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Kuva: Eero Haveri

 w everstiluutnantti Oula Asteljoki
 esikuntapäällikkö

Kainuun prikaatin komenta-
ja määrittää toimintakäs-
kyssä tulevalle toimintavuo-

delle keskeisen kehittämiskohteen 
- parantamisen kärkihankkeen. 
Hankkeesta laaditaan vastuuta-
hon toimesta projektisuunnitelma 
tavoitteineen koko toimintavuo-
deksi. Kehittämiskohteiden toi-
meenpanoa sekä toimenpiteiden 
vaikutusta seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti prikaatin johtoryh-
mässä.

Vuoden 2017 kärkihanke oli hen-
kilöstön työssä jaksamisen tuke-
minen ja henkilöstön työmäärän 
ja sen jakautumisen tasapuolinen 
parantaminen. Vuonna 2017 alka-
nutta parantamisen kärkihanketta 
jatkettiin vuonna 2018 ja toimen-
piteet kohdistettiin työilmapiiriky-
selyn perusteella akuutteihin työ-
pisteisiin.

Vuonna 2018 kärkihanke oli hen-
kilöstön materiaalivastuun sekä 
materiaalin käyttöhuollon ja kun-
nossapidon parantaminen. Tavoit-
teeksi määritettiin materiaalilai-
nojen tarkastaminen kehittämis-
keskusteluiden yhteydessä. Lisäksi 
joukkoyksiköt velvoitettiin tarkas-
tamaan ja raportoimaan koulutus-
kalustonsa saapumiserän kotiutu-
miseen liittyen.

Vuoden 2019 kärkihankkeena oli 
turvallisuuden terävöittäminen. 
Kärkihankkeen keskeisenä tavoit-
teena edellytettiin vaaratilantei-
den tilastoinnin ja analysoinnin 
parantamista sekä turvallisuusajat-
telun syventämistä kaikilla tasoil-
la. Myös tietoturvallisuuden mer-

kitys sekä häirinnän ja epäasialli-
sen käyttäytymisen nollatolerans-
si oli aidosti sisäistettävä. 

Kärkihanke, sen toteutus ja saa-
vutetut tulokset saivat arvoisensa 
huomion Maavoimien komentajan 
johdolla toteutetussa toiminnan 
tarkastuksessa ja hankkeesta on 
pyydetty luennoimaan myös puo-
lustusvoimallisesti, turvallisuusalan 
neuvottelupäivillä. 

Vuosien 2017 ja 2018 kärkihank-
keita jatketaan saman sisältöisi-
nä myös tulevana toimintavuon-
na. Turvallisuuden kärkihanket-
ta jatketaan vuonna 2020 erityi-
sesti siten, että kansallisen ja kan-
sainvälisen toiminnan edellyttä-
mät turvallisuusselvitykset pri-
kaatin henkilöstön osalta ajanta-
saistetaan laaditun suunnitelman 
mukaan. Lisäksi korostetaan esi-
miehen roolia joukkonsa turvalli-
suusjohtajana.

Vuonna 2020 prikaatilla on kak-
si tulevaan toimintatapaan kes-

Kainuun prikaatin kärkihankkeet - 
keskeinen osa toiminnan jatkuvaa 
parantamista

Alkaneen vuoden kärkihankkeena on mm. Koulutus2020-ohjelmaan 
kuuluvien oppimisympäristöjen kehittäminen. Kuvassa simulaatiotila lää-
kintäalan kuolutukseen. Kuva: Jesse Toppari.

keisesti liittyvää kärkihanketta; 1) 
operatiivisen toimeenpanovalmiu-
den kehittäminen operoivan orga-
nisaation vaatimusten mukaisek-
si ja 2) Koulutus2020-ohjelmaan 
kuuluvien oppimisympäristöjen 
kehittäminen ja hyödyntäminen. 
Hankkeista laaditaan esikunnan 
toimenpitein suunnitelmat helmi-
kuun alkuun mennessä ja ne tule-
vat tavalla tai toisella kosketta-
maan koko henkilöstöä. 

Toiminnan jatkuva parantaminen 
on kiinteä osa Kainuun prikaa-
tiin vuosikymmenten aikana syste-
maattisesti rakennettua toiminta-
kulttuuria, jonka siirtäminen sekä 
juurruttaminen uusille työnteki-
jöille on keskeytyksetön proses-
si ja meidän kaikkien prikaatilais-
ten vastuulla. Kärkihankkeet ovat 
tehokas tapa keskittää resursseja 
toiminnan kannalta arvokkaiden 
asioiden eteenpäin viemiseksi.

Kevättä ja auringonpaistetta odo-
tellessa toivotan lukijoille antoisaa 
vuotta 2020.
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 w prikaatikenraali Tuomo Repo
 Kainuun prikaatin komentaja

Kainuun prikaatin tekemän 
puolustusyhteistyön tarkoi-
tus on vahvistaa kansallista 

puolustustamme ja parantaa kyky-
ämme tarvittaessa ottaa vastaan 
tai antaa sotilaallista apua puolus-
tusvoimien kolmannen tehtävän 
mukaisesti. Vaikka olemme sotilas-
liittoihin kuulumaton maa, taustal-
la ja kannustimena on meidän ja 
kumppanneittemme yhteinen int-
ressi vahvistaa pohjoisten alueiden 
vakautta ja kunkin tahon omaa 
puolustusvalmiutta muuttuvas-
sa turvallisuusympäristössä. Kuten 
kaikkea muutakin toimintaa nyky-

Tiivistyvä puolustusyhteistyö  
- miksi, mitä ja miten?

ään, teemme puolustusyhteistyötä 
tiivissä yhteispelissä Jääkäriprikaa-
tin kanssa. 

Unohtaa ei sovi myöskään puo-
lustusvoimien neljännen tehtävän 
mukaista osallistumistamme kan-
sainväliseen sotilaalliseen kriisin-
hallintaan. Vuosittain useita kym-
meniä meistä palvelee neljän kuu-
kauden - vuoden mittaisen kriisin-
hallintajakson ulkomailla. Valmi-
usyksikkömme varusmiehet saavat 
jatkossa myös kriisnhallintatehtä-
viin valmistavan koulutuspaketin. 
Se on erinomainen lisä valmiusyk-
sikön koulutustarjontaan.

Muutoksena aikaisempaan kan-
sainväliseen toimintaamme on se, 

että ulkomailla tapahtuvan kan-
sainvälisen kriisinhallinnan rinnal-
le on tullut säännöllinen yhteistyö 
kumppaneittemme kanssa maam-
me puolustuskyvyn kehittämiseen 
tähtäävissä harjoituksissa ja koulu-
tustapahtumissa. Tämä on merkit-
tävä ja tervetullut muutos.

Kainuun prikaatin yhteistyöjouk-
ko-osastoina Ruotsissa toimivat 
Norrbottens regemente (I19) ja 
Artilleri regemente (A9). Poikke-
usolojen toimintaan keskittyvä 3. 
Prikaati on myös hyvin mukana 
yhteistyöverkostossamme. Yhteis-
työ Pohjois-Norjassa toimivien Bri-
gade Nord:n ja Finnmark Land 
Command:n kanssa on myös tiis-
vistymässä. 

Pohjoisen komentajiston seminaarissa marraskuussa Bodenissa suunniteltiin lähivuosien yhteistoimintaa Suo-
men, Ruotsin ja Norjan kesken. Kuva: David Carr, Norrbottens regemente.
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Kainuun prikaatin puolustusyh-
teistyö keskittyy ensisijassa kou-
lutus- ja harjoitustoimintaan. Har-
joitustoiminnasta meillä on jo pit-
kät perinteet ja hyvät kokemukset. 
Tänä vuonna suurimmat harjoituk-
set ovat olleet maaliskuussa Ruot-
sissa järjestetty Northern Wind, 
johon valmiusyksikkömme ja yhte-
ysupseeriryhmämme osallistuivat 
menestyksellä. Viestipataljoonam-
me ja tykistörykmenttimme osal-
listuivat keväällä mittavaan Bold 
Quest -testaustapahtumaan. 

Ensi vuonna ulkomailla järjeste-
tävät pääharjoitukset ovat Cold 
Response -harjoitus Pohjois-Nor-
jassa (valmiusyksikkö) ja Aurora-
harjoitus Ruotsissa (yhteysupsee-
riryhmä). Kainuun prikaati johtaa 
Northern Forest 20 -harjoituksen 
keväällä ja Maasotakoulu johtaa 
Maavoimien vaikuttamisharjoituk-

sen (Army Combined (Joint) Fires 
Exercise) Rovajärvellä. 

Lähtökohtaisesti kaikki saapu-
miserän suurimmat harjoitukset 
ovat avoinna kumppaneillemme. 
Vastaavasti olemme tervetulleita 
kumppaneittemme harjoituksiin. 

Koulutuksen puolella jatkossa tii-
vistämme joukkojen keskinäistä 
rajat ylittävää koulutustapahtuma-
yhteistyötä (Cross Border Training, 
CBT) ja kouluttajavaihtoa. Täs-
sä tykistörykmenttimme on ollut 
suunnannäyttäjänä ruotsalaisen 
A9 rykmentin kanssa. 

Tiivistyvä puolustusyhteistyömme 
edellyttää meiltä kaikilta ennen 
kaikkea positiivista asennetta, kan-
sainvälisten toimintamallien hallin-
taa ja tietysti myös riittävää kieli-
taitoa. Näistä tärkein on asenne, 

jonka vahvistamista tukee ensim-
mäisessä kappaleessa kirjoittama-
ni vastaus kysymykseen; miksi?

Onnittelen tuoreita ryhmänjohta-
jia aliupseerikurssin suorittamisen 
johdosta. Alkamassa on palveluk-
senne opettavin kausi oman sodan 
ajan joukkonne johtajina. Toivotan 
uudet alokkaat tervetulleiksi Hoi-
kankankaalle suorittamaan varus-
miespalveustanne. Ottakaa palve-
usajastanne kaikki hyöty irti.

Kiitän omaa väkeämme kuluneen 
vuoden eriomaisista palvelusteh-
tävistä ja tuloksista. Kiitän myös 
kaikkia yhteistyökumppaneitam-
me ja tukijoita. 

Toivotan kaikille lukijoille menes-
tystä vuodelle 2020!

Suomalaisia varusmiehiä oli mukana maaliskuussa 2019 Ruotsissa Northern Wind -harjoituksessa. Kuva: Satu 
Hujanen
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 w eversti Jarmo Keskinen 
 apulaiskomentaja 

Mikä ihmeen voimanläh-
de? Termi on kotiutunut 
Suomeen Nato-sanastos-

ta määrittämään oman toimin-
nan ja vihollisen toiminnan ydintä.  
Yksinkertaistettuna omaa voiman-
lähdettä pyritään suojelemaan kai-
kin keinoin ja vastaavasti vihollisen 
voimanlähteeseen pyritään vaikut-
tamaan. Tyypillisesti se määrite-
tään strategiselle ja operatiiviselle 
tasolle osana operatiivista suunnit-
telua. Seuraavassa muutamia esi-
merkkejä historiasta.

Strateginen voimanlähde - II 
maailmansota 

Liittoutuneiden strategisen tason 
voimanlähteen voisi tiivistää sanoi-
hin yhtenäinen liittouma. Vastus-
tajana toimineen natsi-Saksan voi-
manlähde strategisella tasolla voi-
daan kiteyttää yhteen henkilöön, 
Hitleriin. Hän oli se voima, joka 
piti natsi-Saksan pystyssä ja pakot-
ti sen jatkamaan sotaa epätoivoi-

sessakin tilanteessa. Voidaankin 
kysyä, että olisiko II maailmanso-
ta päättynyt jo vuonna 1944, jos 
pommi-isku häntä vastaan olisi 
onnistunut?

Operatiivinen voimanlähde - 
Salamasota vs. massatuotanto

Natsi-Saksan operatiivinen voi-
manlähde oli eittämättä salamaso-
ta-taktiikka, joka tuotti varsin-
kin sodan alkuvaiheessa murskaa-
via tuloksia. Se suunnattiin vihol-
lisen asevoimia vastaan ja mones-
sa tapauksessa johti haluttuun lop-
putuloksen eli vastustajan tuhou-
tumiseen tai antautumisen. 

Salamasotataktiikka oli ylivoimais-
ta, koska se oli täysin uusi tapa 
käydä sotaa. Se perustui ilma- ja 
maavoimien yhteisoperaatioihin 
ja jossa tyypillisesti panssariasetta 
käytettiin massamaisesti ja siten 
saavutettiin paikallisesti merkittä-
vä ylivoima. Tämä johti murtoon 
hyvin nopeasti ja sen jälkeen pans-
sarijoukot suunnattiin syvyyteen 
ilmavoimien tukemana. Aiheutet-
tu sekasorto johti vihollisen jouk-

kojen, jopa armeijoiden antautu-
miseen.

Se, millä natsi-Saksa lyötiin ei ollut 
mikään vastaava taktinen oivallus 
taistelukentällä, vaan se oli liittou-
tuneiden valtava asevoimien mas-
satuotanto sisältäen muun muassa 
ylivoimaisen panssarituotannon ja 
ilma-aseen kehittämisen ml. stra-
tegiset pommikoneet, joita käy-
tettiin Saksan asetuotantoa vas-
taan onnistuneesti. 

Vaikka natsi-Saksalla oli parempi 
taktinen osaaminen ja yhtä hyviä, 
jopa parempia, panssarivaunu-
ja ja lentokoneita kuin liittoutu-
neilla, niiden määrät jäivät kuiten-
kin murto-osaan Yhdysvaltojen 
ja Neuvostoliiton tuottamista. Eli 
massatuotanto löi lopulta ylivoi-
maisen taktisen osaamisen!

Suomalainen asevelvollisuus 
voimanlähteenä

Suomi ei kykene kilpailemaan 
suurvaltojen resursseilla ja tästä 
johtuen jo sadan vuoden ajan Suo-
men puolustaminen on perustu-

Centre of Gravity - Voimanlähde

Asevelvollisuus tuottaa nuorille monenlaista osaamista, sosiaalistaa ja opettaa ryhmässä toimimista, ehkäisee 
syrjäytymistä, edistää kansanterveyttä. Tuoreet reserviläiset kotiutumassa palveluksesta joulun alla. Kuva: Jes-
se Toppari
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nut yleiseen asevelvollisuuteen ja 
sen tuottamaan laajaan reserviin.  
Suomen Puolustusvoimien kehit-
täminen on läpi historian ollut jat-
kuvaa ja suorituskykyjä on pyrit-
ty pitämään ajan tasalla vastaa-
maan sen hetkisiin ja tulevaisuu-
den haasteisiin. 

Niin on nytkin. Tulevina vuosina 
tehdään erittäin mittavia hank-
keita, joista isoimpia ovat Merivoi-
mien Laivue 2020 ja Ilmavoimien 
hävittäjäkaluston korvaaminen. 
Nämä ovat isoja, mutta välttämät-
tömiä panostuksia pienelle kansa-
kunnalle. 

Äärimmäisen tärkeiden materiaali-
hankintojen ohella, jotka siis mah-
dollistavat huippusuorituskykyjen 
rakentamisen, on kuitenkin pidet-
tävä mielessä se, että yleisen ase-
velvollisuuden mahdollistama laa-
ja reservi on edelleen ainut toimi-
va keino puolustaa tarvittaessa 
koko maatamme. 

Yleisesti tunnustettujen taktis-
ten ja operatiivisten periaattei-

den mukaisesti hyökkääjä tarvit-
see puolustajaan nähden kolmin-
kertaisen ylivoiman. Suomen Puo-
lustusvoimien sodan ajan vahvuus 
on nykyisellään 280 000 sotilasta, 
joka muodostaa sellaisenaan mer-
kittävän pidäkearvon mitä tahan-
sa ulkoista uhkaa vastaan. Huomi-
oitava on lisäksi se, että reservin 
kokonaismäärä on huomattavas-
ti isompi kuin tuo edellä mainittu 
luku.

Asevelvollisten maanpuolustus-
tahto on erittäin vahva. Esimer-
kiksi Kainuun prikaatista vuonna 
2019 kesällä kotiutuneiden varus-
miesten loppukyselyn mukaan 
maanpuolustustahto on tasoa 4,4 
ja reserviläisten vieläkin korkeam-
pi tasolla 4,7 (asteikolla 1-5). Maan-
puolustustahtoiset asevelvolliset 
ovat jokainen eräänlaisia lähetti-
läitä omien läheistensä joukossa, 
joka vaikuttaa koko kansakunnan 
maanpuolustustahtoon. 

Meille on tärkeää, että jokainen 
asevelvollinen joka tulee varuskun-
nan portista sisään, myös kotiutuu 

tyytyväisenä saamaansa koulutuk-
seen ja kohteluun. Siksi kehitäm-
me jatkuvasti koulutusperiaattei-
tamme, koulutuspaikkoja ja palve-
lusolosuhteita. 

Lisäksi asevelvollisuus tuottaa nuo-
rille monenlaista osaamista, sosi-
aalistaa ja opettaa ryhmässä toimi-
mista, ehkäisee syrjäytymistä, edis-
tää kansanterveyttä. Ei mitenkään 
vähäisiä asioita yksilön kannalta!

Monien kansainvälisten tutkimus-
ten mukaan Suomi kuuluu maail-
man kärkikastiin monella elintason 
tai elämänlaadun mittarilla mitat-
tuna. Muuttuneessa turvallisuus-
ympäristössä suomalainen asevel-
vollisuus on monen kaltaisemme 
maan kadehtima. Uskallan väit-
tää, että myös se on laatuaan maa-
ilman paras! 

Hurtti-Ukon lukijoille toivotan 
erinomaisen menestyksekästä ja 
palvelusturvallista vuotta 2020! 

