata opistoupseerit kouluttajina, joh-
tajina, sekä ase- ja johtamisjärjestelmi-
en käyttäjinä. Vastuu aliupseerien rek-
rytoinnista ja tehtäviin määräämisistä 
osoitettiin joukko-osastoille. 
 Aika ajoin nousee esille teesi aliup-
seereista opistoupseerien korvaajina. 
Ammattialiupseerien valinta- ja työ-
hönottoprosessi eroaa kuitenkin mer-
kittävästi entisestä toimi- ja opistoup-
seerien vastaavasta. Jos halutaan edes 
teoriassa rinnastaa aliupseerit opistoup-
seereihin, on syytä pohtia, onko nykyi-
nen valintajärjestelmä aliupseerien eri 
tasojen opintoihin riittävä? Sama kysy-
mys kohdistuu niihin valmiuksiin, mit-
kä aliupseeri opinnot suoritettuaan saa. 
Tällä hetkellä aliupseerien uraan kuuluva 
koulutus ei ole rinnasteinen siviilitutkin-
toihin, toisin kuin esimerkiksi opistoup-
seerikoulutus on. Muistettakoon vielä, 
ettei aliupseerikoulutuksen yhteydessä 
tule puhua virkaurakursseista vaan täy-
dennyskoulutuksesta, eikä näin ollen 
pääsykokeista vaan esitietovaatimuksis-
ta.
 Aliupseerien koulutusta ohjaavan nor-
min mukaisesti perustason opintojen 
yleisinä esitietovaatimuksina ovat suo-
ritetut varusmiespalvelus tai naisten va-
paaehtoinen asepalvelus sekä johtaja- 
ja kouluttajakoulutus. Edelleen normin 
hengessä aliupseerien osaamista kehi-
tetään perehdytyksellä, perus-, yleis- ja 
mestaritason opinnoilla sekä ohjatulla 

työssä oppimisella. Kaikissa puolustus-
haaroissa kyseisiin opintoihin liittyvien 
kurssien niminä käytetään tällä hetkellä 
perus-, yleis- ja mestaritason opintoja. 
Opintojen jälkeen aliupseerien osaami-
sen ja toimintakyvyn tulisi tavoitteiden 
mukaisesti vastata tehtävätasojen nor-
maali- ja poikkeusolojen vaatimuksia. 

Tahtoisin toimiupseeriksi

1980-luvun puolivälissä toimiupseeriksi 
mielinyt haki ensin töihin väliaikaisek-
si kouluttajaksi esimerkiksi perusyksik-
köön. Viran saamiseksi oli suoriudutta-
va psykologisista testeistä Helsingissä. 
Tämän jälkeen oli mietittävä, haluaako 
opistoupseeri- vai upseerikoulutukseen 
vai takaisin reserviin. Opistoupseeriksi 
halukkaat arvioitiin ja tarvittaessa tes-

Kirjoittaja kapteeni Lauri Kohva, 
Logistiikkakoulu
aliupseerien perustason huolto-opinto-
jen kurssinjohtaja 2014–2017
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tattiin joukkoyksikön tai vastaavan or-
ganisaation toimesta, jonka perusteel-
la parhaita esitettiin Päällystöopistolle 
(PO). PO I:n noin vuoden mittaisten 
opintojen suorittaminen antoi vakinai-
sen viran ja ylikersantin arvon.  
 PO II:lle pyrittiin noin viisi vuotta val-
mistumisen jälkeen, ja jos opintoihin ei 
päässyt tai halunnut, oli vaihtoehtona 
vääpelikurssi ja loppu-ura vääpelin ar-
vossa. PO II:n pääsykokeisiin luettiin 
parhaimmillaan kuukausia ja kurssille 
pääsy oli jo saavutus. Valmistuttuaan 
opistoupseerit saivat vääpelin palvelu-
sarvon. Viitisen vuotta PO II:n jälkeen 
olivat vuorossa luutnanttikurssin pääsy-
kokeet, joihin valmistautuminen edel-
lytti vähintään samaa työmäärää kuin 
edeltävälle opintotasolle karkeasti joka 
kolmannen päästessä opiskelemaan. 
Koko ajan ylenemistahti ja virat sekä 
palkkakehitys olivat sidoksissa eri vir-
kaurakursseilla menestymiseen. 
 1990-luvun puolivälissä opistoupsee-
rin ura aukeni usein hakemalla vauh-
tia määräaikaisen kouluttajan virasta. 
Samana virkavuonna haettiin Päällys-
töopiston pääsykokeisiin, jotka olivat 
kaksipäiväiset. Hakemusten mukaan oli 
liitettävä oman joukko-osaston komen-
tajan tai vastaavan lausunto hakijan 
soveltuvuudesta opistoupseerikoulutuk-
seen. Uusimuotoinen opistoupseerien 
peruskurssi kesti kaksi ja puoli vuotta ja 
sisälsi entiset PO I ja PO II opintokoko-
naisuudet ja opinnäytetyön. Valmistut-
tuaan opistoupseerit nimitettiin virkaan 
vänrikin palvelusarvolla. Opistoupseeri-
en jatkokurssi korvasi luutnanttikurssin, 
mutta pääsykokeesta oli luovuttu. Sen 
sijaan jatkokurssin läpäisy takasi ylen-

Aliupseerien neliportainen koulutusjärjestelmä

Suoritustason arviointia

nyksen ja mahdollisuuden vaativampiin 
virkoihin.

Määräaikaisen reservin upseerin 
renessanssi

Viimeisten opistoupseerien valmistues-
sa peruskurssilta vuonna 2003, koulu-
tettiin jo määräaikaisia reservinupseere-
ja kadettikurssilla (88.–92. kadettikurs-
sit). Vuoden kestäviin perusopintoihin 
haettiin normaalin upseerin koulutusoh-
jelman hakumenettelyn kautta ja ilman 
opintojen hyväksyttyä suoritusta ei vir-
kaa voinut saada. 

 Upseerin perusopinnoista 2000-luvun 
alkupuolella vänrikkeinä valmistuneet 
määräaikaiset reservinupseerit, jotka 
sittemmin ottivat vastaan aliupseerin vi-
ran, edustavat nyt mielestäni omassa 
ikäluokassaan henkilöstöryhmänsä kär-
kiosaamista. Lisäksi nämä entiset ”ma-
rut” erottuvat ainakin Logistiikkakoulun 
kursseilla edukseen tiedollisesti ja laa-
jempien kokonaisuuksien ymmärtäjinä. 
Voisivatko osasyinä olla näiden aliup-
seerien aikanaan läpikäymät pääsykoe 
ja tutkintoon johtava koulutus? 
 Pääsy- ja tasokokeet, sekä tutkinnon 
suorittamisesta saatu oikeus tehdä töi-
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tä ovat ainakin omalta osaltani motivoi-
neet ottamaan erilaiset tutkinnot vaka-
vasti ja antamaan niille arvoa. Voidaan 
arvella, miten motivaatio eroaa koulu-
tustapahtumassa, johon henkilö on 
”vain” käsketty verrattuna tilaisuuteen, 
johon hän on itse pyrkinyt ottamalla 
selvää pääsy- ja esitietovaatimuksista, 
sekä valmistautunut ja läpäissyt mah-
dolliset pääsy- ja tasokokeet? Jälkim-
mäisessä tapauksessa henkilö tuntee 
saavansa enemmän vastinetta ajalleen 
olemalla heti osana opintoja. Lisäksi va-
littu henkilö on jo tavallaan suorittanut 
osan koulutusta valmistautuessaan sii-
hen kunnolla. 
 Kuten todettua, aliupseeri on par-
haimmillaan oman alansa kärkiosaaja ja 
hiljaisen tiedon mestari. Nykyistä tun-
netummalla ja tunnustetummalla valin-
tajärjestelmällä eri henkilöstöryhmien 
arvostus tätä osaamista kohtaan kasvai-
si. Esimerkiksi laivapalveluksessa olevat 
vanhemmat aliupseerit lienevät ammat-
titaitonsa puolesta tunnettuja kaikissa 
puolustushaaroissa. Heiltä voi myös ha-
lutessaan kuulla, miten jokin harjoitus 
on toteutettu viisi tai kymmenen vuotta 
sitten – ennen kuin kuvittelee keksi-
neensä jotain uutta ja mullistavaa.

