Perheretki Pioneerirykmenttiin Keuruulle tiistaina 4.5.2010
SENIORIEN RETKI KERUULLE
Seniorit tekivät 4.5.2010 retken Pioneerirykmenttiin Keuruulle. Kun oli selvitty sisään varuskunnan
portista, meidät otti vastaan kapt Jyrki Kellman ja johdatti muonituskeskukseen lounaalle. Lounaan
jälkeen rykmentin komentaja evl Jouko Rauhala piti havainnollisen diaesityksen
rykmentistään.(Lue lisää kuvien alta.)

Miinakontin esittely käynnissä.

Puhdistusajoneuvo

Retkeläiset keskustelemassa kapt Kellmanin ja varusmiesten kanssa.

PIONR on pioneeriaselajin valtakunnallinen osaamiskeskus ja Keuruun toiseksi suurin työnantaja.
Sen vuosibudjetti on 18 M€, josta palkkoihin kuluu noin puolet. Rykmentillä on ympäristössään
983 ha maata ja 171 ha vesialuetta, minkä lisäksi Jämsän rajalla on erillinen 80 ha kokoinen

Roosinpohjan harjoitusalue. Rykmentillä on 62 henkilökunnan asuntoa ja kasarmialueelle mahtuu
asumaan 770 varusmiestä. Rakennusalaa on kaikkiaan lähes 50000 m2.

Pioneerirykmentti perustettiin alun perin Korialle v. 1944. Vuonna 1967 se jakaantui Kymen ja
Keski-Suomen pioneeripataljooniksi. KSPIONP siirtyi Keuruulle, jonne tuli v. 1993 myös
suojelukomppania. Vuonna 2004 muodostettiin nykyinen PIONR, johon kuuluu myös suojelukoulu.
Rykmenttiin kuuluu esikunta sekä Keski-Suomen Pioneeripataljoona, Pioneeri- ja suojelukoulu
sekä Huoltokeskus. Varusmieskoulutus tapahtuu Pioneeripataljoonassa, jossa on kaksi
pioneerikomppaniaa, suojelukomppania sekä aliupseerikoulu. Vuosittain otetaan koulutukseen
kaksi saapumiserää eli 500 + 500 varusmiestä. Näistä 75 - 80 % läpäisee koulutuksen ja RUK:hon
lähetetään kustakin komppaniasta n. 10 oppilasta.
Pioneeri- ja Suojelukoulussa järjestetään upseerien aselajin peruskoulutus, jatkokoulutus ja
täydennyskoulutus osana Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun antamaa koulutusta.
Lisäksi kertausharjoituksissa koulutetaan aselajin reservin upseereita.
Keuruun varuskuntaan kuuluu PIONR:n lisäksi Keuruun varikko, muonituskeskus, terveysasema,
sotilaskoti ja Keuruun lämpövoima, joissa on palkattua henkilöstöä yhteensä lähes 500 henkeä.
Evl. Rauhalan esityksen jälkeen kapt Kellman johdatti meidät kasarmin pihalle kalustoesittelyyn.
Paikalle oli tuotu pioneerierikoiskalustoajoneuvo, puhdistusajoneuvo ja erilaisten miinojen
esittelykontti, joita varusmiehet esittelivät meille. Erikoiskalustoajoneuvossa oli mm. hydraulinen
poraus- ja piikkauskalusto, timanttiketjusaha kallion ja betonin sahaukseen, erilaisia käsityökaluja
sekä 6,5 kW sähkögeneraattori. Puhdistusajoneuvo muistutti monipuolista paloautoa, minkä lisäksi
siinä oli korkeapainesuihkut ajoneuvojen puhdistamiseksi myrkyistä ja kemikaaleista. Miinojen
esittelykontissa oli näytteillä paitsi erityyppisiä miinoja myös näytteitä miinojen erilaisiin
metallilevyihin tekemistä räjähdysjäljistä.
Kalustoesittelyn jälkeen kävimme vielä sotilaskodissa kahvilla. Siellä oli monenlaisia munkkeja,
mutta perinteiset hillomunkit puuttuivat. Kahvin jälkeen suuntasimme kohti Mänttää ja Serlachiusmuseota. Johdantona Veteraanit-näyttelyyn näimme ensin esityksen Sodan muistoja, jossa opas
kertoi mänttäläisen perheen kokemuksia sodasta tehostettuna sota-aikaisilla valokuvilla, filmeillä ja
ääninäytteillä. Itse näyttely oli tehty sodanaikaisen omakotitalon muotoon, jossa eri huoneet
kertoivat erilaisia tarinoita talvisodasta esinein, kuulokuvin ja videofilmein.