Jo sadan vuoden ajan Suomen puolustaminen on perustunut yleiseen asevelvollisuuteen ja sen tuottamaan 
laajaan reserviin. Upseerikokelaat ylennettiin vänrikeiksi kotiuttamispäivänä joulukuussa. Kuva: Jesse Toppari
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 w kenttärovasti Vesa Aurén
 Maavoimien esikunta

Kriisituki Kainuu 19 -harjoi-
tus onnistui maaliosaston 
palautteen perusteella mai-

niosti: ”Harjoitus oli mahtava koke-
mus ja osoitus siitä, miten tärkeää 
on henkisen hädän huomioiminen. 
Kiitos puolustusvoimille”.  Kehitet-
tävääkin löytyi, esimerkiksi suuron-
nettomuudessa omaisille avattava 
puhelinpalvelu ei ehtinyt kokeiluun. 

Ensimmäinen maavoimien johta-
ma suuronnettomuuden psyko-
sosiaalisen tuen viranomaisyhteis-
työn valmiusharjoitus toteutettiin 
vuonna 2014 Etelä-Karjalassa. Yksi 
pelastusalan ammattilainen tote-
si silloin, että ”tämä teidän harjoi-
tuksenne alkaa siitä, mihin muut 
viranomaisyhteistyön harjoitukset 
yleensä loppuvat”. Vuoden 2014 
harjoitus osoitti tarpeellisuuten-
sa ja jatkoa on seurannut Kymen-
laaksossa 2016, Pääkaupunkiseu-
dulla 2018 ja 2019 Kainuussa. 

Maakunnan, myös Kainuun, on 
suuronnettomuudessa lähtökoh-
taisesti selviydyttävä omilla resurs-
seillaan ja yhteistyön eri viran-
omaisten kesken on hyvä toimia 
maakunnalle omaleimaisesti. Vuo-
den 2014 harjoitus opetti mon-
ta asiaa, kuten että vuoden kes-
tävä suunnittelu antaa viranomai-

Erilainen harjoitus
sille aikaa päivittää myös kesken-
eräiset suunnitelmat ja sovittaa ne 
yhteen tai että maakunnan krii-
situen eri toimijoiden on viisasta 
tavata aika ajoin toisiaan kyetäk-
seen tosi tilanteessa toimimaan 
saman johdon alaisuudessa, raken-
tavasti ja rinnakkain. 

Siinä missä suuronnettomuuksiin 
liittyen yleensä harjoitellaan toi-
mintaa onnettomuuden tapahtu-
mapaikalla, Kainuun harjoitus kes-
kittyi onnettomuuden tuki- ja jäl-
kitoimiin: Henkiseen ensiapuun, 
kriisituen järjestelyihin ja yhteis-
työhön sekä eri viranomaisten 
johtokeskusten väliseen tiedon-
vaihtoon ja tehokkaaseen onnet-
tomuusviestintään. Harjoituksen 
kriisitukiryhmä sai erinomaisen 
kokemuksen siitä, millaista yhtey-
denpitoa muihin viranomaisiin täl-
laisessa tilanteessa ja mitä viestimi-
sessä tarvitaan. 

Harjoitukseen osallistui viranomai-
sia Maavoimien esikunnasta, Kai-
nuun prikaatista, Kajaanin polii-
sista, Kainuun pelastuslaitoksesta, 
Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon 
kuntayhtymästä, Kajaanin seura-
kunnasta sekä SPR:n Kajaanin osas-
tosta. Uutta oli mittava pelitoimin-
ta ja erinomaisen lisän toimintaan 
toi Onnettomuustutkintakeskuk-
sen asiantuntijoiden mukanaolo. 
Että näin monen eri organisaati-
on henkilöstö kykenee toimimaan 

yhdessä ja että tämä sujuu riittä-
vän hyvin, pitää toimintaa harjoi-
tella.

Harjoituksen suuronnettomuusti-
lanteessa varusmiehiä lomille kul-
jettavaan linja-autoon törmäsi 
henkilöauto. Kyydissä olleita sekä 
menehtyi että loukkaantui vaka-
vasti. Kolarin tapahtumapaikka ja 
pelastustoimet kuvattiin pelikes-
kuksen toimesta, josta eri viran-
omaisten edustajat tuottivat kuva-
uksia toimiville johtokeskuksille ja 
organisaatioille.

Kajaanin ammattikorkeakou-
lun opiskelijat esittivät onnetto-
muudessa loukkaantuneiden tai 
menehtyneiden omaisia ja anne-
tuissa rooleissaan alkoivat soittaa 
eri organisaatioille tai hakeutua 
kriisitukea tarjoaviin paikkoihin. 

Harjoituksen kovinta ydintä oli Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän johtama suuron-
nettomuuden henkisen ensiavun 
järjestäminen ja siihen liittyvä 
viranomaisyhteistyö.

Maaliosastona antaumuksella toi-
mineet opiskelijat antoivat palau-
tetta:
 
”Kriisityöntekijä ei jättänyt yksin 
hetkeksikään, vaan kun lähti soit-
tamaan, pyysi toisen kriisityönteki-
jän siksi aikaa luokseni”. 

”Keskuksesta pois lähtiessä varmis-
tettiin, etten jää yksin hädän kanssa 
ja kotona on joku vastassa. Hätääni 
ja tunteitani ei vähätelty tai kiellet-
ty, vaan ne otettiin tosissaan”. 

”Kriisityöntekijä osasi sekä kuun-
nella että lohduttaa. Hyvä koh-
taaminen ja läsnäolo toivat turval-
lisuuden tunteen”. 

Paljon enempää ei henkisessä ensi-
avussa tarvitse tehdä, vähempään 
ei hätääntyneen tai poissa tolal-
taan olevan ihminen pidä tyytyä!
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Koulutus 2020 -ohjelmalla 
kehitetään kutsuntajärjes-
telmää, palvelusvalintoja, 

koulutusjärjestelmää kokonaisuu-
dessaan sekä koulutusmenetelmiä. 

Asevelvollisen koulutuspolkua 
kutsunnanalaisesta reserviläisek-
si pyritään kehittämään mahdolli-
simman sujuvaksi. Tavoitteena on 
vaikuttava, mutta kus-
tannustehokas koulutus, 
joka vastaa tulevaisuu-
den turvallisuusympäris-
tön haasteisiin. Tehok-
kaasta ja tavoitteellisesta 
koulutuksesta saavat hyö-
dyn sekä puolustusjärjes-
telmä että yksilö. 

Palvelus jaksotellaan 
kausiksi

Palvelusaika jaetaan jak-
soihin ja koulutuskausiin. 
Alokas-, koulutushaara-, 
erikoiskoulutus- ja jouk-
kokoulutusjakso kestä-
vät kukin kuusi viikkoa. 
Aliupseerikurssi 1 kes-
tää kuusi viikkoa ja aliup-
seerikurssi 2 kestää kuu-
si viikkoa. Reserviupsee-
rikurssi kestää 16 viikkoa. 

Johtajakauden pituus 
määräytyy näin ollen 
edellä mainituista sei-
koista. Palvelusaikojen 
pituuksiin ei tule muu-
toksia koulutusuudistuk-
sen myötä.

Alokasjakson päämäärä-
nä on, että jakson suo-
ritettuaan koulutettava 
osaa sotilaan perustai-
dot. Koulutushaarajakson 
päämääränä on, että jak-
son jälkeen koulutettavat 
osaavat oman koulutus-

haaransa mukaiset sotilaan perus-
tiedot ja taidot. 

Koulutushaarajakson jälkeen kou-
luttaudutaan nousujohteisesti 
erikoiskoulutus- ja joukkokoulu-
tusjaksojen aikana kohti reserviä 
oman koulutushaaran mukaisissa 
kokoonpanoissa.

Koulutus 2020 tehostaa koulutusta 
Koulutus toteutetaan kursseina

Koulutuksessa hyödynnetään 
nykyaikaista teknologiaa. Nykyai-
kaisen oppimisnäkemyksen mukai-
sesti koulutettavalle annetaan 
enemmän vastuuta omasta oppi-
misestaan. Harjoittelua tehoste-
taan ja saavutettuja oppimistulok-
sia mitataan systemaattisesti. 

Koulutettava henkilö tutustuu 
koulutettavaan aiheeseen ensin 

itsenäisesti, jonka jälkeen 
sen käsittelyä jatketaan 
yhdessä. Tällöin perus-
käsitteet ovat jo tiedos-
sa, joka taas mahdollistaa 
enemmän aikaa itse käy-
tännönharjoitteluun. 

Normaali koulutusviikko 
kestää maanantaista per-
jantaihin kuten ennenkin. 
Koulutusviikon aikana suo-
ritetaan kurssi. Kurssit ovat 
aiheiltaan nousujohteisia 
jakson sisällä sekä jakso-
jen välillä. 

Oppimisprosessiin liitty-
en viikkorakenteessa mah-
dollisuuksien mukaan aloi-
tuspäivänä luodaan tavoit-
teet, itse viikon aikana 
käytännönharjoitteiden 
rinnalla käydään aktiivis-
ta palautekeskustelua ja 
viikon viimeisenä päivä-
nä käydään läpi opitut ja 
kehitettävät kokonaisuu-
det. 

Kainuun prikaatin erin-
omainen koulutuskulttuu-
ri jatkuu edelleen Koulu-
tus 2020 -ohjelman tuo-
man modernin oppimis-
ympäristön vahvistamana 
alkaneena vuotena. 
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w  yliluutnantti Janne Aittamaa

2015 toimeenpannun puolus-
tusvoimauudistuksen yhtey-
dessä joukko-osastojen vas-

tuualueet muuttuivat. Kainuun 
prikaati sai vastuulleen Kainuun, 
Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-
Savon ja Pohjois-Karjalan maakun-
tien alueet. 

Vastaanottaessaan aluetta prikaa-
ti peri kolme maavoimien suurinta 
alueraivaamisprojektia Iisalmessa, 
Kontiolahdella ja Kuopiossa. 2014 
laaditun suunnitelman mukaises-
ti Iisalmen ja Kontiolahden pro-
jektit suoritettiin loppuun vuosina 
2015-2017, jäljelle jäi niiden rinnal-
la työstetty Kuopio.

Historiaa

Syksyllä 1944 maahan saapunut 
liittoutuneiden valvontakomis-
sio edellytti, että Suomen kent-
täarmeija oli saatettava rauhan 
ajan kokoonpanoonsa. Tähän liit-
tyen tarkastettiin, että materiaa-
lin varastointiin tarkoitetut varikot 

olivat myös aselepoehtojen mukai-
sessa tilassa. 

Kuopiossa sijainneella varikolla oli 
tuolloin kolme toimipistettä Iso-
Neulamäki, Pikku-Neulamäki ja 
Sorsasalo. Valvontakomission tul-
kitsi, että kyse oli kolmesta vari-
kosta ja sen antamien vaatimus-
ten mukaisesti kaksi tuli tyhjentää 
materiaalista kahden viikon aikana. 

Materiaalia kuljetettiin Ison-
Neulamäen varastoihin niin pal-
jon kuin aika ja tila mahdollisti-
vat. Lopun osalta annettiin käsky 
hävittää materiaali upottamalla se 
vesistöön.

Varikon raivaamistoiminta

Ajan kuluessa Kuopio kaupunki-
na kehittyi ja laajeni. 1990-luvulla 
katsottiin tarpeelliseksi ryhtyä rai-
vaamaan alueen vesistöön upotet-
tuja räjähteitä. 

Varikon johdolla raivattiin vuo-
sina 1996-97 Neulalahdesta noin 
100 000 tuotetta. Tuolloin toimin-
taa rajattiin seuraavasti: yli 20 m 

syvyydestä ei poisteta räjähtei-
tä, poistetaan vain pohjan pinnan 
yläpuolella olevat kasat eikä yksit-
täisiä tuotteita tai pienmateriaalia 
poisteta. 

Rajauksiin vaikutti käytössä olevat 
paikantamisvälineet niin räjähtei-
den kuin paikkatiedon osalta.

Itä-Suomen sotilasläänin 
esikunnan johdolla

Kuopion varikko lakkautettiin 
vuonna 2010. Kaupunki käynnis-
ti alueelle välittömästi kaavoitus-
työn, samalla alueen räjähdetilan-
ne nousi jälleen ajankohtaiseksi. 
Itä-Suomen sotilasläänin johdol-
la aloitettiin alueen kartoittami-
nen vuonna 2011, kartoitusta jat-
kettiin vuoteen 2013 saakka jolloin 
sen rinnalla aloitettiin räjähteiden 
raivaaminen. 

Vuosina 2013-14 räjähteitä nos-
tettiin pelkästään sukeltajatyönä. 

Operaatio Neulalahti

Ammuslataamo 1948. Kuva: Puolustusvoimat

Kuva: Janne Aittamaa
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Huolimatta nyt käytössä olevis-
ta vedenalaisista metallinpaljasti-
mista ja 1990-luvulta kehittynees-
tä paikantamiskalustosta todettiin 
nopeasti, ettei työtä kyetä saatta-
maan vaadittavalle tasolle ilman 
räjähteiden massamaiseen nos-
toon kehitettävää kalustoa.

Kainuun prikaati raivaa

Prikaatin otettua vastuun raivaa-
misesta Kuopiossa, määritettiin 
projektille tavoitteet pohjautuen 
alueelle käynnistettyyn kaavaan ja 
rakennustoimintaan. Työhön han-
kittiin maavoimallisena resurssina 
uutta kalustoa räjähteiden nos-
toon. Karjalan prikaatiin perustet-
tu raivaamisen valmiussektori hal-
linnoi laitteita ja Kainuun prikaati 
toimi toistaiseksi niiden pääasialli-
sena käyttäjänä. 

Maavoimien raivaamisen paino-
piste siirtyi vuoteen 2018 tultaes-
sa Kuopioon ja prikaati sai käyt-
töönsä 2/3 maavoimien resursseis-
ta. Hankitun kaluston myötä työ-
menetelmät kehittyivät. 

Laajat alueet paikannettiin käyttä-
en vedessä hinattavaa vedenalais-
ta metallinpaljastinta, paikkatieto 
tallennettiin tarkkuus-gps-laitteil-
la. Sukeltajatyö ohjattiin tämän 
jälkeen suoraan metalli-ilmaisulle, 
joka paikannettiin kehäetsinnällä 
ja räjähteet poistettiin. Rakennet-
tavat alueet paikannettiin lisäksi 
kartalla suunnitelluilla ruuduilla, 
jotka siirrettiin vesistöön gps-mit-
tauksella. 

Sukeltajan kohdatessa alueel-
la yksittäisiä räjähteitä, kerättiin 
ne mukana kuljetettavaan koriin. 
Kohdattaessa alueella laajoja esiin-
tymiä pienmateriaalia tai suuria 
kasoja räjähteitä, ne poijutettiin, 
mitattiin ja nostettiin myöhem-
min konetyönä, käyttäen hankit-
tuja sähkömagneetti- tai kahmari-
kauhalaitteita. Näin toimien työn 
tuottavuutta ja tarkkuutta saatiin 
tehostettua. 

Vuoden 2019 päättyessä järvestä 
oli nostettu yhteensä noin 600 000 
räjähdettä, joista noin 350 000 
tilastoitiin pienmateriaalina (pai-
non mukaan arvioituja sytyttimiä, 
räjäyttimiä, nalleja ja patruunoi-
ta). 250 000 oli yksittäin laskettu-
ja tuotteita kuten käsikranaatteja, 
tykistön, heittimistön ja sinkojen 
kranaatteja sekä ammuksia, mii-
noja, lentopommeja ja raketteja. 

Lisäksi vesistöstä oli poistettu 
satoja kiloja bulkkituotteita kuten 
räjähdysainetta, savu- ja valaisu-
massoja sekä noin 15 000 kiloa täh-
tisädetikkuja. 

Vanhimmat nostetut tuotteet ovat 
Venäjän tsaarin armeijan käytös-
sä ollutta materiaalia alkaen vuo-
desta 1895 päättyen 1. maailman-
sodan tuotteisiin. Myös saksalais-
ta materiaalia niin 1. kuin 2. maail-
mansodan ajalta on nostettu run-
saasti. Neuvostoliiton puna-armei-
jalta vallattua kalustoa on nostet-
tu mittavasti. 

Yhteensä työhön on käytetty 2000 
luvulla yli 30 henkilötyövuotta ja 
noin 4 miljoonaa euroa.

Tulevaisuus

2020 vuodesta alkaen prikaati 
päättää vesistöraivaamisen ja kes-
kittyy mahdollistamaan alueelle 
nousevan uuden kaupunginosan 
rakennustyöt maa-alueella. Työstä 
on saatu runsaasti arvokasta koke-
musta niin raivaamistyöstä kuin eri 
viranomaisten yhteistoiminnasta.

Kuvat: Janne Aittamaa
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 w everstiluutnantti Matti Rautio 
Pohjan pioneeripataljoonan

 komentaja

Kainuun prikaati osallistui 
Varkaus 19 -harjoitukseen 
31.8.-6.9.2019 Pohjan pio-

neeripataljoonan, Kainuun jääkä-
ripataljoonan ja Kuopion huolto-
pataljoonan muodostamalla osas-
tolla. 

Kajaanista asetettiin harjoituksen 
toimivaksi joukoksi Pohjan pionee-
ripataljoonan kouluttama ja kesä-
kuussa Kainuun jääkäripataljoo-
nan Valmiusyksikköön valmius-
jaksolle siirtynyt pioneerijoukkue 
määrävahvuisella materiaalilla ja 
joukkueenjohtajalla sekä koulut-
tajalla.

Pohjan pioneeripataljoona asetti 
asiantuntijoita Teknillisen komp-
panian kurssiosastosta harjoituk-
sen suluttamisen tutkimuksen teh-
täviin. Pioneerijoukkueen käyttö ja 
tutkimuksen järjestelyt sekä niihin 
liittyvä tiedonkeruun oli yhteen 
sovitettu harjoituksen muiden toi-
mintojen kanssa. Tällä menettelyl-
lä varmistettiin, että mainittujen 
osa-alueiden tietotarpeisiin saa-
taisiin vastaukset. 