Keppi ja porkkana 

Tällä hetkellä aliupseerien koulutusjär-
jestelmässä ei ole yhtään sellaista kurs-
sia tai opintokokonaisuutta, jonka huo-
nosti suorittaminen tai erityisesti suorit-
tamatta jättäminen estäisi etenemisen 
uralla. Perus- ja yleistason opinnot näh-
dään usein pakollisena pahana, jotka on 
suoritettava, kun organisaatio käskee. 
Aliupseerikoulutusta ohjaavien normien 
mukaisesti mestaritason opintoihin hy-
väksyminen ja itse opinnot ovat puoles-
taan ainakin logistiikkatoimialalla hyvin 
vaativa prosessi. Opintojen hyväksytty 
suorittaminen on kova saavutus, min-
kä jokainen ne suorittanut lähipiireineen 
tietää. Iso osa mestariopinnoista on 
yhteneviä sotatieteiden kandidaattien 
logistiikkaopintosuunnan kanssa. Syner-
giaedun lisäksi tulevat työtoverit oppi-
vat arvostamaan toisiensa osaamista ja 
asennetta jo opiskellessaan.
 Perus- ja yleistason opintoihin kaivat-
taisiin kipeästi samanlaista nostetta ja 
sisäistä arvostusta. Pelkän varusmies-
johtajakoulutuksen hyväksytty suoritta-
minen esitietovaatimuksena perustason 

opintoihin on kovin vaatimaton lähtö-
kohta aliupseerin uralle. 2600 metrin 
minimivaatimuksessa juoksutestissä ja 
toisen asteen tutkinnossa on sentään 
karsinnan yritystä. Virkaan nimittävällä 
joukko-osastolla on silti suuri vastuu 
valintojen onnistumisessa, kun pitäi-
si nähdä nuoren sotilaan potentiaali 
vuosien sijaan kymmeniä vuosia tule-
vaisuuteen. Opintojen aikana arviointia 
voidaan tehdä esimerkiksi vertais- ja 
esimiesarvioinneilla - normissa ei sitä 
vaadita muttei kielletäkään. Opinnois-
sa pärjääminen ei koskaan kerro koko 
totuutta aliupseerin soveltuvuudesta 
normaali- tai poikkeusolojen organisaa-
tioon. Henkilökohtaiset ominaisuudet 
ratkaisevat paljon henkilöstösijoituksia 
tehtäessä.
 Opetussuunnitelmia on kehitetty voi-
makkaasti ja puolustushaara- aselaji- ja 
toimialakoulut tekevät paljon työtä laa-
dukkaan koulutuksen eteen. Lisätyötä 
aiheutuu kuitenkin oppilasaineksen he-
terogeenisuudesta; ikä- ja taitojakaumat 
ovat ainakin logistiikkatoimialalla valta-
vat. Osa perustason opinnot läpäisseis-
tä aliupseereista ei ole ominaisuuksil-
taan sopivia vaativampiin opintoihin ja 
niiden jälkeisiin tehtäviin, eikä heitä 
tulisi niihin väkisin ohjata. Poikkeusolo-
jen organisaatiossa ei voi tarjota kaikil-
le kaikkea pelkän nousujohteisen uran 
varjolla. 

Halukas ja kyvykäs?

Aliupseerien koulutuksen arvostusta 
voidaan parantaa tiukentamalla esitieto-
vaatimuksia. Virkauran aikaisissa opin-
noissa pärjäämisen olisi myös näyttävä 
jatkouralla. Logistiikkakoululla on pidet-
ty tasokokeita huollon aliupseerien eri 
tasojen opintojen alussa. Näihin on lii-
tetty itseopiskelumateriaaleja. Vaikutuk-
set ovat olleet positiivisia. Opiskelijoiksi 
hyväksytyt ovat itse todenneet oman 
osaamisensa tason ja samalla orientoi-
tuneet tuleviin opintoihin. Jos muistel-
laan vanhoja, niin on todennäköistä että 
esimerkiksi PO II:lle pyrkineiden teo-
riaosaaminen kasvoi pääsykokeeseen 
valmistautumisen avulla, oli lopputulos 
kumpi tahansa.
 Varsinaisen arvioinnin ja valintojen 
paikka olisi kuitenkin joka tasolla ennen 
koko kurssin alkua, jolloin sisään pääs-
seet lunastavat samalla opinto-oikeuden 
eriytyviin opintoihin. Esitietovaatimuk-

sien aliupseerien eri opintotasoilla on 
oltava valtakunnallisesti linjassa, eivät-
kä puolustushaarat voi tehdä asiassa 
poikkeuksia. Yksittäisiä esimiehiä ei tule 
jättää vastuuseen siitä, ketä esitetään 
opintoihin, vaan seulonnan ja päätös-
ten on tapahduttava joukko-osasto- tai 
jopa puolustushaarakehyksessä. Koulu-
tukseen esittäminen tai hyväksyminen 
ei voi olla automaatio. Pelkistetysti aja-
teltuna oikeus palkkansa tienaamiseen 
on ansaittava. Halukkaan ja kyvykkään 
aliupseerin esittää mieluusti aikanaan 
vaativampaan tehtävään, jossa on myös 
korkeampi palkka.
 Edellä kuvattu opistoupseerikoulu-
tuksen koulutusjärjestelmä pääsykokei-
neen oli selkeä, kuten on myös upsee-
rikoulutusjärjestelmä. Aliupseerienkin 
osalta olisi kova tarve haastaa ammat-
tisotilaaksi mielivän asenne ja tätä kaut-
ta valmius normaali- ja poikkeusolojen 
tehtäviin. Eikö olisi hyvä, jos ylikersan-
tin arvomerkit kertoisivat niitä kantavan 
sotilaan läpäisseen yleisesti tunnetun ja 
tunnustetun seulan? Jos määräaikaisten 
reservin upseerien koulutus tulikin lo-
pullisesti tiensä päähän Bolognan pro-
sessin mukaisiin opintoihin siirryttäes-
sä, olisiko mallista kuitenkin lainattavis-
sa jotakin aliupseerien valinta- ja koulu-
tusjärjestelmään? Miten varmistetaan, 
soveltuvatko opintoihin hyväksytyt ali-
upseerit niihin poikkeusolojen tehtäviin, 
joihin opinnot antavat koulutuksesta an-
nettujen normien vaatimat valmiudet?
 Aikanaan sotilasammattihenkilöstö 
palveli pääsääntöisesti sellaisissa tehtä-
vissä, joissa ei ollut alaisia tai koulutus-
vastuuta. Aliupseerit sijoittuvat yleensä 
tehtäväkentässään selkeästi vaativam-
piin tehtäviin, jotka usein edellyttävät 
niin esimiestaitoja kuin pedagogisia val-
miuksia. Esimerkiksi huollon aliupseerin 
täytyy osata yhdistää omat käytännön 
taitonsa tietoon siitä, mitä suurempaa 
kokonaisuutta nuo taidot palvelevat, 
sekä kyettävä kouluttamaan monimut-
kaisiakin asioita asevelvollisille. 
 Omanarvontuntoinen aliupseeri on ar-
vokas voimavara Puolustusvoimille. Tätä 
voimavaraa voi kasvattaa nykyistä vaa-
tivammilla esitietovaatimuksilla ja katta-
vammalla soveltuvuuden arvioinnilla. 

Kirjoittaja 
kapteeni Lauri Kohva, 
Logistiikkakoulu
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Seminaarin teemana oli poikke-
usolojen logistiikan ja huoltotak-
tiikan kehittäminen. Työskente-
lytapana oli kolmessa erillisessä 
ryhmässä tehtävät CASE-tarkas-
telut. Seminaarin teemaa pyrit-
tiin tukemaan logistiikan ja huol-
totaktiikan ajankohtaisten asioi-
den tietoiskuilla.

Seminaari oli suunnattu erityisesti 
poikkeusolojen logistiikka- ja huolto-
pataljooniin sijoitetuille henkilöille, so-
tilasopetuslaitosten opettajistolle sekä 
logistiikka- ja huoltopataljooniin tukeu-
tuvien joukkojen huoltoa suunnitteleville 
henkilöille. Seminaariin osallistui lähes 
60 henkilöä 15:stä eri hallintoyksikös-
tä. Muista samanaikaisista tilaisuuksista 
johtuen jouduttiin tilaisuuden ohjelmaa 
ja ohjelmaan kuuluneiden tietoiskujen 
sisältöä muokkaamaan viime hetkille 
saakka. 
 Pääosa tilaisuudessa esitetystä mate-
riaalista oli luokiteltu tasolle STIV. Kes-
kusteluissa asioissa syvennyttiin STIII 
tasolle. Suojaustasosta johtuen artikke-
lissa ei käsitellä seminaarin asioita ko-
vinkaan yksityiskohtaisesti. 
 Logistiikkakoulun johtaja everstiluut-
nantti Jari Riihimäki avasi tilaisuuden 
kertomalla Logistiikkakoulun ajankoh-
taisista asioista. Merkittävimpinä asia-
kokonaisuuksina olivat kadettikurssin 
uudistunut logistiikkaopintosuunta ja 
vuoden 2018 keväällä uudistuva logis-
tiikkaupseerikurssi.
 Avauksen jälkeen kapteeni Harri Vire 
(LOGK) esitteli seminaariväelle tilaisuu-
den yleisjärjestelyt ja muutoksia koke-
neen aikataulun. Työjärjestyspuheen-
vuoron jälkeen kapteeni Petri Heinäaro 
(LOGK) piti tietoiskut maapuolustuksen 
johtamisjärjestelmä M18:n ja virtuaali-
koulutusympäristön opetuksesta Logis-
tiikkakoululla. Heinäaron puheenvuoron 
jälkeen majuri Jussi Kauppila (MAASK) 
johdatti seminaariväen Maavoimien tut-
kimuskeskuksen huollon tutkimus- ja 
kehittämistehtäviin. Tämän jälkeen insi-
nöörimajuri Matti Miettinen (LOGK) sy-
vensi tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
asioita käsittelemällä logistiikan T&K-
toimintaa ilmiöiden etenemisen tunnis-

Poikkeusolojen logistiikka- 
ja huoltotaktiikka-seminaari 
järjestettiin 22.–23.8.2017 
Logistiikkakoululla 
Riihimäellä

tamisen ja toiminnan ennakoimisen nä-
kökulmasta.
 Lounaan jälkeen kapteeni Heinäaro 
piti tietoiskun aiheesta logistiikan ja 
huollon yhteistoiminta- ja koordinointi-
kokoukset (YKK:t). Kokousten onnistu-
neella pitämisellä on merkittävä rooli 
logistiikan ja huollon tukeutumisverkos-
ton luomisessa, mikä vaikutti olevan 
seminaariväellä hyvin tiedossa. Heinä-
aron jälkeen kapteeni Markku Jokimies 
(LOGK) syvensi aihepiiriä tukeutumis-
verkoston osalta. Jokimiehen puheen-
vuoron aikana teoreettinen viitekehys 
alkoi jo muuttua karttakuviksi sekä 
konkreettisiksi lopputuotteiksi. Myös 
tässä vaiheessa oli ilahduttavaa huoma-
ta, että seminaariyleisö oli liikuttavan 
yksimielinen käsiteltävän asian tärkey-
destä. 
 Varsinainen seminaarityöskentely to-
teutettiin kolmessa ryhmässä, jotka 
osallistuivat seminaarin aikana kolmeen 
erilliseen CASE-tarkasteluun. Seminaari-
väki jaettiin tarkasteluja varten sekaryh-
miin, jotta jokaiseen ryhmään saataisiin 
mahdollisimman laaja-alaiset taustatie-
dot ja kokemukset. 
 Kapteeni Heinäaron johdolla ryhmät 
pääsivät tutustumaan logistiikkapatal-
joonan toimintaan sekä tukeutumisver-
kostonrakentamiseen ja yhteistoiminta- 
ja koordinaatiokokouksessa käsiteltäviin 
asioihin.

 Komentaja Antti Rainio (RPR) ja kap-
teeniluutnantti Mika Salminen (RPR) 
esittelivät seminaariväelle merihuolto-
pataljoonan suorituskykyä ja toimintaa 
sekä sen roolia tukeutumisverkostossa.
 Majuri Kauppilan johdolla ryhmille 
esiteltiin huoltopataljoona m20 käyt-
töönottoprojektin etenemistä ja suori-
tuskykyä.
Ensimmäinen päivä päättyi ilmoittautu-
neiden osalta Logistiikkaupseerit ry:n 
tarjoamaan iltapalaan Riihimäen upsee-
rikerholla. Kalenterimurheista johtuen 
upseerikerho oli varattu samanaikaises-
ti myös Sotilaslääketieteenkeskuksen 
”Lääkintähuolto 2017” tapahtuman ilta-
tilaisuuteen. Tämä ei kuitenkaan haitan-
nut kumpaakaan osapuolta ja illanvietto 
tapahtui yhdessä sulassa sovussa. Illan 
aikana oli mukava kuulla, että myös 
SOTLK:n väelle oli pidetty tietoisku Lo-
gistiikkaupseerit ry:n toiminnasta. Se-
minaariväki pääsi myös osallistumaan 
yhdellä joukkueella SOTLK:n järjestä-
mään, teoriatietoa testaavaan, ”soti-
laslääkinnän moniotteluun”. Logistiikan 
joukkue pärjäsikin melko mukavasti ja 
heille luovutettiin SOTLK:n tavarapalkin-
not. 
 Seminaarin toisen päivän aamupäivä 
käytettiin tarkastelujen jatkamiseen työ-
ryhmien siirtyessä tarkastelukohteelta 
toiselle. Lounaan jälkeen kapteeni Vire 
piti lyhyen esittelypuheenvuoron Lo-
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gistiikkaupseerit ry:stä, jonka jälkeen 
majuri Asko Ruohomäki (SATLSTO) piti 
tietoiskun Ilmavoimien huollosta. Vaik-
ka tietoiskussa tuli esille paljon Ilma-
voimien huollon erikoispiirteitä, niin 
asiasta oli tunnistettavissa myös paljon 
tuttuja ja kaikille yhteisiä huollon asi-
oita. Ruohomäen tiivis puheenvuoro 

päättyi iltapäiväkahveihin, jonka jälkeen 
CASE-tarkastelujen johtajat pitivät tii-
viit yhteenvedot työryhmien tekemistä 
tärkeimmistä havainnoista. Havaintojen 
suhteen seminaariväki vaikutti varsin 
yksimieliseltä, joten kapt Vire pääsi pi-
tämään tilaisuuden päätöspuheet niin 
sanotusti hyvissä ajoin.

 Logistiikkakoulu kiittää työryhmien 
henkilöstöä ja tietoiskujen pitäjiä erin-
omaisista esityksistä sekä kaikkia ti-
laisuuteen osallistuneita aktiivisesta 
keskustelusta. Lisäksi Logistiikkakoulu 
kiittää Logistiikkaupseerit ry:tä nyt jo lä-
hestulkoon perinteeksi muodostuneen 
iltapalatarjoilun mahdollistamisesta.

Kapteeni Harri Vire
Tutkijaesiupseeri
Taktiikka- ja suorituskykysektori
Korkeakoulu- ja kehittämisosasto
Logistiikkakoulu - PVLOGLE

Jokimies puhumassa seminaariväelle.
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Pjotr Nikolajevitš Wrangel, kutsu-
manimeltään ”Musta Eversti”, oli 
venäläinen vapaaherra ja kenraa-
li, joka toimi Krimiltä operoivan 
valkoisen Etelä-Venäjän armei-
jan ylipäällikkönä Venäjän sisäl-
lissodassa vuonna 1920 Anton 
Denikinin jälkeen. Etelä-Venäjän 
armeija taisteli sekä moskova-
laismielistä bolševikkien vuonna 
1918 perustamaa puna-armeijaa, 
anarkistista Ukrainan vallanku-
mouksellista kapinallisarmeijaa 
sekä Ukrainan kansallisia maan 
itsenäistymiseen pyrkiviä armei-
joita vastaan. Wrangel muodosti 
myös Krimin hallituksen. Myö-
hemmin hän oli valkoisen emi-
granttiliikkeen johdossa.

Wrangel syntyi Novoaleksandrovskis-
sa Liettuassa silloisessa Venäjän kei-
sarikunnassa 27.8.1878. Wrangel oli 
koulutukseltaan kaivosinsinööri, mutta 
liittyi vapaaehtoisena ratsuväkirykment-
tiin ja ylennettiin upseeriksi 1902. Hän 
osallistui vapaaehtoisena Venäjän – Ja-
panin sotaan vuosina 1904–1905. Tä-
män jälkeen hän opiskeli Venäjän yleis-
esikunta-akatemiassa, josta valmistui 
1910. Ensimmäisessä maailmansodas-
sa hän komensi kasakkarykmenttiä ja 
taisteli mm. Itä-Preussissa sekä Galitsi-
assa. Hän yleni kenraalimajuriksi ja sai 
vuonna 1917 komentoonsa 7. ratsuväki-
divisioonan.

”Musta eversti” valkoisen 
armeijan johdossa 100 
vuotta sitten

Pjotr Nikolajevitš Wrangel.

Pjotr Wrangelin hautakappeli Belgradissa.
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 Vuoden 1917 elokuussa Wrangel liittyi 
Venäjän väliaikaisen hallituksen jälkei-
siin bolševikkeja vastustaviin valkoisiin 
joukkoihin. Hän nousi kenraali Deniki-
nin alaisuudessa lähinnä Kubanin kasa-
koista koostuvan Kaukasuksen armeijan 
komentajaksi.
 Kesällä 1919 hän johti valkoisen ar-
meijan hyökkäystä Tsaritsyniin (Volgo-
grad). Wrangelin ja Denikinin keskinäis-
ten riitojen vuoksi Wrangelia syytettiin 
salaliitosta ja hänet karkotettiin Kons-
tantinopoliin. Kun Denikinin yritykset 
epäonnistuivat, Wrangel kutsuttiin takai-
sin ja huhtikuussa 1920 hänestä Deni-
kinin seuraaja Etelä-Venäjän armeijan, 
joka nyt hallitsi lähinnä Krimiä, komen-
tajana.
 Poliittisesti Wrangel oli monarkisti ja 
suhtautui epäluuloisesti liberaaleihin, 
mutta järjesti silti maauudistuksen vah-
vistaakseen kannatuspohjaansa. Etelä-
Venäjän armeijansa hän nimesi uudel-
leen Venäjän armeijaksi. Hän suunnitteli 
yhteistyötä Puolan Pilsudskin kanssa, 
mutta tämä kariutui komentajan valin-
taan. Wrangelin joukot murtautuivat 
Krimiltä kesällä 1920 Tauriaan, mutta 
bolševikkien solmittua rauhan Puolan 
kanssa lokakuussa puna-armeija keskit-
ti ylivoimaiset joukkonsa etelään ja ajoi 
yhdessä Ukrainan vallankumouksellinen 
kapinallisarmeijan kanssa Venäjän ar-
meijan takaisin Krimille.

 Vuoden 1920 marraskuussa Wran-
gel joutui evakuoimaan liittoutuneiden 
avulla noin 70 000 sotilasta ja 65 000 
siviiliä Krimiltä Turkkiin, joka oli ympä-
rysvaltojen hallussa. Wrangel matkusti 
Turkin ja Tunisian kautta Jugoslaviaan, 
jossa hän piti yllä pakolaisesikuntaa 
mahdollista vastavallankumoussotaa 
varten vuoteen 1925 asti. Hän perusti 
sisällissodan veteraanien järjestön, Ve-
näläinen yleissotilaallinen unionin 1924 
ja pyrki pitämään miehensä taistelu-
kuntoisina ja yhdistämään monarkistit 
ja tasavaltalaiset. Marraskuussa 1924 
hän tosin tunnusti suuriruhtinas Nikolai 
Nikolajevitšin Venäjän kruunuun laillisek-
si tavoittelijaksi.
 Wrangel kuoli Brysselissä, kun hän 
tukijoineen suunnitteli terrorijärjestöjen 
luomista bolševikkejä vastaan. Hänen 
sukunsa väitti että Wrangelin asuessa 
veljensä talossa talon hovimestari olisi 
neuvostoagentti, joka olisi myrkyttänyt 
hänet, sillä kun hovimestari oli lähtenyt 
talosta, oli Wrangel sairastunut pahasti. 
Wrangel haudattiin ensin Brysselissä, 
mutta siirrettiin sittemmin venäläiseen 
katedraaliin Belgradissa ortodoksisessa 
Serbiassa hänen testamenttinsa mukai-
sesti.