Kainuun prikaatin osalta sulutta-
miseen liittyvän toiminnan järjes-
tämisen kokonaisuudesta vastasi 
Pohjan pioneeripataljoona yhteis-
toiminnassa Maasotakoulun ja 
Maavoimien esikunnan suluttami-
sen opetus- ja tutkimushenkilös-
tön kanssa. 

Harjoituksen tutkimuksellinen 
tavoitteen asettelu oli monipuo-
linen. Suluttamisen menetelmien 
ja kouluttamisen näkökulmasta 
kokeiluharjoituksen päämääränä 
oli testata ja mitata pioneerijouk-
kueen suluttamiskykyä mahdol-

lisimman todenmukaisessa tilan-
teessa. Tässä vertailu- ja lähtökoh-
tana olivat pioneerijoukolle asete-
tut koulutukselliset suorituskyky-
vaatimukset kestopäällystetyn tien 
suluttamisessa. 

Harjoitus alkoi suluttamisen tut-
kimukseen liittyvillä valmisteluil-
la kohdealueella 31.8. ja jatkui 2.9. 
lukien pioneerijoukkueen keskit-
tämisellä toiminta-alueelle. 

Joukkueen tehtävänä oli suluttaa 
kolmen vuorokauden ajan kohde-
alueella. Sen mukaisesti joukkue 

rakentaisi kaksi sulutetta harjoi-
tuksen tutkimusasetelmaan laa-
dittujen kohdekorttien mukaisesti. 
Tehtävän ensimmäinen vaihe sisäl-
si nopean suluttamismenetelmän 
soveltamisen joukkueen omalla 
materiaalilla ja kalustolla välittö-
mästi keskistysmarssin päätteeksi. 
Toisessa vaiheessa pioneerijouk-
kue rakensi sulutteen soveltaen 
suluttamisen käsikirjan mukaista, 
perinteistä menetelmää. Vaihee-
seen oli varattu kaksi vuorokaut-
ta aikaa, jossa ensimmäisen vuo-
rokauden aikana joukkue toteut-
ti kohdekortin mukaisen sulutteen 

Varkaus 19 -harjoitus - suluttami-
sen tutkimuksen päätapahtuma

Pioneeriryhmä miinoittamassa

Pioneeri avaamassa kestopäällysteeseen valmisteltua miinasijaa
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tiedustelun ja valmistelut konetöi-
neen aluerakentajaurakoitsijan 
työkoneiden tukemana. 

Jälkimmäinen vuorokausi sisäl-
si miinoittamisen, estetöiden vii-
meistelyn ja sulutteen dokumen-
toinnin joukkueen omin toimen-
pitein.

Havainnot suluttamisen  
näkökulmasta

Harjoituksessa saatujen havain-
tojen ja kerätyn aineiston perus-
teella kyettiin tutkimuksellisin kei-
noin todentamaan, että nykyisil-
lä menetelmillä ja välineillä sekä 
koulutuksen järjestelyillä pioneeri-
joukkue saavuttaa kestopäällys-
tetyn tien suluttamiselle asete-
tut koulutuksellisen suorituskyvyn 
tavoitteet. 

Pioneerijoukkueen hälyttämisen 
yhteydessä annettu käsky ja sen 
mukaan liitetyt sulutteiden kohde-
kortit olivat riittävän tarkkoja teh-
tävän toteuttamiseksi. Harjoituk-
seen joukkueelle kehystetty kol-
men vuorokauden toiminta-aika 
kohdealueella mahdollisti katta-
van suluttamistehtävään liittyvän 
tietoaineiston yksityiskohtaisen 
keräämisen.

Valmiuden ja suluttamistehtävien 
nopean toimeenpanon näkökul-

masta harjoituksessa todennet-
tiin pioneerijoukkueen kyky sulut-
tamistehtävän toteuttamiseen 
pitkän etäisyyden päähän. Jouk-
kue kykenee pysäyttävään vaiku-
tukseen ja itsenäisesti sulkemaan 
käsketyn alueen tai tien suunnan 
nopeasti alueelle saapumisen jäl-
keen. Toimintaan liittyvät valmis-
telut ja tukitoimet on mahdollista 
järjestää tehtävän edellyttämässä 
laajuudessa.

Aluerakentajaurakoitsijan toimin-
ta ja yhteistyö sulutteen valmis-
teluissa pioneerijoukon kanssa 
oli onnistunut ja toiminnasta saa-
tiin koottua havainnot ohjeistuk-
sen tarkentamiseksi. Harjoituksen 
puitteissa saatujen havaintojen 
perusteella aluerakentaja kyke-

nee sille annettuihin tehtäviin ja 
aikamääreisiin kokeiluharjoituk-
sen mukaisissa olosuhteissa. 

Tiealueella toteutettiin osana este-
töitä tien pinnan repimistä, läjittä-
mistä ja peittämistä erilaisin mene-
telmin. Yhteistoiminnassa Kymen 
pioneeripataljoonan kanssa raiva-
usjyrän ja taistelupanssarivaunun 
yhdistelmällä testattiin tien pin-
nan muokkaamisen ja miinoittami-
sen yhteisvaikutusta taistelupans-
sarivaunun liikkeeseen ja sulutteen 
mekaanisen raivaamiseen. Kerätyt 
runsaat havainnot tulevat vaikut-
tamaan suluttamiseen liittyvien 
konetöiden, ohjeistuksen ja kou-
luttamisen jatkokehittämiseen. 

Kokonaisuutena suluttamisen 
menetelmien ja välineiden osal-
ta käytössä oleva koulutuksen jär-
jestelyt ja sisältö vastaavat erittäin 
hyvin asetettuihin pioneerijouk-
kueen koulutuksellisiin suoritusky-
kyvaatimuksiin. Sulutteiden doku-
mentointi edellyttää jatkokehittä-
mistä ja lisäkoulutusta. 

Suluttamisen osalta kokeiluharjoi-
tus täytti aselajin toimintavuoden 
päätapahtumalle asettamamme 
tutkimukselliset ja koulutukselliset 
odotukset. Valmiusjaksolla palve-
levan pioneerijoukkueemme kou-
lutuksessa ainutkertainen tilaisuus 
saatiin hyödynnettyä tehokkaasti.

Kuvat: Puolustusvoimat

Aluerakentajan työkone valmistelemassa panssarikaivantoa

Dronesta tavanomaisella ja lämpökameralla kuvattua sulutteen aluetta



14 HURTTI-UKKO  1/20

 w kapteeni Taneli Lemmettylä
 Pohjan pioneeripataljoona

Kurssiosasto henkilökunnan 
kurssittajana

104. Kadettikurssin pioneeri-
opintosuunnan sekä aliupseeri-
en peruskurssin pioneeriopintojen 
suluttamistekniikan opintojakso 
toteutettiin yhteistyössä Pionee-
rikoulun ja Pohjan pioneeripatal-
joonan kesken. Lappeenrannassa 
opiskelijoille koulutettiin sulutta-
misen perusteet luokkaopetukse-
na sekä lyhyinä harjoitteina Maa-
sotakoulun lähiharjoitusalueel-
la. Laajemmat käytännön harjoit-
teet sekä viiden vuorokauden mit-
tainen sotaharjoitus toteutettiin 
Kajaanissa ja Vuosangassa. 

Kurssilla opiskeli kahdeksan kadet-
tia sekä viisi perustason aliupsee-
riopiskelijaa. Kurssin Lappeenran-

Osaamiskeskus - Suluttamisen 
osaamista maakunnasta  
maailmalle!

ta-vaiheen aikana pilotoitiin hen-
kilökunnan perustason opintojen 
avaaminen myös valitulle joukolle 
reserviläisiä kahden MPK:n koulut-
tajan toimesta. 

Lisäksi osajakson sotaharjoitusvai-
heessa Vuosangassa kurssille osal-
listui viisi Alankomaiden sotilasta 
perehtyen suluttamisen joukkue- 
ja ryhmätason tehtäviin.

Kansainvälistä kokemusten  
vaihtoa

Mielenkiinto suomalaiseen sulut-
tamiseen heräsi Alankomaiden 
edustajien osallistuessa Pioneeri-
koulun järjestämälle ECCMO (Engi-
neer Company In Countermobility 
Operations) -kurssille 2018. Alan-
komaiden edustaja lähestyi Pio-
neerikoulua sähköpostitse kevääl-
lä 2019 tarkoituksena kartoittaa 
sopiva ajankohta perehtymiselle 
suluttamiseen. 

Alankomaiden kouluttajat osal-
listuvat harjoituksiin seuraamalla 
koulutusta ja osallistumalla miehis-
tö- ja ryhmätason tehtäviin osana 
ryhmää. Vieraat pääsivät tutustu-
maan miinoitteen suunnitteluun 
ja toimeenpanoon niin koulutta-
jan kuin opiskelijan näkökulmasta. 

Vuoden 2020 FISE-koulutuskalen-
terissa on tehty varaus miehistö- ja 
ryhmätason kurssin järjestämiselle 
suluttamisen osaamiskeskuksessa. 
Ennakkotieto kurssista on jo nyt 
herättänyt kiinnostusta ulkomail-
la. Tavoitteena on saada syksyl-
lä prikaatiin mahdollisimman kan-
sainvälinen osallistujajoukko ECC-
MO-miehistötason kurssille. 

”Reippaus ei maksa mitään”

Suluttamisen opintojakso on kehit-
tynyt vuosien saatossa hyväksi ja 
monipuoliseksi kokonaisuudeksi, 
jossa suluttamisen tutkimuksella 
on oma tärkeä roolinsa. Opiskeli-
joiden, vierailijoiden sekä koulut-
tajien kesken vallitsi reipas yhdes-
sä tekemisen henki ja positiivinen 
asenne oppimista kohtaan. 

Opiskelijoiden positiivinen suh-
tautuminen opetettavaan asiaan 
ja reipas aktiivinen osallistuminen 
opetukseen on avaintekijä hyvin 
onnistuneeseen opetuskokonai-
suuteen. 

Hyvän oppimisilmapiirin muodos-
tuminen lähtee paljolti henkilö-
kunnan asenteesta ja suhtautu-
misesta niin opetettavaan asiaan 
kuin opiskelijoihinkin. Kiitokset 
opetukseen osallistuneelle hen-
kilökunnalle, Kainuun prikaatil-
le sekä Maavoimien tutkimuskes-
kukselle tuesta ja panoksesta täl-
lä opintojaksolla.Kuva: Taneli Lemmettylä
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w  kapteeni Ville Nieminen

Kainuun tykistörykmentin 
päätehtäviä ovat pysyvän 
valmiuden kehittäminen, 

suorituskykyisten kranaatinheitin- 
ja tykistöjoukkojen tuottaminen 
sekä tykistön kansainvälisen kou-
lutus- ja harjoitustoiminnan syven-
täminen pohjoisen alueen tykistö-
joukkojen kanssa. 

Päätehtäviä tuetaan erinomaisen 
työilmapiirin ylläpitämisellä sekä 
suunnitelmallisella henkilöstön 
osaamisen ja koulutusympäristön 
kehittämisellä. 

Valmius ja koulutus kulkevat käsi-
kädessä. Rykmentin päivittäinen 
toiminta muodostaa perustan val-
miudelle. Kun henkilöstö on sitou-
tunut poikkeusolojen tehtäviinsä, 
se näkyy yksiköiden koulutuskult-
tuurissa ja -tuloksissa. 

Joukkotuotannossa oleviin yksik-
kötyyppeihin sijoitetut koulutta-
jat vastaavat omien yksiköidensä 
kouluttamisesta. Samalla he pää-
sevät harjaantumaan poikkeus-
olojen tehtäviinsä sekä johtamaan 
omia sodan ajan -joukkojaan har-
joituksissa. 

Viimeisen vuoden aikana rykment-
ti on harjoitellut useammassa har-
joituksessa kansainvälisten joukko-
jen, erityisesti ruotsalaisten kans-
sa. Kevään ampumaharjoituksen 
aikana rykmentti toteutti Suo-
men isännöimää jenkkien omista-
maa Bold Quest -tutkimus- ja tes-
taustapahtumaa tukevia tulitehtä-
viä patteristolla ja kranaatinheitin-
komppanialla. 

Kirves 19 -harjoituksessa raskaas-
ta patteristostamme tehtiin moni-
kansallinen patteristo liittämällä 
siihen ruotsalainen 155 mm Archer 

Valmius ja koulutus tykistössä 
kulkevat käsikädessä

Ruotsalaiset varusmiehet johtivat North 19 -harjoituksessa kranaatinheitinkomppanian ja patteriston tulta 
Rovajärvellä. Kuva: Jesse Toppari.

-tulipatteri. Lisäksi harjoituksen 
sensorivalikoimaa vahvennettiin 
ruotsalaisella vastatykistötutkal-
la. Syksyllä North 19 -harjoitukses-
sa ruotsalaiset varusmiehet johti-
vat kranaatinheitinkomppanian ja 
patteriston tulta. 

Rykmentin osalta voin todeta, että 
kansainvälinen koulutus- ja harjoi-
tusyhteistoiminta, erityisesti ruot-
salaisten kanssa, on viimeisen vuo-
den aikana kehittänyt rykmentin 
valmiutta, yksiköidemme ja käyt-
tämiemme järjestelmien yhteenso-
pivuutta sekä henkilöstön yhteis-
toimintakykyä. 

Tiedän, mikäli tilanne niin vaa-
tii, että osaamme toimia yhdessä. 
Uskon myös, että ruotsalaiset luot-
tavat siihen, että Kainuun tykistö-
rykmentti on valmiina tukemaan.



w  kenttäsairaanhoitaja Mira Haaja

Kajaanin varuskunnan terve-
ysaseman alakertaan val-
mistui 2019 simulaatiotila, 

joka otettiin käyttöön syyskuussa 
samaisena vuonna. 

Simulaatiotilaan kuuluu tila, jossa 
simulaatio suoritetaan sekä valvo-
mo, jossa sitä ohjataan. Tila on tar-
koitettu terveysaseman henkilö-
kunnan, prikaatin henkilökunnan 
ja lääkintäalan varusmiesten kou-
luttamiseen. 

Lääkintäalan varusmiehille voi-
daan simuloida hoitotasat toimin-
toineen taistelupelastajasta ensi-
hoitopaikkaan asti. Kerralla tilaan 
mahtuu 9 henkilöä suorittamaan 
simulaatiota. 

Tilaan saadaan todenmukaisia 
olosuhteita

Simulaatiotilassa on laadukas 
äänentoistojärjestelmä, savu- ja 
tuulikone sekä strobovalot. Näil-

lä voidaan elävöittää simulaatiota 
taistelukentän ääni- ja valoefek-
tein. Lisäksi tilassa on kolme 
kameraa, joilla simulaatio saadaan 
kuvattua. Kuvattu suoritus voi-
daan palautteen yhteydessä hei-
jastaa valkokankaalle. Näin palaut-
teenannossa voidaan suoritusta 
tarkastella uudelleen. 

”TOSI VAARA!”

Tila on verhoiltu naamioverkoil-
la. Taistelupelastajien harjoitel-
lessa voidaan tilaan rakentaa tuli-
asemat hiekkasäkeistä tai ensihoi-
toryhmän harjoitellessa voidaan 
käyttää oikeita EHP/05-kaluston 
laatikoita kuvaamaan ensihoito-
paikan teltan sisäjärjestystä. Tämä 
mahdollistaa simulaatioon osallis-

Pulssi voidaan tunnustella kaulalta, ranteesta, polvitaipeesta ja nivuses-
ta. Kuvassa kuunnellaan potilaan hengitysääniä. Kuva: Jesse Toppari

Simulaatiotila voidaan lavastaa erityyppisiksi olosuhteiksi esimerkiksi taistelijan poterosta ensihoitopaikaksi ja 
elävöittää efektein. Kuva: Jesse Toppari
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tujille mahdolli simman todentun-
tuisen toimintaympäristön.

Simulaationukkea ohjataan 
toimenpiteiden mukaisesti

Käytössämme on kaksi Gaumard-
merkkistä simulaationukkea. Nuk-
keja ohjataan omilla ohjaintable-
teilla ja suorittajien antaman hoi-
don mukaan nuken tilaa saadaan 
parannettua tai mahdollisesti huo-
nonnettua. Näin ollen suorittajat 
saavat heti vasteen tekemilleen 
toimenpiteille. 

Nukesta saadaan irti samanlaiset 
informaatiot kuin oikeasta, elä-
västä ihmisestä, esimerkkinä vaik-
ka silmien räpyttely. Ilmavirta-
us, hengitysäänet ja liikkeet pys-
tytään tuntemaan. Pulssi voidaan 
tunnustella kaulalta, ranteesta, 
polvitaipeesta ja nivusesta. 

Nukessa on valmiiksi nauhoitettu-
ja puheääniä, mutta simulaation 
ohjaaja pystyy puhumaan myös 
livenä nuken kautta.  Nuken liikut-
telu tapahtuu ainoastaan manuaa-
lisesti. 

Lisäksi meillä on käytössä yksi veri-
reppu, johon saadaan liitettyä 
ampumavammamaski. Tällä saa-
daan kuvattu todelliset laskimo- 
ja valtimovuodot vammakohdasta. 
Simulaatiot suunnitellaan aina 
suorittajien tieto- ja taitotaso huo-
mioiden. Näin harjoitellaan jo ope-
tettuja asioita, jolloin suorittajat 
pääsevät testaamaan omaa oppi-
mistaan ja näkevät konkreettisesti 
mitkä asiat menivät hyvin ja missä 
pitää vielä kehittyä.   

Varuskunnan terveysasemal-
la simulaatiovastaavina toimivat 
nimetyt kenttäsairaanhoitajat 

Kirjoituksen otsikko Tosi vaara 
huudetaan silloin kun sattuu jotain 
oikeasti. Tämän vuoksi tilanteita 
tulee harjoitella etukäteen, jotta 
kuran osuessa tuulettimeen tiede-
tään mitä pitää tehdä! 