Lähteet: Wikipedia, jonka teksti perus-
tuu teokseen Encyclopedia of Russian 
History, ISBN 0-02-865907-4. Muistomerkki Belgradissa venäläisille so-

tilaille, jotka kuolivat I Maailmansodassa. 
Kuva: Risto Gabrielsson

Valkoisen Armeijan sotilaiden ja emigranttien hautausmaa Belgradissa, taustalla venäläinen ortodoksikirkko. Kuva: Risto Gabrielsson
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Syyskokous pidettiin 9.10.2017 Logis-
tiikkakoululla Riihimäellä. Kokoukseen 
osallistui yhteensä 42 henkilöä.
 Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n pu-
heenjohtaja, eversti Timo Saarinen avasi 
kokouksen. Kokouksen avausta edelsi 
Logistiikkakoulun johtajan alustus Logis-
tiikkakoulun toiminnasta.
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
everstiluutnantti Jari Riihimäki ja sihtee-
riksi kutsuttiin kapteeni Henri Pitkäkoski
 Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2018 ta-
lousarvion joka hyväksyttiin.
 Päätettiin, hallituksen esityksen pe-
rusteella, että jäsenmaksu vuodelle 
2018 on 25 €. 

Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjoh-
tajaksi esitettiin ja hyväksyttiin eversti 
Timo Saarinen ja yhdistyksen ja halli-

Logistiikkaupseerit ry:n  syyskokous 2017
tuksen varapuheenjohtajaksi esitettiin ja 
hyväksyttiin kapteeni res Caj Lövegren.
 Yhdistyksen hallituksen jäseniksi esi-
tettiin ja hyväksyttiin seuraavat henkilöt: 
 
– komentaja Jussi Hietaniemi
– insinöörieverstiluutnantti Harri Saarinen
– majuri Sami Friberg
– majuri Mika Pyykkö
– komentajakapteeni Juha Seppänen
– kapteeni Lauri Mukka
– everstiluutnantti evp Aarne Veijalainen
– majuri res Ulf Dahlman
– luutnantti res Hans Gabrielsson
– kapteeni Henri Pitkäkoski.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi esi-
tettiin ja hyväksyttiin vuodelle 2018 
everstiluutnantti evp Matti Paasivaara ja 
everstiluutnantti evp Jukka Salminen.

Valtuuskunnan kokoonpano ja 
kunniajäsenet

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n valtuus-
kunnan puheenjohtaja Heikki Härtsiä esit-
teli kokoukselle valtuuskunnan kokoonpa-
non vuodelle 2017 joka hyväksyttiin.

• Asiakkuusjohtaja (pj) Heikki Härtsiä 
2018
• Liiketoiminnan kehitysjohtaja (vpj) 
Pentti Miettinen 2021 

• Prikaatikenraali Timo Kakkola 2020
• 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 2021
• Toimitusjohtaja Markku Henttinen 2022
• Johtaja Thomas Doepel 2021
• Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo 2021
• Kenraalimajuri Timo Rotonen 2021
• Lääkintäprkenr Simo Siitonen 2021
• Toimitusjohtaja Harri Hentunen 2020
• Toimitusjohtaja Henry Nieminen 2021
• Ketjujohtaja Paavo Käsmä 2020
• Toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen 
2020
• Johtaja, toimitusketju Virve Laitinen 
2021
• Toimitusjohtaja Jari Rautjärvi 2021
• Toimitusjohtaja Antti Sippola 2021

Uudet jäsenet
• Ilkka Seppänen, VR Transpoint, johta-
ja, rautatielogistiikka
• Mika Rantanen, Wurth Oy, toimitus-
johtaja
• eversti Janne Jaakkola

Eturivissä yhdistyksen kunniajäsenet Arto Arvonen, Seppo Laalo ja Kari Suvanto seuraavat tarkasti esitystä vuoden 2018 talousarvioksi.
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Logistiikkaupseerit ry:n  syyskokous 2017
Kunniajäsenet 
• Toimitusjohtaja Seppo Laalo
• Kauppaneuvos Arto Arvonen
• Eversti evp Kari Suvanto
• Eversti evp Leo Puustinen 
Logistiikkaupseerit ry:n toiminta-
suunnitelma vuodelle 2018

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 kotisivu-
jen kautta (www.logistiikkaupseerit.fi). 

Vuoden 2018 teemana on:
”Puolustusvoimat ja puolustusvoimi-
en logistiikka 100 vuotta”

Logistiikkaupseeri-lehti ja seminaari 
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.
 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 2018 
toiminnassa jatketaan vakiintuneella lin-
jalla. Vuosi 2018 on luonteeltaan ”pe-
rusvuosi”. 
 Verkottumisen mahdollisuuksia Ruot-
sin ja Viron logistiikkaupseereiden kans-
sa selvitetään.

Toimintavuosi 2018

Vuosi 2016 oli työntäyteinen ja kallis, 
jonka vuoksi myös vuoteen 2018 läh-
detään maltillisin tavoittein. Valmistau-
tuminen ja taloudellinen varautuminen 
vuoteen 2019 käynnistetään.
 Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokous 
järjestetään 12.3.2018 klo 17.30 Pääkau-
punkiseudulla valtuuskunnan osoitta-
massa paikassa.
 Kokouspäivän iltapäivälle järjestetään 
tutustuminen logistiikan kohteeseen ja 
siihen liittyviä alustuksia.    
 Logistiikkaupseerit ry:n syyskoko-
us järjestetään lauantaina 8.9.2018 klo 
12.00 Kouvolassa.  Hallitus esittää koko-
ukselle lupaa järjestää syyskokous 2018 
säännöistä poiketen jo syyskuussa. 
 Huoltotapahtuma järjestetään lauan-
taina 8.9.2018 Kouvolassa (Vekaranjärvi 
- Utti?), jossa alueen huoltoupseerit toi-
mivat vastuullisena järjestäjänä. 
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 Vaihtoehtoina tutkitaan Huoltotapah-
tuman liittämistä muihin mahdollisiin 
tapahtumiin. Hallitus toivoo jäsenistöltä 
aloitteita ja ideoita!
 Suunnitellaan tutustumismatkaa Vi-
roon.
 Alueellisia yhdistyksen tapahtumia 
tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti 
tarvetta vastaavasti.
 Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa hyödyn-
täen videoneuvottelujärjestelmää.  
 Valtuuskunnan toimintaa pyritään 
edelleen aktivoimaan valtuuskunnan pu-
heenjohtajan, yhdistyksen puheenjohta-
jan ja Puolustusvoimien logistiikkajoh-
don tukemana. 
 Valtuuskunta osallistuu vakiintuneen 
käytännön mukaisesti vuonna 2018 
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.  
 Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäse-
nille järjestetään tilaisuus tutustua huol-
lon varusmies- ja reserviläiskoulutuk-
seen viikolla 47 sekä Merivoimien huol-
toon tutustuminen huhti-/ toukokuussa 
2018.
 Yhdistyksen www-sivuja pidetään yllä 
yhdistyksen hallituksen johdolla. Sivu-
jen mobiiliversiota parannetaan. 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-
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. 

Pentti Miettinen (yläkuva) kertoi kokousväelle mm. mahdollisuuksista laajentaa yhdistyksen 
yhteistyötä Viron suuntaan. Logistiikkakoulun johtaja, everstiluutnantti Jari Riihimäki vastasi 
kokouksen järjestelyistä ja hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi.
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 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 elinkeinoelä-
mään kuin puolustusvoimiin, ylläpide-
tään ja kehitetään julkisuuskuvaa sekä 
tuetaan uuden henkilöstön rekrytointia. 
Viestinnällä vahvistetaan kansalaisten 
luottamusta puolustusvoimiin ja sen uu-
distuvaan logistiikkajärjestelmään. Sisäi-
sen viestinnän tavoitteena on luoda ka-
nava entistä tehokkaampaan viestintään 
yhdistyksen sisällä.
 Viestinnän pääteemana vuonna 2018 
on tukea Logistiikkaupseerit ry:n tee-
maa ” Puolustusvoimat ja puolustus
voimien logistiikka 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. 
 Vuonna 2018 järjestettävällä kirjoitus-
kilpailulla pyritään aktivoimaan logistiik-
kaupseereita tutkimaan ja perehtymään 
asioihin ja sitä kautta opiskelemaan 
uusia asioita ja kehittymään. Tavoittee-

Nyt on aihetta tyytyväisyyteen. Majuri Juha-Petri Kervinen ja everstiluutnantti Jari Riihimäki hoitivat kokousjärjestelyt hienosti vanhoja 
perinteitä noudattaen.
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na on myös rohkaista kirjoittamiseen 
ja omien ajatustensa esiin tuomiseen. 
Kilpailua mainostetaan lehdessä ja net-
tisivuilla. Kolme parasta palkitaan mer-
kittävillä rahapalkinnoilla. 

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 saa-
daan paremmin vastaamaan toisiaan. 
Ilmoitustuloilla katetaan suurin osa 
Logistiikkaupseerilehden ja kotisivujen 
kustannuksista.
 Vuonna 2018 edelleen tasapainote-
taan yhdistyksen taloutta ja varmiste-
taan maksukyvyn pysyminen hyvänä 
jatkossakin. Lisäksi taloudessa varaudu-
taan vuoden 2019 tapahtumiin. 
 Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään 
kasvattamaan ja jäsenmaksu vuon-
na 2018 on 25 €. Arvioitu jäsenmäärä 
(maksaneet) vuonna 2018 on noin 900 
jäsentä.
 Vuoden 2018 talousarvio on yhdistyk-
sen kokouksen pöytäkirjan liitteenä 3. 

Logistiikkaupseerit ry:n toiminnan 
päälinjat vuosina 2018 - 2020 

VUOSI 2018

”Puolustusvoimat ja puolustusvoimi-
en logistiikka 100 vuotta”

Huoltotapahtuman jär jestäminen 
(1LOGR, KARPR, UTJR) 
Aluetapahtumien järjestäminen
Ulkomaanmatka (Viro)
Yritysvierailu ja pienoisseminaari (kevät-
kokous)
Kirjoituskilpailu

VUOSI 2019

”Logistiikan tulevaisuus”

Huoltotapahtuman järjestäminen 
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari 
Matka Sveitsiin
Yritysvierailu
ideoita ?

Vuosi 2020

”Ideoita syyskokoukselta?”

Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari 
Yritysvierailu
ideoita?

Kokoukseen osallistui puolustusvoimien logistiikan terävintä kärkeä. Ilmeistä päätellen ken-
raalit Timo Rotonen ja Kari Renko olivat tyytyväisiä kuulemaansa ja näkemäänsä.
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Syyskokoukseen osallistui ilahdutta-
va määrä nuorempia jäseniä.

Kokouksen päätteeksi osallistu-
jilla oli mahdollisuus tutustua 
Logistiikkakouluun. Kierroksen 
jälkeen tarjolla oli maittava ilta-
pala, jonka ääressä näkemyksiä 
vaihdettiin vilkkaasti.
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Antoisa vierailu Tallinnaan
Viron Riikikogu

Antoisa vierailu on päättynyt ja on hetki aikaa kokoontua ryhmäkuvaan.
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Logistiikkaupseereille avautui 
mielenkiintoinen mahdollisuus 
päästä tutustumaan Viron parla-
menttiin (Riigikogu) yhdistyksen 
pikkujouluristeilyn yhteydessä. 
Haasteellista ajankohdasta huo-
limatta edustava joukko logis-
tiikkaveljiä tukijoukkoineen sai 
mahdutettua retken muuten kii-
reiseen loppuvuoden ohjelmaan.
 
Ilahduttavaa oli se, että mukana oli 
myös Helsingistä katsoen pitkämat-
kalaisia, jotka harvemmin pääsevät 
mukaan yhdistyksen tapaamisiin. Me-
nomatkalla laivalla ryhmällemme oli 
varattu kokoustila, jossa oli oiva mah-
dollisuus tutustua hieman paremmin 
myös harvemmin tavattuihin matka-
kumppaneihin. Puheenjohtaja Timo Saa-
risen tervetuliaispuheen jälkeen iloinen 
puheensorina täyttikin pian kokoustilan. 
Siinä muisteltiin menneitä ja samal-
la kartoitettiin näkymiä tulevaan myös 
yhdistyksen tarjoamien puitteiden mer-
keissä.
 Tallinnassa ryhmää vastassa oli ak-
tiivinen suojeluskuntalainen Mati Mãe, 
jonka bussilla siirryttiin ripeästi Toompe-
alla sijaitsevalle parlamenttitalolle. Siellä 
meitä odottikin jo tapahtuman isäntä, 
kansanedustaja Henn Põlluaas puolisoi-
neen sekä Tallinasta ryhmään liittyneet 
Pauli Järvenpää ja Risto Gabrielsson.
 Muuten viikonloppuisin suljettuna ole-
va parlamenttitalo oli avattu nyt vierailu-
amme varten. Turvatarkastukset sujui-
vat jouheasti kahden paikalle pyydetyn 
viehättävän poliisineitokaisen toimesta 
ja kierros pääsi alkamaan.
 Henn Põlluaas johdatti meidät talon 
merkittäviin kohteisiin, juhla- ja istunto-
saleihin sekä muihin “hermokeskuksiin”. 
Samalla saimme asiantuntevan selvityk-
sen rakennuksen historiasta sekä parla-
mentin nykyisestä toiminnasta.
 Kierroksen päätteeksi saimme päivän 
teeman mukaisesti kuulla kattavan esi-
telmän Viron Suojeluskunnan (Kaitseliit) 
historiasta sekä tämän päivän toimin-
nasta osana Viron puolustusvoimia. Vie-
railun päätteeksi Timo Saarinen luovutti 
isännällemme yhdistyksen muistoesi-
neet kiitoksena mieleenpainuvasta vie-
railusta.
 Tiukasta aikataulusta huolimatta aikaa 
jäi vielä pikaiselle kierrokselle Tallinnan 
joulutorilla ennen paluumatkaa. Laivalla 
saimme nauttia Viking Linen uudistetun 
joulubuffetin antimista ja kerrata päi-
vän tapahtumia. Yhteisen näkemyksen 
mukaan vastaaville retkille löytyy haluk-
kuutta osallistua, mikäli yhdistys tulee 
niitä järjestämään.
 Parhaat kiitokset matkakumppaneille 
ja erityisesti vierailun mahdollistaneelle 
Henn Pôlluaasille puolisoineen!
 
Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

Suuri Suomen ystävä, kansanedustaja Henn Põlluaas antoi hyvän läpileikkauksen 
Viron parlamentin ja Suojeluskunnan toiminnasta. Põlluaasin isä suoritti sota-
aikana RUK:n Suomessa ja hän osallistui vapaaehtoisena maamme puolustami-
seen JR 200:n riveissä.
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101. kadettikurssin huolto-opin-
tosuunta käynnisti ”luokkaret-
kensä” opintojen päättymisen 
kynnyksellä 2.8.2017. Takana oli 
kuukauden mittainen kesäloma 
ja edessä kolmen päivän opinto-
matka Viroon Logistiikkakoulun 
johtajan ja opettajien johdolla. 
Matkan tarkoituksena oli tutus-
tua Estonian Defence Forcesin eli 
Viron Puolustusvoimien toimin-
taan logistisesta näkökulmasta 
tarkasteltuna. NATO-jäsenmaan 
puolustusvoimien varuskuntiin 
ja tukikohtiin tutustuessa oli 
myös mahdollista nähdä muiden 
NATO-maiden sotilaita komen-
nuksillaan ulkomailla. Puolustus-
voimien logistiikkaan tutustumi-
sen ohella oli myös mahdollista 
nauttia paikallisesta kulttuuris-
ta Tallinnassa, Tapassa, Tartussa 
sekä Ämarissa. Reissusta on jo 
muodostunut Logistiikkakoulun 
perinne ja se on ollut suosittu 

Logistiikkakoulun 
opintomatka Viroon 
2.8.2017–4.8.2017

puheenaihe huollon kadettien 
keskuudessa.

Opintomatka alkoi varhain tiistai-aamu-
na 2.8.2017 kokoontumisella Länsisa-
taman uudessa terminaalissa. Kadet-
tikurssin johtaja tarkasti matkustavan 
osaston olevan läsnä, jonka jälkeen hän 
antoi kadeteille viime hetken neuvoja 
sekä ohjeita reissua varten ja jakoi lai-
vaannousukortit.
 Kelit suosivat osastoamme jo heti 
laivamatkan alkaessa. Etukäteen sää-
tiedotteet olivat luvanneet rajuja ukkos-
kuuroja koko Baltian rannikolle, mutta 
sellaisesta ei ollut tietoakaan. Nautim-
me tukevan aamupalan risteilijän buffe-
tissa ja keskustelu kävi kiivaana tule-
vien koitosten ja nähtävyyksien osalta. 
Opettajamme avasivat aikaisempien 
vuosikurssien kokemuksia matkasta 
ja kadettien innostus oli käsin koske-
teltavaa. Pian laiva lipuikin Tallinnan sa-
tamaan ja aloitimme matkamme kohti 
ensimmäistä tutustumiskohdetta.

 Osastoamme kuljettava minibussi 
saapui ensimmäiseksi maan asevoi-
mien logistiikkakoululle, jonka yhteydes-
sä sijaitsi myös Ämarin lentotukikohta. 
Tukikohdassa toimii Estonian Support 
Commandin alainen Logistic Battalion. 
Pataljoonan kokoinen logistinen keskus 
esiteltiin meille arjen, olosuhteiden ja 
liikuntatilojen osalta ja sivuttiinpa esit-
telyissä alueen historiaakin. Pääsimme 
myös näkemään virolaisen sotilaan tais-
teluvarustusta ja majoitustiloja, sekä 
lentotukikohdan toimintaperiaatteita. 
Lyhyen esittelyoppitunnin jälkeen pää-
simme ohjatulle kierrokselle tukikohdan 
ympäri. Näimme muun muassa kaksi 
varusmiesten majoitusrakennusta, joi-
den pohjakerroksissa sijaitsi varastoja. 
Poikkeuksellista näissä varastoissa oli 
läpiajettavuus, mikä mahdollistaisi tar-
vittaessa todella nopean sotilaiden va-
rustamisen. 
 Alueen kalusto oli monenkirjavaa, kä-
sittäen erilaisia ajoneuvoja, paloaseman, 
terminaali, koulutushalleja ja totta kai 
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sotilaslentokoneita. Myös Virolaiset oli-
vat kiinnostuneita meidän logistisesta 
toiminnasta ja koulumme johtaja ava-
sikin omalla luennollaan toimintaamme 
Riihimäellä. Vastaanottavan tahon esit-
telyluennon keskeytti kaksi luentotilan 
vierestä ilmaan noussutta F-35-hävittä-
jää, jotka näimme hangaarissa kiitora-
dan ohi paikalle saapuessamme. Vas-
taanotto Virolaisten osalta oli erittäin 
lämminhenkinen ja meille järjestetty 
tutustumiskierros oli hyvin järjestetty. 
Muistimme tietysti kiittää esittelijöitä 
logistiikkakoulun logolla varustetuilla 
lahjoilla jättääksemme muiston vierai-
lustamme.
 Seuraavaksi suuntasimme Tartuun 
Estonian National Defence Collegeen 
eli Viron maanpuolustuskorkeakoululle. 
Jo matkan aikana opettajamme kertoi-
vat reissuun liittyvistä perinteistä, jois-
ta ensimmäinen oli opintomatkan va-
kio taukopaikka; tuulimylly, joka toimitti 
kahvilan virkaa. Perillä Estonian National 
Defence Collegella käynnistimme ma-
joittumis- ja rentoutumistoimenpiteet, 
jonka jälkeen delegaatiomme suuntasi 
koulun alakerrassa sijaitsevalle kadetti-
kerholle. Perinteet ja maan vaiherikas 
historia heräsi henkiin tuon pienen ra-
vintolan irtaimistossa ja opiskelijave-
toinen henkilökunta oli ystävällistä. 
Kävimme illan aikana vielä toisessa ta-
vaksi muodostuneessa paikassa, Ruuti-
kellarilla, joka oli suuri kivinen ravintola. 
Siellä ostimme opettajiemme esimerkin 
innoittamana itsellemme nimikkotuopin, 
joka jäi muistoksi ravintolan seinustalle 
todisteena reissustamme. Loppuillasta 
hajaannuimme kukin omille teillemme 
tutkimaan tarkemmin kaupunkia. 
 Viron maanpuolustuskorkeakoulus-
sa opiskelijoiden koulupäivät alkavat 
Suomesta poiketen vasta kello 08:30. 
Ilmeisesti tämän takia seuraavan aa-