Suorittajat saavat heti vasteen 
tekemilleen toimenpiteille ohjaa-
jan kehittäessä tilannetta ohjain-
tabletilla. Kuva: Jesse Toppari

Simulaatiot suunnitellaan aina suorittajien tie-
to- ja taitotaso huomioiden. Kuva: Jesse Toppari

Simulaationukesta saadaan samat informaatiot kuin 
oikeasta potilaasta. Kuva: Jesse Toppari
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 w everstiluutnantti Markus Tainiola 
Kainuun jääkäripataljoonan

 komentaja

Maavoimien valmiusyksiköt 
ovat keskeinen osa Maa-
voimien korkeaa valmi-

utta. Valmiusyksiköt on luotu vas-
taamaan nopeisiin turvallisuusym-
päristössä tapahtuviin muutoksiin 
kotimaassa. Niitä voidaan käyttää 
koulutusvaiheesta riippuen soti-
laallisen maanpuolustuksen taiste-
lu-, suojaus-, tai tukitehtäviin sekä 
muiden viranomaisten tukemiseen. 

Valmiusyksikkö on oikea paikka 
niille, jotka eivät pelkää haastei-
ta ja haluavat asepalvelukseltaan 
monipuolista ja vaativaa koulutus-
ta. Valmiusyksikössä taistelijoista 
koulutetaan korkeatasoinen taiste-
lujoukko, joka kykenee toimimaan 
vaativissa itsenäisissä taisteluteh-
tävissä uusimmalla kalustolla ja 
varustuksella. Valmiusyksikön toi-
minnalle on tunnusomaista korkea 
tehtävien toimeenpanovalmius.

Kainuun jääkäripataljoonaan 
perustettiin vuoden 2018 alusta 
valmiusyksikkö. Yksikkö koostuu eri 
aselajien suorituskyvyistä ja siihen 
kuuluu jääkärijoukkue, pioneeri-
joukkue, tulijaos, minilennokkiryh-
mä ja panssarivaunuosasto. Val-
miusyksikön koulutus on hakenut 
uomiaan ja kehittynyt ensimmäisen 
kahden vuoden kuluessa. Nyt siir-
ryttäessä uudelle vuosikymmenel-
le Valmiusyksikön toiminta ja kou-
lutusjärjestelmä on saatu vakiinnu-
tettua, joskin jatkuvan parantami-
sen hengessä jatketaan edelleenkin 
toimintojen kehittämistä.

Asevelvollisille tiedotetaan valmi-
usyksikkökoulutuksesta heti pal-
velusajan alussa ja itse rekrytointi 
koulutukseen toteutetaan alokas-
ajan ensimmäisillä viikoilla.

Valmiusyksikkökoulutus kestää 
347 vuorokautta. Yksikön joukku-
eet ja jaokset saavat oman asela-
jinsa peruskoulutuksen prikaatin 
eri joukkoyksiköissä muiden jouk-
kotuotantojoukkojen mukana pal-
veluksen ensimmäisen 5,5 kuukau-
den aikana. Tämän jälkeen joukot 
kootaan Kainuun jääkäripatal-
joonaan Valmiusyksikköön palve-
lusajan jälkimmäiselle puoliskolle 
varsinaiselle valmiusjaksolle, jonka 
aikana joukolle annetaan tehtävi-
en edellyttämä valmius- ja erikois-
koulutus. 

Koulutus sisältää monipuolises-
ti eri asejärjestelmien koulutus-
ta, taistelukoulutusta niin metsäs-
sä kuin rakennetulla alueella sekä 
mm. toimintaa helikoptereiden 
kanssa. 

Valmiusjaksolla koulutusta ja osaa-
mista laajennetaan päivittäisessä 
koulutuksessa ja eri harjoituksissa. 
Valmiusjakson alussa järjestetään 
yhteistoiminnassa Jääkäriprikaa-
tin kanssa jo perinteinen Ryske-
harjoitus, jossa molempien jouk-

Valmiusyksikkö  
- Keihäänkärjen terävä kärki

ko-osastojen joukoista muodoste-
taan ja otetaan yhteiseen johtoon 
täysi valmiusyksikkö. 

Viranomaisyhteistoiminta kuluu 
kiinteästi valmiusyksikön tehtä-
viin, jonka tärkeimmät koulutus-
tapahtumat ovat kahdesti vuodes-
sa toteutettavat paikallispuolus-
tusharjoitukset. 

Valmiusyksiköllä pyritään myös 
osallistumaan vuosittain johonkin 
kansainväliseen harjoitukseen, jot-
ka ovat erinomaisia mahdollisuuk-
sia osoittaa meidän terävimmän 
keihäänkärjen korkeaan osaamis-
ta kansainvälisessä ympäristössä. 
Seuraava kansainvälinen harjoitus 
Valmiusyksiköllemme on Cold Res-
ponse 20 -harjoitus Norjassa tule-
vana talvena.

Tulevaisuudessa Valmiusyksikön 
tulivoimaa ja itsenäistä toimin-
takykyä kehitetään ja nostetaan 
suorituskykyä entisestään vaativi-
en valmiustehtävien edellyttämäl-
le tasolle. Valmiusyksikön tulevai-
suus näyttää valoisalta.

Valmiusyksikön ryhmänjohtaja johtaa ryhmäänsä Ryske 119 -harjoituksessa.
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 w kapteeni Jukka Sahinoja
 Valmiusyksikön päällikkö

Kainuun prikaatin valmius-
yksikön saapumiserän 119 
taistelijat aloittivat valmius-

jaksonsa kesäkuun puolessa välissä 
vanhan yksikön päättäessä oman 
valmiusjaksonsa kotiutumiseen. 
Nyt saapumiserän 119 valmiusjak-
son voidaan todeta olevan loppu-
suoralla. 

Yksikön toista sataa taistelijaa 
ovat suorittaneet palvelustehtä-
vänsä valmiusjakson aloituksen, 
lisäkoulutuksen kautta harjaantu-
misvaiheeseen moitteetta.

Valmiusjakson alussa, Y-jaksolla, 
jatkettiin koulutusta siitä, mihin 
se joukkotuotantokaudella päät-
tyi. Yksikkö toteutti heti jakson 
alkuun yhdessä Jääkäriprikaatin 
valmiusyksikön kanssa Ryske-har-
joituksen tuttuun tyyliin. Harjoi-

Valmius edellä valmiusyksikkö-
koulutuksessa

tus toimeenpantiin Rovajärvellä ja 
sen lopputuloksena pohjoisen alu-
een valmiusyksiköiden koulutusta 
oli yhtenäistetty. 

Y-jakson aikana osa yksikön tais-
telijoista osallistui uuden Taistelu-
kenttä-videon kuvauksiin saaden 
varsin positiivisen palautteen toi-
minnastaan. Niin ikään harjoitel-
tiin taistelua rakennetulla alueel-
la, saatiin perusteellista koulutus-
ta taisteluensiavusta ja toteutet-
tiin yhteistoimintaharjoitus Kai-
nuun rajan kanssa. Jakson koulu-
tuksen painopiste oli koulutuksen 
yhtenäistämisessä, joukkojen toi-
minta Valmiusyksikön kehykses-
sä ja yhteistoiminta muiden viran-
omaisten kanssa.

Toisella jaksolla, L-jaksolla, koulu-
tuksen painopiste oli aselajikou-
lutuksessa. Jakson aikana yksik-
kö osallistui paikallispuolustushar-
joitukseen ja eri joukkoyksiköiden 
taistelu- ja ampumaharjoituksiin. 

Kuva: Miika Koskinen

Tavoitteena oli kehittää yksikön 
eri joukkueiden osaamista ja luo-
da valmiudet vastaanottaa haasta-
va H-jakson koulutus. 

L-jaksolla toteutettiin yhteistoi-
mintaharjoitus poliisin kanssa 
sekä testattiin fyysistä ja psyyk-
kistä suorituskykyä pitkäkestoisil-
la marsseilla. Näissä onnistuttiin 
hyvin.

Tätä kirjoittaessa on käynnissä vii-
meinen jakso, H-jakso. Tämän jak-
son aikana yksikön joukkueet har-
jaantuvat toiminaan yksikkönä 
vaativissa tehtävissä. Jakso pitää 
sisällään useita taisteluharjoituk-
sia ja erityismaininnan ansaitsee 
VYKS T10 Rovajärvellä, joka ulos-
mittaa taistelijoiden osaamisen 
kovalla ampumatarvikkeella. 

Jakson kruunaa raskaan työn jäl-
keen ansaittu kotiutuminen jou-
lun alla.
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 w  everstiluutnantti Ilkka Vaara 
Pohjois-Suomen 

 viestipataljoonan komentaja

Maapuolustuksen johtamis-
järjestelmän kehittämi-
nen on alkanut yli kym-

menen vuotta sitten hankkeiden 
valmisteluilla ja tutkimustehtävillä. 
Järjestelmän kehittämiseksi valit-
tiin ohjelmistojen kehittämisessä 
yleisesti käytetyt ketterät mene-
telmät, jossa tuotekehitystä ja tes-
tausta tehdään jatkuvasti toistuvil-
la kehityskierroksilla. 

Maapuolustuksen johtamisjärjes-
telmän kehityskierrokset ovat puo-
len vuoden mittaisia. Ensimmäinen 
puolen vuoden kierros on teolli-
suuden toimittajien tuotekehitys, 
josta sovellukset siirtyvät puolus-
tusvoimielle integraatiotestauk-
seen. Maasotakoulun integraatio-
testauksen tavoitteena on varmis-
taa uusien sovellusten toimivuus 
maapuolustuksen johtamisjärjes-
telmän kokonaisuudessa ”labora-
torioympäristössä”. 

Integraatiotestauksen läpäisyn 
jälkeen kehitetty sovellus siirtyy 
kenttätestaukseen, jossa varmiste-
taan sovellusten sopivuus ja toimi-
vuus sodan ajan kaltaisissa olosuh-
teissa todellisilla joukoilla vaativis-
sa maasto-olosuhteissa. Jos sovel-
lus läpäisee kenttätestauksen, se 
siirtyy maapuolustuksen johtamis-
järjestelmän palvelutuotantokoko-
naisuuteen käyttöön kaikille maa-
voimien joukoille.

Kenttätestauksen joukoksi on 
valittu Kainuun prikaati. Kainuun 
prikaati on ilmatorjuntaa lukuun 
ottamatta kaikki maavoimien ase-
lajit käsittävä iso joukko, joka toi-
mii laajalla alueella vaativissa olo-
suhteissa. Jos sovellukset läpäise-
vät vaativat kenttätesti Kainuun 

ja Pohjois-Suomen olosuhteissa, 
toimivat ne hyvin todennäköises-
ti koko maavoimissa. 

Kenttätestijoukoksi valinta osoit-
ti luottamusta Kainuun prikaatin 
osaamiseen. Johtamisjärjestelmän 
osaaminen ja aselajien yhteistoi-
minnan osaaminen on kehittynyt 
erinomaiselle tasolle täällä. 

Kenttätestijoukoksi valinta on tuo-
nut myös lisäkuormitusta operoin-
tiin ja koulutukseen. Kenttätesta-
uksessa Kainuun prikaatin joukot 
tekevät asiat aina ensimmäistä ker-
taa joukkona maavoimissa. Useis-
sa tilanteissa käyttöperiaatteet 
eivät ole vielä muotoutuneet yksi-
selitteisiksi vaan toimintaa pitää 
kehittää pelkkien käyttöohjeiden 
perusteella. Useissa tilanteissa jär-
jestelmästä ja sovelluksesta paljas-
tuu vielä toiminnallisia heikkouk-
sia, jotka vaikeuttavat operointia 
ja koulutusta. 

Mielestäni Kainuun prikaati on sel-
viytynyt näistäkin haasteista sit-
keydellä ja hyvällä työllä. Meillä 
on asiantuntevat johtamisjärjestel-
mäosaajat Pohjois-Suomen viesti-
pataljoonan johtamisen tuen sek-
torilla ja yksiköissä. Osaaminen ja 

yhteistoiminta ovat erinomaisella 
tasolla kaikissa joukkoyksiköissä ja 
prikaatin esikunnassa. Ilman suju-
vaa yhteistoimintaa kehittäminen 
ei onnistuisi.

Tällä hetkellä maapuolustuksen 
johtamisjärjestelmä toimii jo hyvin. 
Langattoman runkoverkon osal-
ta lähiaikojen tavoitteena on siir-
tyä täyteen operatiiviseen käytet-
tävyyteen. 

Sovellusten ja palveluiden kehittä-
minen jatkuu edelleen. Uusi kent-
täradio 2020 tulee testaukseen 
Kainuun prikaatissa niiltä osin kuin 
sitä verrataan nyt käytössä oleviin 
langattoman runkoverkon tuottei-
siin. Muilta osin kehittämisen pai-
nopiste siirtyy käyttöperiaatteiden 
ja valmiuden kehittämiseen. 

Johtamisjärjestelmän tämän het-
ken suorituskyvyn ja tulevan kehit-
tämisen perusteella voidaan tode-
ta, että meillä on käytössä muuta-
man vuoden kuluttua yksi maail-
man parhaista taktisista johtamis-
järjestelmistä. Kainuun prikaatilla 
on ollut ja tulee edelleen olemaan 
erittäin merkittävä rooli maapuo-
lustuksen johtamisjärjestelmän 
kehittämisessä.

Kainuun prikaati maapuolustuksen 
johtamisjärjestelmän kehittäjänä

Kuva: Jesse Toppari
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w  valmiuspäällikkö Jukka Mutanen

Maanpuolustusjärjestöjen 
vuonna 1993 perustamas-
ta koulutusorganisaati-

osta on kasvanut merkittävä tur-
vallisuuskouluttaja, joka parantaa 
koulutuksellaan Puolustusvoimien, 
muiden viranomaisten sekä kansa-
laisten valmiutta normaali- ja poik-
keusoloissa sekä tekee yhteistyö-
tä muiden turvallisuus-, kasvatus- 
ja valistustyötä tekevien vapaaeh-
toisjärjestöjen kanssa.

Valtakunnallisesti MPK järjestää 
vuosittain keskimäärin 2000 kurs-
sia, koulutettavien henkilöiden 
määrä on noin 50 000 ja koulu-
tusvuorokausia kertyy osapuilleen 
90 000. 

Pohjois-Savossa järjestettiin noin 
60 kurssia, joista koulutusvuoro-
kausia kertyi noin 1200. Suosittu-
ja tapahtumia ovat olleet esimer-
kiksi erilaiset ammunnat ja perin-
teinen Sandels-jotos. 

Kuopion koulutuspaikalla on mm. 
järjestetty Nainen johtajana -kurs-
si jo kolmena vuotena peräkkäin. 
Kurssi on ollut ainoa laatuaan 
koko valtakunnassa.

Uusi laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta astuu voimaan 
vuoden 2020 alusta tuoden muka-
naan uusia vivahteita toimintaam-
me. 

MPK:n toiminta laajenee naisiin ja 
nuoriin suunnattavan tutustumis-
toiminnan sekä tiedotus- ja valis-
tustoiminnan kautta. Järjestäm-
me naisille ja 16 vuotta täyttäneil-
le nuorille kursseja, joiden tarkoi-
tus on tutustuttaa heidät sotilaal-
liseen maanpuolustukseen. Lisäksi 
kurssitarjonnastamme löytyy nai-
sille ”sotilaan perustaidot” -tyyp-
pisiä kursseja.

Reserviläisille MPK järjestää soti-
laallisia valmiuksia palvelevaa 
koulutusta eri koulutusohjelmi-
en mukaisesti siten, että reservi-
läisillä on koulutuksemme kautta 

MPK-Kuopion koulutuspaikka 2020
mahdollisuus kehittää omaa osaa-
mistaan. perusteet ja osaamistar-
peet määritetään yhdessä Pohjois-
Savon aluetoimiston kanssa. Kurs-
sitarjontamme on nousujohteista 
siten, että koulutusohjelman kaut-
ta reserviläinen voi pätevöityä SA-
tehtävään.

Puolustusvoimat tarvitsee vuodes-
ta 2020 alkaen enenevässä mää-
rin osaavia vapaaehtoisia koulut-
tajia järjestämiinsä vapaaehtoisiin 
harjoituksiin (PVVEH) sekä kerta-
usharjoituksiin (KH). Tässä asias-
sa yhteistoiminta on ollut Pohjois-
Savossa erinomaisella tasolla jo 
aiemminkin.

Tulevaisuudessa tiedottaminen ja 
valistus ovat tärkeässä roolissa toi-
minnassamme. Maanpuolustuk-
sen ja kokonaisturvallisuuden esit-
tely oppilaitoksissa, työpaikoilla, 
varuskunnissa, messuilla yms on 
olennaisen tärkeä osa toimintaam-
me. Tätä toimintaa tehdään yhteis-
työssä Karjalan lennoston, Pohjois-
Savon aluetoimiston sekä reservi-
läispiirien kanssa.

Muutosten ja uudistusten jälkeen-
kin MPK:n rooli kokonaisturvalli-
suuden kouluttajana säilyy edel-
leen vankkana. Yhtenä esimerk-
kinä mainittakoon kyberturvalli-
suus.

Myös varautumis- ja turvallisuus-
koulutus näkyy olennaisena osana 
MPK:n kurssitarjonnassa.

Tervetuloa mukaan reippaaseen 
toimintaan. Odotamme uusia 
reserviläisiä mukaan monipuoli-
seen toimintaamme vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kentällä.

MPK:n vuoden 2020 kurssitarjon-
nasta löytyy varmasti jokaiselle 
jotakin sopivaa. Kannattaa käydä 
tutustumassa: MPK.fi/koulutuska-
lenteri.
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 w majuri Tarmo Kyllönen 
Pohjois-Pohjanmaan ja 

 Kainuun aluetoimisto

Lainsäädäntöuudistuksen taus-
talla ovat puolustusselonteon 
ja hallitusohjelman kirjaukset 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
aseman vahvistamisesta. Eduskun-
ta on hyväksynyt lakiehdotukset 
keväällä 2019 ja uuden lain on tar-
koitus tulla voimaan 1.1.2020 alka-
en. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen (MPK) järjestämään sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaan kou-

lutukseen kuuluvaa ampumakou-
lutusta koskevat säännösehdo-
tukset sisältyivät myös hallituk-
sen esitykseen ja laki tuli voimaan 
jo 15.7.2019. Lailla pantiin täytän-
töön ns. asedirektiivi. 