mun aamupalamme alkoi tähän, mie-
lestäni hiukan erikoiseen, aikaan. 
Täytyy mainita, että virolainen ruoka 
on erittäin maittavaa ja monipuolista, 
mutta ilmeisesti perunamuusilla on 
heidän ruokakulttuurissaan suuri rooli. 
Söimme sitä joka päivä. Ruokailun jäl-
keen edessä oli kiertelyä johdetusti 
Defence Collegen tiloissa. Huolimatta 
maan reilusti pienemmästä puolustus-
budjetista ja puolustusvoimien lyhyestä 
historiasta, koulusta ja muualtakin so-
tavoimien tiloista ja toiminnasta paistoi 
ammattitaitoisuus ja osaaminen. Opet-
tajamme sivusivatkin puheissaan sitä, 
miten lyhyessä ajassa maa on harpan-
nut eteenpäin sotilastoiminnan kehittä-
misessä. Viron maanpuolustuskorkea-
koulun opintorakenne muistuttaa todella 
paljon Suomen vastaavaa. Pieniä eroja 
oli kuitenkin havaittavissa, kuten se, 
ettei koulussa ole mahdollista suorittaa 
tohtorintutkintoa. Tämä hoidetaan yh-
teistyössä paikallisen yliopiston kanssa. 
Lisäksi koulun pääsykokeissa ei ole eril-
lisiä fyysisen kunnon testejä, vaan ha-
kijoille kerrotaan tietty kuntotaso, joka 
vaaditaan opinnoista suoriutumiseen. 
Opiskelijat valitsevat itse tulevat palve-
luspaikkansa ja kaikilla opiskelijoilla on 
viimeisenä opintovuonna työharjoittelu 
tulevassa työpaikassaan. Lisäksi yksi 
luonnollinen ero Suomeen nähden on 
opiskelijoiden määrä. Yksi kadettikurssi 
sisälsi noin 35 opiskelijaa ja meri- sekä 
ilmavoimien upseereita ei edes koulute-
ta joka vuosi.
 Koulun esittelykierroksen jälkeen kir-
jauduimme ulos majoituksesta ja suun-
tasimme minibussilla Tapaan, jossa 
NATO:n todellinen volyymi Virossa alkoi 
meille paljastua. Kalustoa ja ulkomaalai-
sia sotilaita oli Tapan 1. Jalkaväkiprikaa-
tin alueella melkoinen määrä. Monenvä-
riset baretit ja kaikenkirjavat maastoku-

viot marssivat Combat Service Support 
pataljoonan katuja. 
 Tapassa meille luennoitiin Huolto-
pataljoonan varusmieskoulutuksesta 
yleensä ja erityisesti huoltokoulutukses-
ta. Tutustuimme alueen monenkirjavaan 
sotilaskalustoon ja kunnossapitohalliin. 
Pääsimme myös todistamaan NATO:n 
tapaa toteuttaa varuskuntaruokailu ja se 
eroaa merkittävästi, paitsi menultaan, 
mutta myös annoskooltaan, sekä sään-
nöstelyltään suomalaisesta. Tarjolla oli 
tortilloja, bratwurstia ja tietenkin peru-
namuusia ja annokset jaettiin valmiiksi 
lautaselle.
 Viimeinen määränpäämme olikin Tal-
linna ja hotelli Viru. Otimme vastaan 
huoneet ja sen jälkeen suuntasimme 
vanhaan kaupunkiin Viron Logistiikka-
koulun johtajan isännöimälle illalliselle. 
Ruoka oli maittavaa ja ilma mitä mai-
nioin. Tarinoimme jo koetusta ja tulevan 
illan tavoitteista ja jaoimme viimeisen 
lahjan kiitoksena onnistuneesta reis-
susta Viron Logistiikkakoulun johtajalle. 
Tämän jälkeen lähdimme tutustumaan 
kaupunkiin ja kadetit vierailivat Viron 
suosituimmalla yökerholla. 
 Aamulla koetti irtiotto sotilaallisesta 
toiminnasta ohjatun turistikierroksen 
myötä. Kiersimme kävellen ympäri Tal-
linnan vanhaa kaupunkia Turistioppaan 
kertoessa meille Tallinnan ja koko Vi-
ron historian lisäksi meitä ympäröivien 
rakennusten tarinoita. Tämän jälkeen 
jatkoimme kohti satamaa ja ostimme 
matkalla tuliaisia. Kolmen päivän 
opintomatkamme oli kaikin puolin 
onnistunut.

kadetit Olli Sepponen & Pekka Siika-
luoma

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 puolivuosittain 1.3. tai 1.9. mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko
Honkatie 9a
01400 Vantaa

Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com 
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Kirja-arvostelut

Eversti (evp.) Pekka Visuri upottaa ajo-
puun ja karauttaa koskiveneen karille. 
Perinteisten jatkosotateorioiden kiis-
täminen on varma keino ravistella so-
tahistoriallista keskustelukenttää. Tosin 
ajopuuteoria on kiistetty tutkimuskirjal-
lisuudessa toistakymmentä kertaa, ja 
viimeistään Visurin kirjan myötä sinnik-
käimpienkin ajopuuteoreetikkojen on 
syytä tarkistaa kantansa.
 Teoksen ensimmäisessä puolikkaas-
sa tekijä esittää laajan taustoituksen 
Suomen ja Saksan yhteistyön synnyl-
le talvisodan päättymisen ja jatkosodan 
alkamisen välisenä aikana. Kirjan toi-
nen puoli sisältää kenraali Waldemar 
Erfurthin päiväkirjan kesäkuusta 1941 
vuoden loppuun. Tekijä itse on suomen-
tanut päiväkirjan, ja käännös on todella 
sujuvaa työtä.
 Kenraali Erfurth oli kirjan otsikon mu-
kaisesti Saksan kenraali Suomen Pääma-
jassa eli hän oli yhdessä roolissaan Kol-
mannen valtakunnan ylin yhteysupseeri 
Suomessa ja hoiti tehtäväänsä pienen 
esikunnan avustamana aluksi Helsingissä 
ja sitten Mikkelin seudulla, kun Päämaja 
sinne jatkosodan alkupäivinä muutti.
 Erfurthille oli annettu tehtäväksi 
myös vaikuttaa Suomen päätöksiin jat-
kosodan aikana. Kirja määrittelee yh-
teysupseerin tavanomaisiksi tehtäviksi 
tilannetietojen vaihdon, toivomusten ja 
kokemusten välittämisen sekä suun-
nitelmista tiedottamisen. Erfurthin 
toimenkuva oli oleellisesti laajempi. 
Asema ei ollut helppo, koska yhteis-
työtahoja oli kolme: Saksan sodanjoh-
to, Suomessa operoivien saksalaisten 
joukkojen johto sekä Suomen Päämaja. 
 Päiväkirja avaa totisesti mielenkiintoi-
sen näkökulman suomalaiseen sodan-
johtoon, poliittiseen johtoon ja erityises-
ti Päämajaan. Erfurth luonnehtii monia 
tunnettuja kenraaleja sekä saksan kielen 
taidon että muiden ominaisuuksien suh-
teen. Marsalkka Mannerheim pystyi käy-
mään keskusteluja saksaksi, mutta erityi-
sen hyvää arvosanaa hänen kielitaitonsa 
ei Erfurthilta saa, eikä saa tasavallan 
presidentti Risto Rytin eikä päämajoitus-
mestari, kenraalimajuri Aksel Aironkaan 
saksan kielen hallinta. Edellinen oli tun-
nettu anglofiili ja Airo puolestaan oli saa-
nut korkeimmat sotaoppinsa Ranskassa. 
 Jääkäritaustaiset kenraalit saivat ym-
märrettävästi yleensä hyvän luonnehdin-
nan saksan kielen taidostaan. Tulkkeja 

Ei ajopuuna vaan vakaasti 
harkiten
Seppo Simola

käytettiin kaikkiaan hämmästyttävän vä-
hän ainakin Erfurthin muistiinpanojen mu-
kaan ja tämä kyllä herättää epäilyn siitä, 
että kaikkea informaatiota ei aina osattu 
välittää oikein tai ainakaan oikeassa sä-
vyssä. Vastaava tilannehan on nykyään 
työelämässä englannin kielen suhteen. 
Sitä kuuluu osata eikä palaveriin mennes-
sä kysellä erikseen kenenkään kielitaidon 
tasoa. Väärinymmärryksiä voi sattua.
 Jotkut kesto-ongelmat toistuvat päi-
väkirjaosuudessa. Niitä ovat muiden 
muassa saksalaisjoukkojen huono so-
tamenestys Lapissa sekä logistiikka-
ongelmat. Huonon sotamenestyksen 
syyksi ilmenee selkeän painopisteen 
puute, mikä on alkeellinen virhe siihen 
nähden, että Saksan sotaa pohjoisessa 
johtivat korkea-arvoiset ammattimiehet.
 Logistiikkaongelmien perussyy oli 
puolestaan Suomen rautatiekaluston 
niukkuus sekä rataverkoston osittainen 

huono kunto sekä välityskapasiteetin 
rajallisuus. Logistiikkaongelmat äityivät 
konfliktiksi asti kun saksalaiset esittivät 
hieman arroganttiinkin sävyyn vaatimuk-
siaan vaikka Suomen logistiikan ylin 
johtaja, eversti Harald Roos teki par-
haansa. Logistiikkaongelmien helpotta-
miseksi yritettiin turhaan saada runsas-
ta määrää kuorma-autoja sekä Saksasta 
että Ruotsista. Suora yhteys Neuvosto-
liiton rataverkosta Suomeen jäi myös 
tunnetuista syistä avautumatta eikä sitä 
kautta saatu kaavailtua lisäystä rautatie-
kalustoon. Päiväkirja on mielenkiintoista 
luettavaa myös logistiikan kannalta.
 
Saksan kenraali Suomen päämajassa 
vuonna 1941

Pekka Visuri
Docendo, 373 sivua



41

Toimittaja-kirjailija Roman Schatz mää-
rittelee itsensä usein ”suomen viralli-
seksi saksalaiseksi”. Tuoreessa kirjas-
saan hän analysoi Suomea ja Saksaa 
sekä suomalaisuutta ja saksalaisuutta 
hyvin moniulotteisesti, välillä syvällises-
tikin, mutta silti hauskasti. Viikoittainen 
Ylen Ykkösen radio-ohjelma Roman 
Schatzin Maamme-kirja on saavuttanut 
laajan kuulijakunnan. 
 Yli kolmekymmentä vuotta Suomessa 
asunut Schatz on nykyisin myös maam-
me kansalainen ja hän kirjoittaa suoma-
laisista muodossa ”me”. Suomen kielen 
hän hallitsee niin hyvin, että pystyi kir-
joittamaan tämän kirjan suomeksi.
 Helsingin kirjamessuilla Schatzia ko-
koontui kuulemaan moninkertaisesti se 
väkimäärä, joka esiintymislavan istuma-
paikoille mahtui. Hyvin harva esiintyjä 
aiheutti moisen väentungoksen, joten 
toimittaja-kirjailija on ehdottomasti on-
nistunut luomaan itsestään tavaramer-
kin, jonka keskeisinä rakenneosina ovat 
huumori ja itseironia.
 Vaikka kirjan kansi ja nimi leikittelevät 
suomalaisten ja saksalaisten aseveljey-
dellä, niin se on vain yksi kirjan monis-
ta aihepiireistä, toki tärkeä sellainen. 
Kiinnostavasti teos analysoi myös sitä, 
mitä saksalaiset ajattelevat itsestään 
sekä Saksan lähihistorian dramaattisis-
ta ja traagisista vaiheista. Toinen maa-
ilmansota on tulkinnaltaan täysin erilai-
nen Saksassa kuin Suomessa. Saksas-
sa menetetyistä alueista ei ole sopivaa 
puhua, mutta Suomesta menetettyyn 
Karjalaan suuntautuva nostalgiamatkailu 
sukujen alkujuurille on aivan luontevaa.
 Historia on kirjan tärkeä viitekehys ja 
sitä Schatz käsittelee asiantuntevasti 
joistakin epätäsmällisyyksistä huolimat-
ta, ja onpa hän jopa kääntänyt saksaksi 
professori Henrik Meinanderin teoksen 
Suomen historia.
 Roman Schatz kertoo myös omasta 
mielenkiintoisesta sukuhistoriastaan. Nimi 
Schatz on tyypillinen juutalainen sukumi-
ni siinä missä Grünstein tai Rosenbaum. 
Kirjailijan isän suvussa on juutalaista ver-
ta kun taas äidin puolen isoisä oli natsi, 
itärintaman sotilas ja sen jälkeen pitkään 
Neuvostoliitossa sotavankina. Sota ja kan-
sallissosialismin aika olivat tunteita nos-
tattaneita puheenaiheita suvuissa ja nuori 
Roman oppi niitä välttämään.
 Kipeistä aiheista huolimatta kirjan hu-
moristinen ote pitää ja ehkä juuri huu-
morin keinoin kipeitä aiheita on turval-
lista lähestyä. Kirja on myös opas sak-
salaisuuteen. Schatz kertoo, miten voi 
välttää perusmokat Saksassa vierailtaes-
sa. Moni muukin aihe saattaa aiheuttaa 

konflikteja kuin ne perinteiset eli haka-
risti, Adolf Hitler, toinen maailmansota 
ja laulut. 
 Schatzin tarinat irrottavat hersyvät 
naurut monessa kohdin. Hauskasti hän 
kertoo esimerkiksi surkuhupaisan sau-
nakokemuksensa. Kirjailija päätti Sak-
sassa käydessään poiketa saunassa las-
tensa kanssa. Kyltti kertoi, että kysees-
sä oli ”Echte Finnische Sauna”, vaan 
kuinkas sitten kävikään? No, sellainen 
”reberbahnilainen sauna” ei onneksi ol-
lut kyseessä. 
 Törmäyksiään suomalaiseen kulttuu-
riin kirjailija myös auliisti esittelee. Ker-

ran hän oli vähällä joutua käräjille Suo-
men lipun häpäisystä, kun saksalaisen 
kustantamon kuvitusidea vähän karkasi 
käsistä. Siinä missä viereinen Pekka 
Visu rin kirja käsittelee aseveljeyttä tiu-
kasti asiapohjalta, niin Schatz päästää 
veijariminänsä irti.
 
Asevelipuolet – se pieni ero suomalais-
ten ja saksalaisten välillä

Roman Schatz
Gummerus, 250 sivua

Saksalaisena nykyisessä 
Suomessa 
Seppo Simola
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Panssariseminaari 2018
Panssarimuseo järjestää yhteistoiminnassa Panssarikilta r.y:n kanssa panssari- ja panssarintorjunta-alaa käsittelevän seminaari-
tilaisuuden lauantaina 3.2.2018 Parolannummella. Tilaisuus pidetään Parolannummen vanhan sotilaskodin Vaakunasalissa 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 aiheet ovat 
seuraavat:

 ”Suomalainen panssarieste 1938–1944”
 Juha Kilpeläinen

 ”Sturmbock - panssarintorjuntaa pohjoisissa oloissa”
 evl evp Olli Dahl

 ”White-puolitelakuorma-autot puolustusvoimissa”
 Dipl.ins. Esa Muikku

 ”Raskas raketinheitin M270D1 osana kaukovaikuttamisen kärkeä” 
 insmaj Kari-Pekka Niemelä

 ”PMPV 6x6 Misu: taksi vai taisteluajoneuvo?”
 hall puhjoht Jukka Kemppainen

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

Ennakkoilmoittautumiset: Tilaisuus on avoin Panssarikillan jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kulujen peittämiseksi 
peritään etukäteen osallistumismaksu, joka on samalla sitova ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen ja siihen kuuluvaan ruo-
kailuun sekä kahteen kahvitukseen. Tilaisuuteen on esitystilan rajallisuuden 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 vii-
tenumero 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 24.1.2018 mennessä maksamalla osallistumismaksu 
35,00 euroa (Panssarikillan jäseniltä 33,00 euroa) Panssarimuseon tilille FI58 4260 1320 0758 51 Lammin Säästöpankkiin ja 
kirjoittamalla viitenumero sille tarkoitettuun kenttään.

Seminaaripaikalle saavuttuaan vieraita pyydetään ilmoittautumaan vastaanottopisteessä, jossa läsnäolo rekisteröidään ja an-
netaan tarkempia ohjeita tilaisuuden järjestelyistä. Lisätietoja tilaisuudesta ja tarkempi aikataulu julkaistaan Panssarimuseon 
internet-sivuilla www.panssarimuseo.fi ja Panssarimuseon facebook-ryhmässä.