Lainsäädännön tavoitteena on 
saada lisää suorituskykyä reserviin 
sekä antaa lisää vastuuta reservi-
läisille.

Mikä muuttuu?

Sotilaallista koulutusta puolustus-
voimiin kuuluville joukoille ja puo-
lustusvoimien ampumatarvikkeil-

la ja räjähteillä saa jatkossa antaa 
ainoastaan puolustusvoimat. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK on julkisoikeudellinen yhdis-
tys, joka järjestää vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta ja toi-
mii jäsenyhdistystensä yhteistyö-
järjestönä. MPK:n tarkoituksena 
on maanpuolustuksen edistämi-
nen koulutuksen, tiedotuksen ja 
valistuksen keinoin. 

MPK:n julkisena hallintotehtävä-
nä on
- Järjestää sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutusta, tutustumis-
toimintaa, kansainvälistä koulu-

MPK:n lakimuutoksen vaikutuksia 
Oulun koulutuspaikalla
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tustoimintaa sekä vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaa tiedo-
tusta ja valistusta.

- Kehittää naisten mahdollisuuksia 
osallistua vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen ja järjestää siihen 
liittyvää sotilaallisia valmiuksia pal-
velevaa koulutusta ja tutustumis-
toimintaa.

- Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen 
jäsenjärjestöjen maanpuolustus-
koulutusta.
 
Edellä säädettyjen tehtäviensä 
lisäksi yhdistys voi järjestää turval-
lisuus-, varautumis- sekä johtamis- 
ja kouluttajakoulutusta sekä teh-
dä aloitteita ja toimia muutoinkin 
maanpuolustuksen hyväksi siten 
kuin sen säännöissä määrätään.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus

Puolustusvoimien kaikkia aseita ja 
välineitä voidaan käyttää sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevan koulu-
tuksen (SOTVA) käsittelyharjoi-
tuksissa. Ampumatarvikkeiden ja 
räjähteiden käyttö ei kuitenkaan 
ole mahdollista. Koulutus tapah-
tuu puolustusvoimien alueella ja 
puolustusvoimat valvoo aseiden-
sa käyttöä. 

Vaikka laki lähtee siitä, että koulu-
tetaan vain yksilön taitoja, voidaan 
myös joukon yhteistoimintaa kou-
luttaa rajoitetusti esim. yksilön tai-
toja osana ryhmää.

Joukko voi olla enintään perusyk-
sikkö ja koulutuksen painopisteen 

tulee olla yksilön taitojen koulut-
tamisessa. Puolustusvoimat mää-
rittää mitä koulutetaan ja vastaa 
käytettävien aseiden valvonnasta. 

SOTVA-koulutuksen rajoitteet

MPK saa hankkia laissa määritel-
tyjä ampuma-aseita SOTVA:na jär-
jestettävään ampumakoulutuk-
seen, jota se saa järjestää ilman 
puolustusvoimien henkilökuntaa. 
Lupaviranomaisena toimii poliisi.

Ampumakoulutusta antavat 
MPK:n omat ammunnan johtajat, 
joita koskee rikosoikeudellinen 
virkavastuu. Koulutuksen sisällös-
tä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella, minkä liitteenä olevalla 
ampumaohjelmistolla määritetään 
MPK:n mahdollistamat ammun-
nat. 

Ammunnoissa noudatetaan voi-
massa olevia puolustusvoimien 
varomääräyksiä ja muita määräyk-
siä sekä ohjeita ammunnan järjes-
tämisestä ja valvonnasta. 

Varautumis- ja  
turvallisuuskoulutus

MPK voi edelleen järjestää varau-
tumis- ja turvallisuuskoulutusta 
(VARTU).  Kurssitarjontaan kuu-
luu kursseja mm. kunnan varautu-
miseen, kouluttajakoulutukseen, 
kyberturvallisuuteen, ikäihmisil-
le suunnattu turvakurssi, jotoksia, 
maasto- ja turvallisuuskursseja, 
naisille suunnattuja kursseja sekä 
kriisiviestintää. 

Lisäksi varautumiskoulutus- ja 
turvallisuuskoulutus mahdollis-
taa jäsenjärjestöjen lajisääntöjen 
mukaisten ammuntojen harjoituk-
sia ja kilpailuja.

Tutustumistoiminta 

Uutena julkisena hallintotehtävä-
nä MPK voi jatkossa järjestää 16 
vuotta täyttäneille henkilöille toi-
mintaa, jonka tarkoituksena on 
tutustuttaa osallistujat varusmies-
palveluksen sisältöön. Alle 18-vuo-
tiailta edellytetään kuitenkin huol-
tajan suostumusta.

Tutustumistoiminnassa (TUTO) ei 
käytetä puolustusvoimien ampu-
ma-aseita, ampumatarvikkeita, 
räjähteitä, taisteluvälineitä tai näi-
den harjoitusmalleja. 

Tutustumistoiminnassa annetaan 
sotilaallista osaamista tai toiminta-
kykyä kehittävää koulutusta eikä 
siis esimerkiksi järjestetä simulaat-
toriammuntoja tai sulkeisjärjestys-
harjoituksia. Kuitenkin esimerkik-
si teltan pystytyksen harjoittelu tai 
repun kokeilu on sallittua, samoin 
yleisen fyysisen toimintakyvyn 
harjoittaminen.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston ja MPK:n Oulun 
koulutuspaikan yhteistoiminta 
on vakiintunut vuosien saatossa. 
Yhteistyö MPK:n kanssa on ollut ja 
tulee varmasti olemaan jatkossa-
kin toimivaa ja mutkatonta. 

Teemme lain edellyttämät tar-
kennukset yhteistoimintaamme 
MPK:n kanssa ja käymme luotta-
vaisin mielin kohti vuotta 2020.
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 w eversti Vesa Blomqvist 
Pohjois-Karjalan rajavartioston

 komentaja

Pohjois-Karjalan rajavartios-
to hoitaa rajaturvallisuuden 
ylläpitämiseen, ml. alueelli-

sen koskemattomuuden valvonta, 
liittyvät tehtävät aina ensisijaises-
ti. Resurssien salliessa ja aina, kun 
ihminen on hädässä, rajavartios-
ton henkilöstö tukee monipuoli-
sella osaamisellaan myös muita 
viranomaisia. Toki tuki on molem-
min puolista.

Moniviranomaistoimintaa Pohjois-
Karjalassa edustaa parhaimmillaan 
Ilomantsin rajavartioasema, jon-
ka yhteydessä toimii Pohjois-Kar-
jalan pelastuslaitoksen Ilomantsin 
paloasema sekä Itä-Suomen polii-
silaitoksen Ilomantsin palvelupiste. 
Yhteistä asemaa kutsutaankin osu-
vasti ”Turvataloksi”.

Yhteistoiminta ei rajoitu pelkäs-
tään yhteisiin tiloihin. Pohjoiskar-
jalaiset rajavartiomiehet ovat saa-
neet pelastuslaitoksen antaman 
ensivastekoulutuksen, mikä mah-
dollistaa rajapartioiden osallistu-
misen kiireellisiin henkeä pelasta-
viin ensivastetehtäviin joko itsenäi-
sesti tai ensihoitohenkilöstön apu-
na. Tarve korostuu erityisesti har-
vaan asutuilla alueilla, mitä Poh-
jois-Karjalassa riittää.

Rajapartiot toteuttavat tarvittaes-
sa kiireellisiä yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen liittyviä polii-
sitehtäviä. Kyseisiä tehtäviä ovat 
mm. epäillyn rattijuopon pysäyt-
täminen tai muut henkeen tai ter-
veyteen liittyvät hälytystehtävät. 
Kadonneen henkilön etsintätehtä-
viin raja osallistuu joko koiraparti-
oilla ja nykyään yhä useammin len-
tolaitteella, eli dronella varustetuil-
la partioilla. Raja osallistuu metsäs-
tyksen-, kalastuksen-, sekä vesi- ja 

Viranomaisyhteistyö 
Pohjois-Karjalassa

maastoliikenteenvalvontaan polii-
sin ja metsähallituksen kanssa.

Tullin kanssa tehdään päivittäin 
kiinteää ja monitasoista yhteistyö-
tä Niiralan kansainvälisellä rajanyli-
tyspaikalla. Inarin tilapäisellä raja-
nylityspaikalla raja huolehtii tullin 
lukuun myös tullivalvonnasta.

Maahanmuuttoon liittyvissä asi-
oissa keskeinen yhteistyötaho on 
Maahanmuuttovirasto. Rajavar-
tiosto vastaa turvapaikkahake-
musten vastaanotosta sekä esitut-
kintaviranomaisena tutkii laitto-
maan maahantuloon ja sen järjes-
tämiseen liittyviä rikoksia. Esitut-
kinta edellyttää usein yhteistyötä 
poliisin kanssa, ja mikäli asia ete-
nee syyteharkintaan, myös syyttä-
jäviraston kanssa.

Valtakuntaa puolustetaan yhdessä

Puolustusvoimien kanssa tehtävä 
yhteistyö on myös moniulotteista. 
Rajavartioston asevelvollisten kou-
lutukseen liittyen tehdään moni-
puolista yhteistyötä erityisesti Kai-
nuun prikaatin kanssa. Myös Kar-
jalan lennoston ja Karjalan prikaa-
tin kanssa on säännöllistä yhteis-
toimintaa. 

Rajavartioston tehtävät alueval-
vontaviranomaisena sekä sotilaal-
liseen maanpuolustukseen liittyen 
edellyttävät toimivaa yhteistyö-
tä ja harjoittelua Puolustusvoimi-
en kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, 
että viranomaisyhteistyö Pohjois-
Karjalan alueella on erittäin toi-
mivaa ja monipuolista. Yhteis-
työllä varmistetaan turvallisuuden 
tason ylläpito kaikissa tilanteissa, 
tehostetaan kaikkien osapuolien 
resurssien käyttöä ja mahdolliste-
taan kansalaiselle nopea ja teho-
kas viranomaisapu.

Ilomantsin Turvatalolla sijaitsevat rajavartioston, poliisin ja pelastuslai-
toksen toimitilat
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 w koulutuspäällikkö Jari Ruskela 
MPK, Pohjois-Suomen  
maanpuolustuspiiri, 

 Kajaanin koulutuspaikka

Vapaaehtoisella maanpuo-
lustuksella on Suomes-
sa yli satavuotiset kunniak-

kaat juuret ja perinteet. Toimintaa 
säänteleviä lakeja tai asetuksia on 
kuitenkin annettu hyvin harvaksel-
taan. 

Vapaaehtoislaki vuodelta 2007 on 
tullut muutettuna voimaan vuo-
den 2020 alusta. Lakimuutos sel-
keyttää MPK:n tehtäviä ja vastui-
ta, mutta aiheuttaa myös epävar-
muustekijöitä. Kokemuksia uuden 
lain vaikutuksista ja toimivuudes-
ta saadaan vasta käytännön teke-
misen kautta. 

Seuraava tarkastelupiste lienee 
tulossa muutaman vuoden sisäl-
lä johtuen myös sidonnaisuuksis-
ta muihin lainsäädäntöhankkei-
siin. Silloin ratkaistavaksi tulee esi-
merkiksi vapaaehtoisten osallistu-
minen virka-aputehtäviin. Samas-
sa yhteydessä olisi tarkoituksen-
mukaista arvioida myös säädän-

nön toimivuutta kokonaisuudes-
saan. Tämä kaikki kuuluu laaduk-
kaaseen lainsäädäntötyöhön.

Kajaanin koulutuspaikka

Keskeiset muutokset edelliseen 
vuoteen verrattuna ovat: 

- Osa aiemmasta tilatusta koulu-
tuksesta toteutetaan MPK:n järjes-
tämänä sotilaallisia valmiuksia pal-
velevana koulutuksena (SOTVA) 
ja osan Kainuun prikaati toteut-
taa vapaaehtoisina harjoituksina 
(VEH),

- Ampumakoulutus (SOTVA) laa-
jenee ja monipuolistuu. Naisille 
kohdennetaan kursseja aiempaa 
enemmän ja käyttöön saadaan 
uusia MPK:n aseita,

- Aloitetaan aselajikoulutus (SOT-
VA) ja 

- Aloitetaan tutustumistoiminta 
(TUTO).

Tutustumistoiminta

Tutustumistoiminta on MPK:n uusi 
julkinen hallintotehtävä, joka tar-
koittaa myös julkisen vallan käyt-
töä. Lainsäätäjä on katsonut, että 
reserviläiset voivat tämän lähtö-
kohtaisesti viranomaisille kuulu-

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) 2020-luvulle

22 pääosin 16-18 -vuotiasta kurssilaista Kajaanista, Oulusta, Vantaalta, 
Ähtäristä, Kuopiosta ja Seinäjoelta osallistui marraskuussa intti tutuk-
si naisille -kurssille.

Kurssi sisälsi opetusta kansalaistaidoista kuten ensiapu, alkusammutus 
ja kyberturvallisuus.
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van tehtävän hoitaa. Tutustumis-
toiminnan tarkoituksena on tutus-
tuttaa osallistujat maanpuolustuk-
seen ja varusmiespalveluksen sisäl-
töön. Toimintaan voivat osallistua 
16 vuotta täyttäneet Suomen kan-
salaiset. Alle 18-vuotiailta vaadi-
taan osallistujan huoltajien kirjal-
linen suostumus.

Kajaanissa järjestettiin 16.-17. mar-
raskuuta intti tutuksi naisille -kurs-
si, joka toteutettiin tutustumistoi-
minnalle laissa säädettyjä reuna-
ehtoja noudattaen. Keskeistä on 
se, että alaikäisille ei saa antaa 
sotilaskoulutusta eikä sotilaallisia 
valmiuksia palvelevaa koulutusta. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että ampuma-aseita tai edes nii-
den harjoitusvälineitä ei saa käsi-
tellä. 

Myös sulkeisjärjestyksen harjoit-
telu komentoineen kaikkineen on 
tulkittu sotilaskoulutukseksi. Toi-
saalta on katsottu, että maastopu-
ku voidaan jakaa suoja-asuksi, kun 
yövytään teltassa. Päähineenä on 
kuitenkin oltava MPK:n pipo.

Kurssi tuli varsin nopeasti täy-
teen eikä kaikkia halukkaita voi-
tu ottaa mukaan. Eri puolilta Suo-
mea Kajaaniin saapuneista pää-
osin 16-18-vuotiaasta 22 kurssilai-
sesta melkein kaikki tulivat prikaa-
tille jo perjantai-iltana. 

Ensimmäinen yö nukuttiin kasar-
mimajoituksessa ja varsinainen 
kurssiohjelma alkoi lauantaina, 
jolloin ohjelmaan kuului kurssi-
turvallisuus, paleltumien ehkäisy, 
asevelvollisuusoppitunti, henkilö-
kohtaisten varusteiden (suojavaa-
tetus) jako linjastolta, majoittu-
minen telttoihin, perusyksikköön 
tutustuminen (Teknillinen komp-
pania) ja sotilaskotikäynti. 

Sunnuntaina oli ohjelmassa majoi-
tuksen purkamisen ja maastoate-
rioiden lisäksi opetusta kansalais-
taidoista kuten ensiapu, alkusam-
mutus ja kyberturvallisuus. Myös 
kurssille jaettu varustus palautet-
tiin eikä puutteita ilmennyt.

Johtopäätöksiä kurssista:

Kurssilaiset jäivät jonkin verran 
kaipaamaan sotilaallisia element-
tejä, jotka edellä mainituista syis-
tä nyt puuttuivat. Tulevaisuudessa 
tätä puutetta voidaan jonkin ver-
ran paikata järjestämällä tilaisuus 
seurata varusmiesten kouluttamis-
ta kasarmilla tai lähimaastossa. Vii-
konloppuisin tilaisuuksia seuraa-
miseen on kuitenkin aika vähän.

Perusyksikkökäyntiin liittyen tulee 
varata riittävästi aikaa vapaaseen 
keskusteluun ja kysymysten esit-
tämiseen. Nyt käynnin kohtee-
na olleessa perusyksikössä ei ollut 

naispuolisia varusmiehiä, mille ei 
tietenkään mitään voinut. Asiaa 
kuitenkin paikkasi merkittävästi 
se, että kurssilaisia yksikössä isän-
nöi aikoinaan naisten vapaaeh-
toisen asepalveluksen suorittanut 
luutnantti.

Juna-aikatauluista johtuen kurs-
si on tarkoituksenmukaista jatkos-
sa aloittaa jo perjantai-iltana. Nyt-
hän lähes kaikki kurssilaiset hyö-
dynsivät majoittumismahdollisuu-
den perjantain ja lauantain väli-
seksi yöksi.

Mietittäväksi jää, että olisiko vas-
taavalle toiminnalle tilausta myös 
miespuolisen nuorison keskuudes-
sa.

Tutustumistoiminnassa voidaan 
jakaa tietoa ja antaa vähän esima-
kua siitä, mitä varusmiespalveluk-
sessa voisi tulla eteen. Todellista 
kokemusta hyvin lyhyessä ajassa ja 
tiukasti säännellyn ohjelman puit-
teissa ei tietenkään voida antaa. 

Kurssin jälkeen halu hakeutua 
naisten vapaaehtoiseen asepalve-
lukseen voi vahvistua tai sitten voi 
vahvistua ajatus siitä, että ehkä 
tämä ei minua varten olekaan. 
Kurssilaisista pääosa aikoo tulevai-
suudessa hakeutua naisten vapaa-
ehtoiseen asepalvelukseen. Kum-
pikin vaihtoehto on maanpuolus-
tuksen edun kannalta yhtä tärkeä.