Lehden päätoimittaja 
kuvassa oikealla. 
Kuva: Esa Muikku
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Huollon ja logistiikan 
henkilöstöä on palkittu
Sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Kyösti Halonen on palkinnut alla olevat 
henkilöt seuraavasti:
Solki myönnetään seuraaville henkilöille jo aiemmin myönnettyyn ristiin (HUAR SK)

Eversti Eero Juhani PAKARINEN 1LOGR n:o 93
Everstiluutnantti Unto Seppo Uolevi USVASALO SOTLK n:o 23
Everstiluutnantti  Juha-Matti HONKELA MAAVE n:o 155
Everstiluutnantti, evp Veijo Juhani JOKINEN SKJI n:o 151
Everstiluutnantti, evp Aarne Olavi VEIJALAINEN  n:o 84

Seuraavalle organisaatiolle myönnetään Huollon ansioristi (HUAR)
Würth Oy  n:o 493

Seuraaville henkilöille myönnetään Huollon ansioristi (HUAR)
Kommodori  Pasi Yrjö Sakari PAJUNEN PELOGOS n:o 494
Lääkintäeversti Jack Henry WESTERBERG MAAVE n:o 495
Komentaja Vesa Hannu Samuli AALTO 2LOGR n:o 496
Majuri Arto Ilpo Henrik PURKUNEN PELOGOS n:o 497
Majuri Jyri Antero LEHTO ILMAVE n:o 498
Insinöörimajuri Erkki Eino KEKKONEN PVLOGLE n:o 499
Kapteeni Juha Pekka KOSKINEN LAPLSTO n:o 500
Kapteeni Jari Juhani SALMI LOGK n:o 501
Kapteeni Risto Tapani KORHONEN RÄJK n:o 502
Kapteeni Hannu Aleksander BARSK RVL n:o 503
Kapteeni Keimo Kalevi KORPIOKSA PORPR  n:o 504
Kapteeniluutnantti Kavo Tapani VARTIAINEN RPR n:o 505
Kapteeni  Juha Pekka KUIKKO MAASK n:o 506
Kapteeni Henri Juhani PITKÄKOSKI MPKK, LOPGUPS RY  n:o 507
Teknikkokapteeni Tuomo Eljas MIETTINEN KARLSTO n:o 508
Yliluutnantti Kjell Erik EKBOM UUDPR n:o 509
Yliluutnantti Marko Lauri Mikael TENHUNEN 1LOGR n:o 510
Teknikkoyliluutnantti  Risto Heikki Matinpoika KOHVA SLMV n:o 511
Mekaanikko Kimmo Tapio HURME 3LOGR n:o 512
Varastonhoitaja Sirkka Orvokki KOVANEN RPR n:o 513
Toimistosihteeri Seija Hillevi HAUTAMÄKI 3LOGR n:o 514
ICT-järjestelmäpäällikkö  Ilmo Juhani RUOHONEN JÄRJK n:o 515
Varastomestari Teijo Pauli Tapani NIININEN UTJR n:o 516
Ylirajavartija Martti Juhani LEINONEN RVLE n:o 517
Varastomestari Jari Antero NIINIMÄKI 1LOGR n:o 518
Kenttäsairaanhoitaja Virve Annukka HARJUVAARA SOTLK n:o 519
Valmiuspäällikkö Osmo Olavi HUOPAINEN PHRAKL n:o 520
Hallituksen puheenjohtaja  Markus Rainer MATTSSON Insta Group Oy  n:o 521
Myyntipäällikkö  Timo Juha Olavi ILTANEN Scania Suomi Oy  n:o 522
Majuri, res Mika Antero AKKANEN MPK Ilmapuolustuspiiri  n:o 523

Huollon ansioristit jaetaan esittäjien valitsemassa juhlallisessa tilaisuudessa. Myönnetyt ristit luovutuskirjoineen lähetetään 
anomuksiin merkatuille yhteyshenkilöille. 
Ansioristiin kuuluva pienoisristi luovutetaan niille nyt ansioristin (HUAR / HUARSK) saaneille, jotka pienoisristin tarpeestaan 
erikseen ilmoittavat ansioristitoimikunnan sihteerille. Henkilöillä, jotka ovat aikaisemmin saaneet ansioristin mutta eivät siihen 
kuuluvaa pienoisristiä, on mahdollisuus hankkia se omakustanteisena suoraan pienoisristin valmistajalta, Sporrong Oy:ltä. 

Asiaa Pääesikunnan logistiikkaosastolla hoitaa huollon ansioristitoimikunnan sihteeri 
majuri Joni Taunila (0299 510 414/joni.taunila@mil.fi ).

Sotatalouspäällikkö
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen
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KIRJOITUSKILPAILU – PUOLUSTUSVOIMAT ja 
PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKA 100 VUOTTA
Logistiikkaupseeri-lehti järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun juhlavuoden 
kunniaksi. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Kirjoituksen aihe voidaan vapaasti valita siten, että se kuitenkin pohjautuu johonkin tunnettuun taisteluun tai use-
ampaan taisteluun ja miten nimenomaisesti logistiikka on vaikuttanut taistelun lopputulokseen. Kyseisen taistelun 
saa vapaasti valita antiikin ajoista nykypäivään. Toimitus voisi tarvittaessa varustaa kuvat julkaistaviin kirjoituksiin. 
Kriteereitä valinnassa tulee olemaan: 

• aiheen kiinnostava käsittely, 
• historialliset faktat, 
• aiheen käsittelyn näkökulma, 
• elinkeinoelämän ja kansainvälisen logistiikan rooli puolustusvoimien logistiikan kehittämisessä
• logistiikan merkityksen perustelut onnistumiseen / epäonnistumiseen  ja johtopäätökset sekä 
• johtopäätökset ja suositukset oman puolustusvoimiemme logistiikan kehittämiseen.

Kirjoitus voi olla lähestymiskohdiltaan operatiivislogistinen tai materiaalinen unohtamatta kulloistakin ”sotilaspoliit-
tista” näkökulmaa, mutta monipuolinen tarkastelu on ”plussaa”.
Kirjoitukset tulee lähettää lehden toimitukselle osoitteeseen risto_gabrielsson@hotmail.com (huomaathan, että ni-
mien välissä ei ole pistettä vaan alleviiva).
Kirjoitukset pyydetään lähettämään 30.4.2018 mennessä. 
Parhaat kirjoitukset julkaistaan vuoden 2018 ja 2019 lehdissä ja palkitaan vuoden 2018 syyskokouksessa, parhaak-
si arvioitu 600 € ja kaksi seuraavaa kummallekin 300 € ja muiden kesken arvotaan vielä 300 €. Logistiikkaupseeri-
lehden toimitus varaa itselleen oikeuden julkaista valintansa mukaan kilpailuun osallistuneita kirjoituksia voittajien 
valitsemisen jälkeenkin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnasta sekä nimet aiheineen julkaistaan leh-
den numerossa 2/2018.

Muutamia esimerkkejä mahdollisista operaatioista:
• Ristiretket (logistiikkaa sovellettiin eri tavalla eri retkissä)
• Aleksanteri Suuren sotaretki Indus-joelle ja
• Napoleonin Venäjän-retki 1812 (ja miten Napoleonin ja Aleksanteri Suuren logistiikan ratkaisut 
 erosivat toisistaan – mm. logistiikka-asiantuntijoiden käyttö)
• Rommelin Afrikan operaatiot II MS:ssa logistiikan ratkaisujen kannalta
• Suomen Jatkosota (erityisesti etenemisvaiheessa)
• Koreansota 1950 - 53
• Pattonin ulosmurtautuminen Normandiassa (Battle of the Bulge ja siihen liittynyt ”Red Ball Express”
 -logistiikkaoperaatio – ratkaisiko ”RBE” ongelmat vai syntyikö uusia)
• Persianlahden sodat 1991 ja 2003 (kaksi täysin erilaista logistiikkakonseptia)
• ISAF-operaatio Afganistanissa ja siihen erityisesti liittyvä “Host Nation Support”-konsepti 
 – ongelmat ja ratkaisut
• USA:n sotilasdoktriineihin liittyy keskeisesti termi ”Operational Reach” (löytyy Google-haulla), 
 miten sen periaatteet liittyvät edellä mainittuihin tai muihin esimerkkeihin

Logistiikkaupseerit ry.
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Logistiikkaupseerit Ry sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 12.3.2018 Vuosaaren satamassa 
Helsingissä.

Alustava ohjelma:
13.00–17.00 seminaari kauppamerenkulusta ja huoltovarmuudesta
 – esittely, vuosaaren sataman toiminta, satamalaitos
 – huoltovarmuus merikuljetuksissa, HVK
 – merikuljetusten tulevaisuusnäkymät 
 – Containerships Oy:n toiminta
     
17.00–17.30 valtuuskunnan kokous
17.30–18.30 kevätkokous ja sääntömääräiset asiat
18.30–20.00 iltapala 
 
Ilmoittautumiset sähköpostiin logury@gmail.com  5.3.2018 mennessä otsikolla ”kevätkokous”.
 
Sähköpostiin seuraavat tiedot:
etunimi, sukunimi, syntymäaika
 
Kapt Henri Pitkäkoski
Opettaja
SM-/ SKOPR
SOTATAIDON LAITOS
MPKK
0299530548

Logistiikkaupseerit Ry:n 
kevätkokous

Vuosaaren satama 2.4.2013. Kuva: Joonas Suominen,  Wikipedia
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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 puolivuosittain 1.3. tai 1.9. mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko
Honkatie 9a
01400 Vantaa

Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com 

”Tutkimuksella puolustuskykyä luomassa”
24.–25.5.2018 järjestetään Maanpuolustuskorkeakoululla IX Sotatieteiden päivät teemalla «Tutkimuksella 
puolustuskykyä luomassa» Logistiikkaupseerit Ry on mukana päivien toteuttamisessa tuomalla kolme 
tutkijaa kertomaan viimeisimmistä huoltoa, logistiikkaa ja sotataloutta koskevista tutkimuksista.
 
Tarkempi ohjelma ja ohjeet ilmoittautumisesta julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla vuoden 2018 alussa, 
sekä seuraavassa 1/18 lehdessä. Tapahtuma on kaikille avoin, mutta paikkoja on rajoitetusti.

Maanpuolustuskorkeakoulu 3.6.2007. Kuva: Mik@el,  Wikipedia)
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.



Logistiikkaupseerit r.y
PL 5
11311 Riihimäki