Kurssilaiset ruokailivat sekä varuskuntaravintolassa 
että maastossa.

Innokkaista, oppivaisista ja reippaista nuorista naisista 
suuri osa harkitsee vapaaehtoista asepalvelusta
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w  Timo Toivonen

Vuoden alussa voimaan tul-
leet vapaaehtoista maan-
puolustusta säätelevän lain 

sekä ampuma-aselain muutokset 
aiheuttivat muutoksia myös Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) toimintaan ja koulutustar-
jontaan. Lakimuutoksilla täsmen-
nettiin muun muassa sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan koulutuk-
sen sisältöä, Puolustusvoimien ja 
MPK:n vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen liittyviä tehtäviä sekä 
toiminnan ohjausta ja valvontaa. 

Lain soveltamisen kannalta selven-
tyivät sotilaallisen koulutuksen ja 
sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen käsitteet. Sotilaallisel-
la koulutuksella tarkoitetaan Puo-
lustusvoimien aseilla, ampumatar-
vikkeilla tai räjähteillä tapahtuvaa 
sotilaallisten taitojen sekä joukon 
yhteistoiminnan kehittämistä ja 
sen antamisen siirtyi ainoastaan 
Puolustusvoimien tehtäväksi. 

Sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus (SOTVA) on muuta vapaa-
ehtoista maanpuolustuskoulutus-

ta ja sen järjestäminen tuli MPK:n 
tehtäväksi. Tämän lisäksi MPK jär-
jestää tutustumistoimintaa maan-
puolustukseen ja varusmiespalve-
luksen sisältöön sekä varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta. 

Puolustusvoimat ei siis enää tilaa 
sotilaallista koulutusta MPK:lta. 
Ne kurssit aiemmin tilatusta soti-
laskoulutuksesta, joissa ei käytetä 
Puolustusvoimien ampumatarvik-
keita ja räjähteitä, on usein kuiten-
kin mahdollista toteuttaa MPK:n 
järjestämänä sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevana koulutuksena. 

Ampumatarvikkeita ja räjähtei-
tä sisältävät koulutukset Puolus-
tusvoimat toteuttaa itse vapaaeh-
toisina harjoituksina (VEH). Näis-
sä harjoituksissa voidaan kuiten-
kin hyödyntää MPK:n kouluttajia. 
Näin tullaan toimimaan kuluva-
na vuonna mm. Korpi-harjoitusta 
toteutettaessa.

MPK:n omilla tai jäsenjärjestöjen 
ja reserviläisten aseilla järjestetty 
ampumakoulutusten määrä kasvaa 
ja monipuolistuu. Naisille kohden-
netaan ammuntakursseja aiempaa 
enemmän ja käyttöön saadaan 

Vapaaehtoinen maanpuolustus 
kehittyy – vaikutuksia myös MPK:n 
toimintaan

uusia MPK:n aseita. Aselajikoulu-
tustarjonta kasvaa niin ikään. 

Muutoksia MPK:n organisaatiossa

Alkanut vuosi toi muutoksia myös 
MPK:n organisaatioon. Maanpuo-
lustuspiirijako ja piiritoimistot säi-
lyivät entisellään. Edellisessä vuo-
den 2017 organisaatiomuutokses-
sa neljään maanpuolustuspiiriin 
perustetut apulaispiiripäälliköiden 
tehtävät lakkautettiin. 

Uusissa tehtävissä puolestaan 
aloittivat aluetoimistojen yhtey-
dessä työskentelevät 14 valmius-
päällikköä. Pohjois-Suomessa muu-
tokset tarkoittivat apulaispiiripääl-
likön muuttumista valmiuspäälli-
köksi Rovaniemellä ja uutta valmi-
uspäällikön tehtävää Oulussa.

Olen päättänyt 9 vuotta kestäneen 
työrupeaman MPK:ssa ja siirtynyt 
uusiin tehtäviin. Kiitän Kainuun 
prikaatin henkilöstöä sekä kaik-
kia yhteistyökumppaneitamme ja 
vapaaehtoistoimijoita kuluneiden 
vuosien hyvästä yhteistyöstä. 

Hyvää talven jatkoa Hurtti Ukon 
lukijoille!
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 w puheenjohtaja Hannu P. Marti-
kainen, maanpuolustusjuhla 
varapuheenjohtaja Pekka 

 Nevalainen, Kiltapyöräily

Kiltapyöräily

Pohjois-Karjalan prikaatin perin-
nekilta järjestää vuosittain Kilta-
pyöräilyn vanhaa marssiperinnettä 
kunnioittaen. Sen perinteet juon-
tavat Karjalan jääkäripataljoonan 
ja Pohjois-Karjalan prikaatin vala-
marsseihin, jotka suoritettiin maa-
kuntamarsseina valakummikun-
taan. 

Prikaatin lakkautuksen yhteydessä 
marssiperinne oli vaarassa loppua. 
Vuonna 2013 pyöräily järjestettiin 
yhdessä Pohjois-Karjalan yrittäjien 
kanssa ja vuonna 2014 pyöräilyä 
ei järjestetty ollenkaan. Vuodesta 
2015 lähtien Kiltapyöräily on järjes-
tetty maanpuolustuskoulutuksena 
ja MPK:n kurssina. Kiltapyöräily on 
myös ollut kenttäkelpoisuusmarssi 
eli PAK-marssi.

Vuoden 2019 Kiltapyöräily tapah-
tui 15.8.2019 Onttolan Rajajääkä-
rikomppanian valamarssin yhtey-
dessä. Rajavartiolaitos juhli vuon-
na 2019 100-vuotista historiaansa 
ja valamarssin pituudeksi oli suun-
niteltu 100 km. Eversti Vesa Blom-
qvist lähetti kello 9 pyöräilijät mat-
kaan ja polki joukkonsa mukana 
koko matkan. 

Matkaa pyöräilijöille kertyi noin 
110 kilometriä. Huollosta vasta-
si Onttolan varuskunta. Kiltapyö-
räilyyn osallistui 9 polkijaa, joista 
kaksi oli Pohjois-Karjalan aluetoi-
miston henkilökuntaan kuuluvia 
pyöräilijöitä ja seitsemän reservi-
läistä. Lisäksi joukkojen mukana oli 
kaksi huoltajaa. Kiltamarssin pölyt 
saunottiin pois Olli Tiaisen majalla 
ja saunan jälkeen nautittiin mait-
tava iltapala. 

Pyöräilijöiden ensikokemukset 
valamarssin yhteyteen järjeste-
tystä Kiltapyöräilystä olivat var-
sin positiiviset. Reitti oli vaihteleva 
ja erilaisia tieuria tarjonnut poh-

jois-karjalalainen maisemamatka. 
Huoltoon oltiin erittäin tyytyväi-
siä ja kalustokin toimi hyvin. Kil-
tapyöräily palasi myös juurilleen, 
se oli jälleen osana varusmiesten 
valamarssia. 

Intti-tutuksi-tapahtuma ja  
Maanpuolustusjuhla Kiteellä

P-K:n prikaatin Perinnekilta, Kai-
nuun prikaati ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistys (MPK) järjes-
ti Kiteellä 4.10.2019 tapahtuman, 
jonka kohderyhmänä olivat nuo-
ret. Kainuun prikaatin ja MPK:n 
vastuulla oli kaikille avoin kalusto-
näyttely sekä nuorille suunnattu 
Intti tutuksi -tapahtuma. Tapahtu-
mapäivän kruunasi perinnekillan 
järjestämä maanpuolustusjuhla, 
johon oli kutsuttu myös paikalliset 
veteraanit ja maanpuolustusväki.

Maanpuolustusjuhla oli järjestyk-
sessään jo 29., jonka perinnekilta 
järjesti. Tänä vuonna juhlan järjes-
telyissä oli mukana Kiteen kaupun-
ki ja Arppen koulu. Juhlan avaussa-
nat lausui killan pj. Hannu P. Mar-
tikainen, joka myös lähetti seppel-
partion sankarihautausmaalle. 

Nuorten suunnittelemat ja esittä-
mät musiikkiesitykset olivat sykäh-
dyttävä kokonaisuus. Nuoren 
puheenvuoron esitti lukion opis-
kelijakunnan hallituksen pj. Saa-
ra Kosunen. Juhlapuheen piti Kai-
nuun prikaatin komentaja prikaa-
tikenraali Tuomo Repo.

Seuraava vastaava maanpuolustus-
tapahtuma järjestetään 2020, jol-
loin tapaamme Liperissä lakkau-
tetun Ylämyllyn varuskunnan vai-
heilla. 

Lähteet: Harri Norismaa, Pekka 
Laakkonen; Kollaan vasaman kat-
veessa 2018

Pohjois-Karjalan prikaatin  
perinnekillan kuulumisia 

Kiltaveljillä hymy herkässä. Kuva Pekka Nevalainen
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 w alikersantti Miki Kekarainen 
Varusmiestoimikunnan 

 puheenjohtaja

Olin AUK2-kauden E3-mars-
sikokeessa, kun kuulin toi-
mistoaliupseeriltamme, 

että minut oli valittu Varusmies-
toimikunnan (VMTK) puheenjoh-
tajaksi ja muistan sen kuin eilisen 
vaikka olemme jo kotiutumisen 
kynnyksellä.

Toimikauden alussa kaikki tuntui 
uudelta ja haastavalta. Ajatukset 
siitä kuinka paljon minulla oli vas-
tuuta, tuntui aivan erilaiselta kuin 
ollessani oppilas jolloin sitä vas-
ta harjoiteltiin. Saimme kuitenkin 
yhteistoimin kaiken toimimaan ja 
selvisimme alun haasteista. 

Toimikautemme alussa otimme 
vastaan uuden saapumiserän ja 
toimimme oppaina heitä varten. 
Muita toimikauden alun tapahtu-
mia, joista toimikunta vastasi, oli-
vat alokasillat, passikuvaukset, Kai-

nuun prikaatin VMTK-teemapäivät 
ja aliupseerikurssin kuvaukset. 

Kerhovastaavamme suosi itse-
näistä liikuntaa ja virallisia kerho-
ja oli vain muutamia, mutta liikun-
tamerkkejä ja kuntoisuuslomia 
myönnettiin tavalliseen tapaan ja 
lenkkeily sekä kuntosali olivat suo-
situimmat liikuntamuodot.

E-kauden alussa järjestimme yksik-
köedustajakokouksen, jossa käy-
tiin läpi yksiköiden kuulumisia. Pri-
kaatin komentajan prikaatikenraa-
li Tuomo Revon tapaamisessa toi-
mikunta välitti yksiköiden kuulu-
misia hänelle ja tätä kautta voitiin 
vaikuttaa asioihin, joissa varusmie-
het kokivat olevan kehittämistä. 

Tapaamisessa kävimme myös läpi 
toimikunnan kuulumisia ja mitä 
olimme saaneet P-kaudella aikai-
seksi.

E-kaudella osallistuimme myös nel-
jään eri kutsuntatilaisuuteen, joissa 
kerroimme asepalveluksesta omien 

Kaiken takana,  
varusmiestoimikunta 

kokemusten pohjalta ja mainos-
timme esimerkiksi Kainuun prikaa-
tin valmiusyksikköä. J-kauden alus-
sa Kainuun prikaatissa järjestettiin 
valtakunnalliset VMTK-päivät, joi-
hin saapuivat miltei kaikkien jouk-
ko-osastojen VMTK-edustajat.

Toimikunta järjesti tänäkin vuon-
na varusmiesten lomakuljetukset. 
Näitä lomakuljetuksia kulkee vii-
koittain meno- ja paluukyyteinä 
yhteensä noin 40-50 bussia.

Haluamme kiittää kaikkia yhteis-
työkumppaneitamme, joista suu-
rimmat ovat Sotilaskoti joka on 
tukenut meitä aina esimerkillises-
ti, Kainuun prikaatin kilta ja yksik-
köedustajat! Lisäksi haluamme 
myös kiittää esimiestämme hyväs-
tä ohjauksesta ja hyvin sujuneesta 
yhteistyöstä!

Varusmiestoimikunta 2/19 voi 
täten luovuttaa vastuun uudel-
le kyvykkyyttä osoittaneelle 1/20 
toimikunnalle, joille toivotamme 
menestyksekästä loppupalvelusta!
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w  luutnantti Antti Immonen

Sotilasvalassa olette luvanneet 
muun muassa: ”Jos minut ase-
tetaan esimiesasemaan, tah-

don olla alaisiani kohtaan oikeu-
denmukainen, pitää huolta hei-
dän hyvinvoinnistaan, hankkia tie-
toa heidän toiveistaan, olla heidän 
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan 
sekä omasta puolestani pyrkiä ole-
maan heille hyvänä ja kannustava-
na esimerkkinä.”

Kohdelkaa alaisianne tasavertaisi-
na yksilöinä. Ollessani samassa ase-
massa kuin te olette nyt, minul-
le sanottiin: ”kohdelkaa alaisian-
ne siten, että jonain päivänä joku 
heistä voisi olla teidän työkaverin-
ne, jopa esimiehenne.” Olkaa rei-
luja, älkää nostako ketään ryh-
männe jäsenistä eriarvoiseen ase-
maan muihin ryhmän jäseniin näh-
den.

Pitäkää huolta alaistenne hyvin-
voinnista. Ryhmänjohtajana näet-
te alaisenne huomattavasti parem-
min kuin kukaan muu. Tutustukaa 
ryhmänne jäseniin, olkaa kiinnos-
tuneita siitä, mitä heille kuuluu. 
Katsokaa ja pitäkää huolta, että 
ryhmänne jäsenillä on asiat niin 
hyvin, kuin te pystytte asiaan vai-
kuttamaan. Jos vaikutusvaltanne 
loppuu, viekää asiaa esimiestenne 
tietoon. Ottakaa alaistenne mur-
heet omiksi huoliksenne.

Hankkikaa tietoa alaistenne toi-
veista. Kuunnelkaa alaisianne. 
Olkaa läsnä, olkaa kiinnostunei-
ta. Toiveiden joukossa voi olla pie-
niä asioita tai koko loppuelämän 
käsittäviä tulevaisuuden haavei-
ta. Toiveita kuuntelemalla opitte 
alaisistanne paljon, kuulette tari-
noita heidän menneisyydestään ja 
saatte selville heidän kannustimis-
taan suorittaa palvelus, opiskella 

yliopiston pääsykokeisiin tai mitä 
tahansa muuta, mihin he panosta-
vatkaan.

Olkaa neuvonantajia ja ohjaajia. 
Neuvokaa alaisianne heitä askar-
ruttavissa asioissa, uuden ympäris-
tön tuomissa haasteissa ja asioissa 
joita heidän tulee oppia. Ohjatkaa 
ja opastakaa heitä tekemään asi-
at oikein, kuten on opetettu. Jos 
ei ole vielä opetettu, opettakaa. 
Osoittakaa sanoillanne ja teoillan-
ne, että te olette se henkilö, joka 
neuvoo ja opastaa.

Olkaa hyvänä ja kannustavana esi-
merkkinä. Tehkää itse, näyttäkää 

Jos minut asetetaan  
esimiesasemaan…

Kuva: Antti Immonen

esimerkkiä ja kannustakaa, erityi-
sesti heitä jotka tarvitsevat enem-
män kannustusta. He, jotka suoriu-
tuvat aina kaikesta hyvin, eivät tar-
vitse läheskään niin paljoa kannus-
tusta kuin he, joille asiat ovat vai-
keampia. Älkää kääntäkö selkään-
ne henkilöille, joiden opettaminen 
vie enemmän aikaa ja vaatii enem-
män panostusta, kuin muiden. 
Heidän opettamisensa on kaikkein 
palkitsevinta.

Painakaa nämä sanat mieleenne ja 
toimikaa, kuten olette valassa van-
noneet. Näin osoitatte alaisillenne 
olevanne hyvä, reilu ja luottamuk-
sen arvoinen johtaja.
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 w aliupseerioppilaat Paavo 
 Vuorimäki ja Suvi Malinen 

Olipa kerran 22 rohkeaa jää-
käriä kuten tiikeri, aasi, 
shrek, kattila, nallekarhu, 

simpanssi ja mehtäsika. Eräänä elo-
kuisena päivänä he astuivat kra-
naatinheitinlinjan aliupseerikurs-
sille innoissaan, mutta myös hie-
man jännittynein askelin. 

Moni asia uudessa yksikössä tun-
tui uudelta ja vieraalta, kun suu-
rin osa joutui muuttamaan p-kau-
den tutusta ja turvallisesta kotiyk-
siköstä. Yhtäkkiä vastassa olivat-
kin uudet tupakaverit, uudet yksi-
kön tavat ja 16 täysin erilaista pal-
velusviikkoa. Silloin heitinmiehet 
eivät vielä tienneet, mitä kaikkea 
olisi oikein luvassa…

Aliupseerikurssin ensimmäinen 
haaste oli johtajatehtävärata, 
”jotera”, jossa marssittiin noin 40 
kilometriä ja suoritettiin johta-
juutta testaavia rastitehtäviä. Jote-
ran vaativuudella peloteltiin usei-
ta kertoja ennen kuin itse aihe oli 
edes ajankohtainen – ”tornarit” 
vedenylityksistä ja 60 kilometrin 
marssista levisivät. 

Heitinlinjan kaikki osallistujat suo-
rittivat marssin kunnialla loppuun 

Heitinmiesten auk-seikkailu

asti. Kuitenkin joteran jälkeise-
nä päivänä heitinlinjan tahtimars-
si näytti vaivalloiselta ja yhteisestä 
tahdista ei ollut tietoakaan lukuisi-
en rakkojen ja särkyjen vuoksi.

Viikkojen kuluessa piiru, metri ja 
sekunti tulivat tutuiksi korpon sekä 
hermojaraastavan asemaanajon 
lisäksi. Opitut taidot tulivat toden 
teolla esiin Kassunkurun ampuma-
harjoituksessa, jossa ammuttiin 
kevyellä heittimellä ensimmäistä 
kertaa kovilla. 

Ensimmäisistä ammunnoista suo-
riuduttiin hyvin, mutta toimin-

nassa oli kuitenkin vielä paljon 
kehittämisenvaraa esimerkiksi 
nopeudessa ja tarkassa suuntaa-
misessa. Ammuntojen lisäksi yksi 
harjoituksen kohokohdista oli, kun 
yhtenä iltana ammuttiin valaisura-
ketti ja jokainen pääsi itse ampu-
maan valopistoolilla. 

Kesken yhteisen seikkailun kuusi 
heitinmiestä lähtivät kohti Hami-
naa ja reserviupseerikoulun tuo-
mia haasteita. Linja jakaantui hai-
kein mielin – olihan takana jo yli 
kaksi yhteistä kuukautta. Nyt hei-
tinlinja pieneni entisestään.

Auk-seikkailun kruunasi runsas-
luminen, tarunhohtoinen, 10 päi-
vän Rovajärven ampumaharjoitus. 
Harjoituksessa pientä heitinlin-
jaa vahvisti Sodankylän jääkäripri-
kaatin kranaatinheitinlinja. Päivät 
kuluivat nopeasti, ja linjan toimin-
ta pysyi hyvänä koko harjoituksen 
ajan. 

Aliupseerikurssista jokaiselle jäi 
käteen onnistumisen ja epäonnis-
tumisen hetkiä, tärkeitä kokemuk-
sia ja ystäviä. Linjalle muodostui 
myös hyvä heitinmieshenki. Joulu-
kuussa kurssin päätyttyä heitinlin-
jalta valmistui 14 tuoretta aliker-
santtia.
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w  aliupseerioppilas Annariina Kössö

Kaikkialla oli pimeää. Varhain 
satanut lumi kasteli vaat-
teemme ja jäädytti meidät 

istumapaikoillemme. Kaikki täri-
sivät kylmästä. Puuterimainen 
hanki ympärillämme valaisi vain 
vähän, kunnes koko maiseman kir-
kasti taivaalle syttyvät kolme häi-
käisevää tähteä: valaisuammuksia. 
”Tähystäkää!” 

Ammusten ihailuun ei jäänyt 
enempää aikaa, sillä meidän piti 
nopeasti saada havainnot ammus-
ten osuvuudesta ja saattaa kor-
jaustulikomento valmiiksi. Hetken 
kestänyt toiminta sammui valojen 
mukana ja minä muistin taas, kuin-
ka paljon minua paleli. 

Olimme marraskuun alussa kuu-
den päivän ajan taistelu- ja ampu-
maharjoituksessa Vuosangassa. 
Köröttelimme talven ihmemaahan 
tela-ajoneuvoilla eli tekoilla yli kol-
me tuntia. Vauhti oli vain noin 40 
kilometriä tunnissa, mutta se ei vii-
maa uhmaavia tähystäjiä lämmit-
tänyt. 

Majoituimme teltoissa ja vietimme 
päivät erilaisten kukkuloiden lael-
la, jotka toimivat tulenjohtopaik-

koinamme. Kapusimme ylös jyrk-
kiä rinteitä koko tulenjohtokalus-
to mukanamme ja istuimme ”mais-
sa” johtaen tulta. 

Tosin vain yksi ryhmä kerrallaan 
pääsi johtamaan tulta ja loput sai-
vat tyytyä larppaamiseen eli tois-
tamaan varjona tulikomennon 
rakentamisen, mutteivat koskaan 
lähettämään sitä. 

Larppaaminen tai tuttavallisem-
min ”tulenjohto äksiisi” on tullut 
meille hyvin tutuksi aliupseerikurs-
sin kummallakin jaksolla. Olemme 
lukemattomia kertoja viettäneet 
päivämme tulenjohtoradalla, sääs-
sä kuin säässä. Paikannamme maa-

Täydellinen tulenjohtosää

leja ja rakennamme tulikomentoja 
lähettämättä niitä koskaan kenel-
lekään. 

Harjoitus tekee mestarin: kun har-
voin pääsemme oikeasti ammutta-
maan tuliyksikköä, tiedämme mitä 
teemme. 

Tulikomennon lähettäminen vaa-
tii meiltä muutakin kuin sääolo-
suhteiden sietämistä. 

Olemme opetelleet käyttämään 
kalustoamme: laseretäisyysmitta-
ria, maalinpaikannuslaitetta, vies-
tivälineitä, tietokoneen ohjelmia, 
käsisuuntakehää ja tasoa. Lisäk-
si päähämme on päntätty tuliko-
mentolyhenteet ja erilaisten tuli-
komentojen muodostaminen. 
Maalinlaadun koodauksen opet-
telu on vielä toistaiseksi vapaaeh-
toista huvia. 

Tulenjohdon tehtävä on paikantaa 
maali tarkasti ja nopeasti, muo-
dostaa siitä oikeaoppinen tuliko-
mento ja lähettää se ajallaan tuli-
yksikölle. Me teemme sen, vaikka 
räntäsade estäisi meitä näkemästä 
maalia kunnolla. Me teemme sen, 
vaikka olisimme litimärkiä ja umpi-
jäässä. 

Me teemme sen, koska se on mei-
dän tehtävämme, sillä aina on täy-
dellinen tulenjohtosää. 
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w oppilaat Hanna Heikkinen ja 
 Jan Karjalainen 

Joukko aliupseerioppilaita mitä 
erilaisemmista lähtökohdis-
ta on päätynyt tykistön tuli-

voimaisimmalle linjalle, tuliasema-
linjalle. Meistä on kuitenkin muo-
toutunut yhtenäinen joukko, jos-
sa tärkeintä ei ole omat lähtökoh-
dat vaan tekeminen ja kehittymi-
sen halu. Yhteishenkeä on kasvat-
taneet yhteiset iltavapaat ja kah-
vittelun merkeissä vietetty aika. 

Ensimmäiset viikot menivät val-
tavan tietomäärän sulattelussa ja 
uuteen aseeseen sekä uusiin linja-
tovereihin tutustuessa. Peruskou-
lutuskautta tiukemman kurin huo-
masi alussa, mutta siihenkin tottui 
pian. Apukouluttajat tekivät alus-
ta asti selväksi, että olemme yhdel-
lä hienoimmista linjoista, mitä Kai-
nuun prikaatista löytyy, joten mei-
dän tulee myös suhtautua tekemi-
seen sen mukaisesti. 

Paljon olemmekin jo tehneet ja 
oppineet

Olemme suunnitelleet ja pitäneet 
koulutusrasteja toisillemme, istu-
neet oppitunneilla, ajaneet tyk-
kiä asemaan kerta toisensa jäl-
keen sekä päntätty kokeisiin. Pala-
set ovat alkaneet viimeinkin lok-
sahdella paikoilleen ja muodostaa 
kokonaisuuksia. 

Vähä vähältä olemme alkaneet 
löytää polkuja, jotka johdattavat 
meitä kohti hyvää johtajuutta ja 
itseä kiinnostavia tehtäviä. Meistä 
koulutetaankin hyvää vauhtia niin 
tuliasema-, tulitoiminta- ja mittau-
saliupseereita, kuin myös tykinjoh-
tajia ja jaosjohtajia. 
Haminan vahvistukset saamme 
joukkoon keväällä. Yhteyden-
pito heihinkin on ollut tiivistä.

Yhdeksi mieleenpainuvimmis-
ta kokemuksista voisi mainita 
AUK2:n kolmannen viikon, joka 
eteni kirjaimellisesti räjähdyk-
senomaisesti, kun viimein pää-
simme vetämään kammesta Vuo-
sangassa. Pakkanenkaan ei mei-
tä koetellut, huumorin ja yhteis-
hengen voimin rämmimme pai-
koitellen jo melko syvässäkin 

Rintamasuunta kohti johtajakautta

lumihangessa, mutta emme kui-
tenkaan vaipuneet synkkyyteen.

Viikkojen edetessä toiminta ali-
upseerikurssilla on tullut tutuk-
si. Samalla olemme saaneet 
myös vapaampaa oleskelua. 

Vapauden mukana on tullut kui-
tenkin myös vastuuta muun muas-
sa vertaisjohtajuuden muodossa. 
Olemmekin päässeet myös haasta-
maan itseämme, olemmeko meil-
le suodun luottamuksen arvoisia.

Me ”tassipossut” kiitämme lin-
jamme kouluttajia ja apukoulut-
tajia kannustuksesta ja ammatti-
taidosta opetettavia asioita koh-
taan. Eiku vaan pohnujono pys-
tyyn ja rintamasuunta kohti johta-
jakautta.
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 w aliupseerioppilaat Jenna 
 Kekkonen ja Emilia Wiik 

Toisessa tuliasemapatteris-
sa odotettiin aliupseerikurs-
sia alkavaksi innostunein, 

odottanein mutta myös pelonse-
kavin tuntein. Takaraivoon alkoi 
pikkuhiljaa hiipiä ajatus siitä, että 
P-kauden tuvan tiiviiksi hitsautu-
nut porukka hajoaisi pian ja mat-
ka kohti uusia haasteita alkaisi. 

Elokuun viimeisellä viikolla alkava 
aliupseerikurssi oli muuttoa vaille 
valmis alkamaan. Heti alusta alka-
en apukouluttajat tekivät hyvin 
selväksi sen, ettemme ole enää 
jääkäreitä, tykkimiehiä, viestimie-
hiä tai pioneereja, vaan aliupsee-
rioppilaita. 

Kulttuurishokki oli melkoinen, var-
sinkin eri yksiköistä tuleville varus-
miehille, sillä esimerkiksi sisäjärjes-
tyssäännöt erosivat huomattavan 
paljon verrattuna heidän kotiyk-
sikköihinsä. 

Alkujärkytyksestä kuitenkin selvit-
tiin ja viestilinjan oppilaat olivat 
valmiina tuleviin koitoksiin.

Ennakko-odotuksia viestilinjasta 
meillä oli vain muutamia. Paljon 
kuuli kivikauden aikaisista tieto-
koneista, LV241-radioista ja kym-
menistä keloista. Epäfyysiseksi lin-
jaksi tätä kuullaan usein myös kut-
suvan. 

Se on totta, että me emme ota irti 
metsässä viittä tuntia tai käy aamu-
liikunnassa uimassa raikastavas-
sa Valkeajärvessä. Kun asemaan-
ajoon lähdetään, kalustamislistal-
la on yli 50 tavaraa, isoja kalusto-
laatikoita ja 100 kilon voimakonei-
ta sekä Excel-mastoja, joita harva 
kykenee yksin nostamaan. 

”Tulen itse 2. jääkärikomppaniasta 
ja olen siksi jääkäriviestissä. Tämä 
on uusi kokeilu, jossa osan viikos-

ta olen jääkäreiden kanssa ja osan 
oppilaiden kanssa tassissa. Tämä 
on tuonut paljon värikkyyttä auk-
kiimme. 

Tietokoneita olemme päässeet 
käyttämään paljon jääkärikomp-
panian puolella, joten aiempi tie-
totekninen kokemus ei ole pahas-
ta, mutta kaikki asiat ovat opitta-
vissa hyvällä motivaatiolla. Jääkäri-
viestissä meillä ei ole asemaanajoa 
vaan viestiasemamme sijaitsevat 
teka-ajoneuvoissa. 

Mitä enemmän on päässyt teke-
mään ja edes vähän kärryille asiois-
sa, sitä mielenkiintoisempi tästä lin-
jasta on tullut. Pääsemme käyttä-

Viestilinja – vitsilinja?

mään erilaisia tietoteknisiä laittei-
ta ja ratkomaan kinkkisiäkin ongel-
mia. Ensimmäisellä leirillä viestipäi-
vystin 8 tuntia putkeen ja ratkoin 
jääkäriryhmien ongelmia, jos heillä 
niitä oli. Pojat tulivat samaan aikaan 
takaisin ryhmitykseen vedettyään 5 
kilometrin yhteyden,” kertoo aliup-
seerioppilas Wiik.

Vaikka viestilinja ei ole yhtä medi-
aseksikäs linja, toisinkuin tulenjoh-
to- tai tuliasemalinja, niin ilman 
meidän tekemää tarkkaa työtä 
eivät tykit laulaisi. Me kaikki viesti-
linjalaiset tiedostamme, että meil-
lä on erityisen tärkeä tehtävä ja 
tulemme kantamaan koulutushaa-
ramerkkiämme ylpeydellä. 
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 w kapteeni Jari Pirttimaa (vanha)
 kurssinjohtaja

Pioneerialiupseerikurssi 219 
alkaa olla loppuliukua vaille 
valmis. Enää on tätä kirjoitta-

essa jäljellä ampumaharjoitus, lop-
pusota ja ylennysviikko. 

Historiani aikana olen saanut kou-
luttaa Teitä oppilaita paljon ja 
oman ikäni myötä olen nähnyt 
miten uusi kohtaa vanhan. Toisaal-
ta kuten otsikossa jo sanon, epäi-
len aina välillä, kohtaako sittenkin 
vanha uuden. 

Kurssin alku on aina pelonsekais-
ten tunteiden valtamerta. Oppilas-
johtajien silmistä alussa jo näkee, 
että pelko epäonnistumiselle on 
suuri. ”Mitä muut ajattelevat” ja 
”Ei kai ne vaan naura, jos mokaan”. 
Pikkuhiljaa nauru muuttuu vapau-
tuneemmaksi, kun ymmärretään, 
että nyt ollaan oppimassa, eikä 
kaikkia asioita tarvitsekaan osata 
heti. Yrittää täytyy. 

Loppukurssista ilmoittamiset ja 
käskyt sujuvatkin sitten jo paljon 

rennommin. Materiaalin tarkastus-
kaan ei kestänytkään enää kolmea 
tuntia niin kuin ensimmäisellä ker-
ralla. Osattiin laittaa tavarat järjes-
tykseen ja huoltaa ne ilman turhia 
keskeytyksiä. 

Kurssin ensimmäinen jakso opet-
taa perusasioita pioneeritoimin-
nasta. Tässä kohdassa olen huo-
mannut, miten uusi kohtaa van-
haa. Lapio, rautakanki, hakku, 
leka, tahko, moottoriporakone, 
moottorisaha ei kuulu enää nyky-
aikana kotien varustukseen. Nämä 
”vanhat” asiat ovat uutta Teille 
nykynuorille. Ne ovat kuitenkin 
perustyökaluja joihin meidän tulee 
teidät opettaa. 

Oppiminen onkin sujunut hyvin. 
Toisella jaksolla ei enää tarvin-
nut kertoa mitä milläkin tehdään. 
Vielä kuitenkin tulee oppia sitten 
opettamaan nämäkin asiat tulevil-
le alokkaille. Heidän historiaansa 
ei yhteiskunta ole varmasti myös-
kään suonut kyseisiä työkaluja. 

”Lähde kaakkoon. Käänny seu-
raavasta risteyksestä oikealle…” 
sanoo navigaattori useamman 

Uusi kohtaa vanhan, vai miten 
päin se oikein menee?

meidän autossa tai kännykässä. 
Tässäkin uusi kohtasi vanhan. 

Saatuanne kartan käteen se ei 
sanonutkaan mitään. Kartan lukua 
harjoiteltiin moneen kertaan, mut-
ta aivan liian vähän. Tämä kosti tie-
tysti eniten, ehkä loppumarssil-
la jossa matka pisteestä A pistee-
seen B kesti ehkä kohtuuttoman 
ajan. Sitkeydestä kuitenkin pisteet 
kotiin. Umpimetsää, pimeää ja silti 
eteenpäin vain puskettiin. 

Kuten otsikossa epäilin kohtaa-
ko vanha kuitenkin uutta. Kyllä 
on kohdannut. Tietokone ei sitten 
suostunut kuvaa näyttämään tykil-
lä millään, vaikka miten asetuksia 
väänteli. Sitten viereen oppilas ja 
kysymysmerkkinä spanielin kat-
seella puoliksi anoen apua. Nuori-
mies katsoi kuvaruutua hetken ja 
sanoi: ”Vedä tuosta näytön ylälai-
dasta joko ylös, alas tai jommalle-
kummalle sivulle” ja tadaa. Oppi-
tunti pääsi alkuun. 

Lopuksi kun katsoo, jälleen ker-
ran, kurssiaan tässä vaiheessa on 
hartiat kasvaneet Teillä kaikilla. 
Se pelokkuus joka Teillä kaikilla oli 
päivänä kuin aloitettiin, on pois-
sa.  Luottavaisin mielin lähden Tei-
dän kanssanne loppurutistukseen, 
uskoen vahvasti, että Teillä on sel-
kärankaa kannatella taas omal-
ta osaltanne sotilaan kilpeä riveis-
sänne. 

Tulevana vuonna olemme menos-
sa kaikki uutta asiaa päin koulutus-
uudistuksen myötä. 

Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, 
että kurssin vanhat opit ja teidän 
omat uudet tiedot kantavat teidät 
luotettaviksi ja vastuuntuntoisiksi 
johtajiksi. Muistakaa että, ”narua 
on helpompi vetää kuin työntää”
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 w oppilaat Eero Niskanen, Ville
 Mönkkönen ja Konsta Laurila

Kello on puoli viisi aamulla, ja 
Vuosangan harjoitusalueen 
metsästä kuuluu uupunei-

den oppilaiden ähinää ja tiuskimis-
ta. Aikamääreeseen on ehdittävä. 
Aselajiharjoitus on jo loppumet-
reillä, ja takana on neljä yötä talvi-
sessa metsässä. Lähes kaikki vaat-
teet ovat märkiä ja ainoa oppilas-
ta lämmittävä asia on ajatus kasar-
mista, joka odottaisi viimeisen tais-
telun jälkeen Kajaanissa. 

Taistelu on ohi ja materiaalin huol-
lon jälkeen pääsemme viimein 
kasarmin lämpöön. Miten voikin 
oma punkka tuntua niin hyvältä 
pitkän harjoituksen jälkeen.

Edellä kuvattu aselajiharjoituksen 
viimeinen aamu on varmasti pai-
nunut jokaisen oppilaan mieleen 
sekä hyvässä, että pahassa. 

Johtajakoulutus ja etenkin pio-
neerialiupseerikurssi koulii alok-
kaasta johtajan. Samalla se tarjo-
aa monenlaisia kokemuksia ja kas-
vattaa luonnetta. Kurssilla se kuu-
luisa suomalainen sisu onkin avain 
menestykseen. 

Seitsemän viikkoa kestänyt aliup-
seerikurssin ensimmäinen osa oli 
pitkälti pioneerin perustaitojen 
harjoittelua ja samalla ryhmän-
johtamisen opettelua. Jokaisel-
la viikolla oli oma aiheensa, johon 
perehdyttiin ensin teoriassa ja sit-
ten käytännössä. 

Viikkojen aiheita olivat muun 
muassa räjäyttäminen, raivaami-
nen ja tietysti suluttaminen, mei-
dän leipälajimme. Telamiinat, joi-
ta myös aamulimpuiksi kutsutaan, 
ovat siis tulleet kurssin aikana meil-
le tutuiksi.

Perjantaisin oli tapana pitää koe, 
jossa oppilaiden osaaminen ase-
tettiin koetukselle. Aina torstai-
iltaisin hiljaisuuden tullen komp-
panian auditorio täyttyi oppilais-
ta, jotka yrittivät kuumeisesti pän-
tätä seuraavan päivän koetta var-
ten. Aina nämäkään ponnistelut 
eivät kuitenkaan riittäneet, kun 
punakynällä korjatut kokeet tuo-
tiin meille takaisin.

Kurssin toinen osa on ollut suuril-
ta osin käytännön taitojen hiomis-
ta ja ensimmäisen puoliskon aika-
na opittujen taitojen soveltamis-
ta. Olemme päässeet tutustumaan 
myös muiden aselajien toimintaan, 
sekä tekemään yhteistyötä esimer-
kiksi jääkäreiden ja tykkimiesten 
kanssa. Maastossa ollaan vietetty 
pitkiä päiviä ja vielä pidempiä öitä. 
Raskaimmistakin hetkistä ollaan 
kuitenkin selvitty hyvällä ryhmä-
hengellä ja huumorilla. 

Aliupseerikurssi on vaatinut, mut-
ta myös antanut. Kokemukset ja 

Pioneerialiupseerikurssi vaatii, 
mutta myös antaa

muistot kurssista jäävät varmas-
ti tulevien ryhmänjohtajien mie-
leen. Virheitä sattuu, ja onnek-
si olemme vielä AUK:ssa, jossa vir-
heet ovat vielä sallittuja ja niistä 
voi ottaa opiksi. Esimerkiksi käsky-
nantomuotoa tuskin enää jatkossa 
asetamme keskelle tietä. 

Yllätykseksemme myös 400 metrin 
suunnistukseen voi kulua yli kolme 
tuntia, kun kompassin neula osoit-
taa oikean suunnan sijasta kohti 
metallista aseen perää.

Muistamme myös, että luovutta-
minen ei kannata. Vältämme tur-
haa puuhastelua ja muita suoras-
taan lapsellisia virheitä. Jokainen 
oppilas on päässyt kokeilemaan 
rajojansa ja jopa ylittämään itsen-
sä. Ja vaikka kurssia tätä kirjoitta-
essa on vielä hieman jäljellä, voim-
me jo nyt todeta, että se on kas-
vattanut ja valmistanut meitä tule-
vaa johtajakautta varten. Johtajia 
meistä näyttää tulevan.
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w  oppilas Enni Sairanen

Huoltopalvelulinja on useille 
tuntematon linja, josta tulee 
mieleen pelkästään sopan 

keittäminen metsässä. Yhtä mys-
tinen kyseinen linja oli minullekin 
ennen kuin pääsin kunnolla sisään 
huoltopalvelulinjan maailmaan. 

Toisin kuin usein ajatellaan, huol-
topalvelulinjan tehtäviin kuuluu 
muonituksen lisäksi myös esimer-
kiksi veden jakaminen, materiaali-
hallinta, kaatuneiden huolto sekä 
huoltopaikan perustaminen ja sen 
toiminnan ylläpitäminen. Vaikkei 
huoltopalvelulinjan tehtävät vält-
tämättä vaikuta mielenkiintoiselta, 
ovat ne sitäkin tärkeämpiä ja vält-
tämättömiä koko sotajoukon tais-
telukyvyn ylläpitämisen kannalta.

Viimeisen viiden viikon aikana 
olemme oppineet paljon uutta ja 
saaneet paljon hyödyllistä tietoa 
myös tulevaisuutta varten. Esimer-
kiksi kurssin alussa jokaisella meis-
tä oli mahdollisuus suorittaa hygie-
niapassi, jos sellaista ei jo aikaisem-
min omistanut. 

Suurin osa ajasta on kuitenkin pää-
osin koostunut kenttämuonituk-
sen parissa, joka on ainakin omas-
ta mielestäni huoltopalvelulinjan 
paras osa. Olemme saaneet keit-
tää ruokaa niin muonituskeskuk-
sen kulmalla kuin maastossa. 

Vaikka muonittaminen kuulostaa 
helpolta ja leppoisalta hommal-
ta, ei satojen taistelijoiden muo-
nittaminen ole mutkatonta. Välil-
lä puuroon saattaa lipsahtaa kak-
sinkertainen määrä öljyä tai riso-
tosta tulla keittoa. Hyvällä poru-
kalla kuitenkin jokaisesta ongel-
matilanteesta selvitään ja päivän 
päätteeksi osataan jo nauraa päi-
vän epäonnistumisille ja jokaisesta 
virheestä opitaan.

Muonituksen lisäksi olemme pääs-
seet harjoittelemaan paljon johta-
mista esimerkiksi toimimalla ryh-
mänjohtajana ja johtamalla ver-
taisia. Lisäksi olemme harjoitelleet 
esimerkiksi komentopaikan perus-
tamista ja viestikoulutusta. Myös 
ajoneuvojen naamiointi ja teltan 
pystyttäminen on viime viikkojen 
aikana tullut erittäin tutuksi. 

Kuitenkin yksi tärkeimmistä asiois-
ta mitä kurssin aikana olen oppi-
nut, on että virheitä on pakko 
tehdä, jos haluaa oppia. Haluan-

Huoltopalvelulinja  
- Muutakin kuin muonittamista

kin tammikuussa painottaa tätä 
uudelle saapumiserälle ja muistut-
taa heitä siitä miten tärkeää virhei-
den tekeminen on.

Vaikka välillä tuntuukin siltä, ettei 
pitkän päivän päätteeksi jaksa 
enää yömyöhään pystyttää telttaa 
ja herätä aamuyöllä keittämään 
puuroa, on huoltopalvelulinja mie-
lestäni yksi monipuolisimmista ja 
antoisimmista linjoista. Ja onhan 
huoltopalvelulinjassa myös se hyvä 
puoli, että meiltä ei koskaan lopu 
ruoka tai suklaapatukat kesken! 
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w  oppilaat Antti Valjus ja Tomi Kuha

Kuopion huoltopataljoonan 
kuljetuslinja on yksi Kainuun 
prikaatin halutuimmista lin-

joista ja se myös näkyy hakijamää-
rissä ja siinä, että kaikki oppilaat 
ovat todella motivoituneita kulje-
tuslinjan omiin tehtäviin. 

Kuljetuslinjasta on todella paljon 
hyötyä siviiliin, sillä varusmiehil-
lä on mahdollisuus saada BEC1EC-
ajo-oikeudet. Lisäksi kuljetuslinja-
laiset saavat myös ammattipäte-
vyydet ja aliupseerikurssin mukai-
sen johtajakoulutuksen. 

Aliupseerikurssin ensimmäiset 
seitsemän viikkoa kuluvat pitkäl-
ti autokoulussa joko teoriatun-
neilla, ajotunneilla tai peruutus-
kentällä harjoittelemassa käsitte-
lykokeeseen. Johtajakoulutukses-
sa mukana pysymisen takia päivät 
ovat välillä todella kiireisiä ja veny-
vät aika pitkiksi, siksi linjalla vaa-
ditaan myös paljon oma-aloittei-
suutta.

Aliupseerikurssin loput yhdeksän 
viikkoa kuluvat pitkälti erilaisissa 
oman linjan harjoituksissa ja teh-
tävissä. Kuljetuslinjalla pääsee aja-
maan melkein kaikilla puolustus-
voimien ajoneuvoilla aina Toyo-

ta Hiluxista Sisu E11 8x8 -maasto-
kuorma-autoon. 

Kuljetuslinjalla oppii käytännössä 
kaiken mitä kuljetuspuolen töis-
sä siviilissä tarvitaan. Koulutuksis-
sa oppii kuorman sidonnasta, kyl-
mäkäynnistyksestä, ajoneuvojen 
hinaamisesta, rahtikonttien käsit-
telystä, ajoneuvon pelastamisesta 
sekä kitkaketjujen ja lisälaitteiden 
käyttämisestä. Oppitunneilla opis-
kelemme myös paljon moottorin 
tekniikasta. 

AUK2:n ensimmäisessä harjoituk-
sessa pääsimme harjoittelemaan 
maastoajon perusteita, autojen 
kontittamista haastavassa maas-

Kuljetuslinja ”Timanttiliiga”

tossa ahtaisiin pistoihin. Kitkaket-
jujen käyttö ja kylmäkäynnistämi-
nen tulivat harjoituksessa todel-
la tutuksi, jonka jälkeen ne onnis-
tuvat jokaisella taistelijalla säässä 
kuin säässä. 

Harjoituksen päätteeksi suori-
timme moottorimarssin kasarmil-
le, jossa kuljettaja ja apukuljetta-
ja tekevät tiivistä yhteistyötä vält-
tääkseen reitiltä eksymiset.

Koulutuksissamme olemme pää-
sääntöisesti ulkona ja fyysistä voi-
maa vaaditaan jonkin verran, kos-
ka esimerkiksi kitkaketjut painavat 
suhteellisen paljon. Kuljetuslinjalla 
oleva varusmies ei saa pelätä käsi-
en likaantumista, koska valtaosa 
tehtävistä on fyysistä työtä. 

Kuljetuslinjalaiset kantavat myös 
suurta vastuuta, koska pääsem-
me ajamaan isoilla ja arvokkailla 
autoilla. Kouluttajat ovat erittäin 
päteviä ja heidän kanssa on helppo 
työskennellä. Oppilaiden kesken 
vallitsee todella hyvä ryhmähen-
ki, koska teemme paljon yhdessä 
asioita ja useimmissa yhteistyö on 
avain onnistumiseen. 

Koulutus avaa paljon uusia ovia 
siviilielämässä ja jokainen saa var-
masti sellaisia kokemuksia ja ystä-
viä, jotka eivät unohdu ikinä.
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 w oppilaat Markus Latvala, Teemu
 Kokkonen ja Roope Himanen

Kainuun prikaatissa on mah-
dollista saada koulutus 
monenlaisiin erilaisiin teh-

täviin. Yksi erinomainen vaihtoeh-
to on kunnossapitoaliupseerin, eli 
tuttavallisemmin aseseppäaliup-
seerin koulutus. 

Kunnossapitoaliupseerikurssille 
voi päästä useista eri yksiköistä, ja 
sinne valitaan halukkuuden sekä 
soveltuvuuden perusteella. Kurs-
si alkaa AUK2:n alkaessa ja muu-
tot uuteen kotiyksikköön, 1. erilli-
seen autokomppaniaan tapahtu-
vat AUK1:n lopussa. 

Koulutettavaa asiaa on paljon ja 
käytettävissä oleva aika on rajalli-
nen, joten aseisiin ja niiden toimin-
taan on oltava aitoa kiinnostusta, 
jotta koulutettava asia jää hyvin 
mieleen. 

Opeteltavia aseita on monia, ja nii-
tä purkaessa sekä käsitellessä oppii 
paljon mielenkiintoista aseista ja 
niiden toiminnasta. Käsiteltäviin 
aseisiin kuuluu muun muassa käsi-
aseita, konekivääreitä ja tarkkuus-
kivääreitä. 

Vaikka esimerkiksi konekivääreissä 
on eri mallien välillä paljon samaa, 
löytyy niistä myös huomattavia 
eroja. Eroavaisuudet kuitenkin 
opimme ajan kanssa tuntemaan. 

Suurin osa koulutuksesta tapah-
tuu kasarmin oloissa, mutta kou-
lutukseen sisältyy myös öitä met-
sän siimeksessä. Maastossa olles-
samme meillä täytyy olla valmius 
ja kyky suorittaa kenttähuoltoja 
sekä aseen toimintakuntoon näh-
den isojenkin vikojen korjauksia. 
Näiden tehtävien suorittamis-
ta varten maastoon perustetaan 
korjaamosuoja, joka on suurehko 
pressuhalli, josta löytyy työtasoja, 
valot sekä työkaluja. 

Kunnossapitoaliupseerikurssille 
valitaan vain muutamia taistelijoi-
ta, joten vain tehtävään soveltu-
vimmat pääsevät kurssille. Taisteli-
joilta odotetaan oma-aloitteisuut-
ta, mielenkiintoa ja itsekuria. Ryh-
män pienen koon takia ryhmähen-

Kunnossapitolinja - On se seppä

gestä muodostuu huumorintajui-
nen ja rehellinen. Kurssin päätyt-
tyä ryhmä jakautuu eri yksikköihin 
ylläpitämään omien yksiköidensä 
aseita.

Kasarmilla ollessa koulutus ei ole 
fyysisesti raskasta, vaan tehtä-
vä vaatii enemmän aivotoimin-
taa. Fyysistä kuntoa pidetään yllä 
erilaisilla liikuntamahdollisuuk-
silla päivän palveluksen aikana. 
Päivän kulku on yleensä seuraa-
va: aamupäivä kuluu uuteen asee-
seen tutustuessa, sekä asetta pur-
kaessa. Iltapäivällä aseen purkami-
nen viimeistellään ja sitä ruvetaan 
kasaamaan riippuen siitä, kuinka 
pieniin osiin ase menee. 

Aseen purkaminen, kasaaminen 
ja sen oppiminen saattavat kestää 
päivän tai kaksi. Ennen päivällistä 
on usein mahdollista harrastaa lii-
kuntaa omatoimisesti. 

Jos sinulla on kiinnostusta aseiden 
toimintaan ja rakenteeseen, kun-
nossapitolinja voi olla oikea valinta 
juuri sinulle. Koulutuksessa saatu 
tietotaito jalostuu toistojen, sekä 
vastoinkäymisten myötä aidoksi 
osaamiseksi. Aseseppäaliupseerin 
tehtävät ovat yksiä parhaimmista, 
mitä puolustusvoimilla on tarjota.
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 w oppilaat Emma Haikara ja 
 Tilma Hyväri 

AUK2 alkaessa 1. erilliseen 
autokomppaniaan tuli eri 
puolilta Suomea oppilaita 

lääkintälinjalle. Kurssin alun teo-
riatunneilla kävimme läpi sotavam-
moja, kenttälääkintää sekä ensi-
hoitopaikan perustamista. Viisi 
oppilasta valittiin autokomppani-
asta jo AUK1:n aikana kortilliseen 
koulutukseen, joten kortillisilla oli 
lääkintäkurssin ohella myös auto-
koulua. 

Ensimmäisellä linjaharjoituksella 
majoituimme itse tekemissämme 
laavuissa. Opettelimme myös erä-
taitoja, kuten hankkimalla suurim-
man osan polttopuista itse maas-
tosta. 

Harjoituksen aikana jokainen 
meistä oppi pitämään toimintaky-
vystään huolta kylmän sään vuok-
si. Ryhmissämme valitsimme yhden 
oppilaan, jolle teimme lämpimänä-
pitoharjoituksen. Potilaan kehon 
lämpötilaa laskettiin, jonka jälkeen 
harjoittelimme hänen saamistaan 
lämpimäksi eri keinoin. 

Harjoituksessa harjoittelimme hoi-
toketjua aina etulinjasta ensihoito-
paikalle. Hoitoketju alkoi etulinjas-
ta, jossa toimimme taistelupelasta-
jina. Sieltä potilaat evakuoitiin lää-
kintämiehen laavulle, jossa tehtiin 
tarkemmat tutkimukset ja hoidot 
potilaille sekä valmisteltiin evaku-
ointiin ensihoitopaikalle. Ensihoi-
topaikalla saimme toimia lääkin-
tämiehinä, lääkintäaliupseereina 
ja lääkäreinä. Harjoitukseen tuli 
myös varusmieslääkäri, jolta saim-
me mielenkiintoisia oppeja. 

Laavussa majoittuminen oli opet-
tavainen ja mielenkiintoinen koke-
mus. Harjoituksen lopuksi suori-
timme paarimarssin. Evakuoim-
me ryhmissämme yhden taisteli-
jan kasarmille kenttä- sekä tila-

päispaareja käyttäen. Evakuointi-
marssi ei ollut pitkä, mutta maas-
ton haastavuuden vuoksi suoritus 
oli melko rankka. Se kuitenkin loi 
mahtavasti ryhmässämme yhteis-
henkeä, kuten itse harjoituskin. 

Toisella linjaharjoituksella harjoit-
telimme huoltojoukkueen toimin-
taa sekä ensihoitopaikan perus-
tamista. Kortilliset oppilaat pää-
sivät myös harjoituksella ajamaan 
eri ajoneuvoilla, koska lääkintälin-
jan kalusto piti siirtää paikasta toi-
seen. Yhden päivän harjoitukses-
ta kävimme lääkinnän asioita, jol-
loin olimme päivän varuskuntasai-

Lääkinnän opissa

raalassa. Harjoittelimme kenttä-
sairaanhoitajan johdolla muuan 
muassa kanylointia sekä verenpai-
neen mittaamista. Pääsimme myös 
simulaatioluokkaan harjoittele-
maan painelupuhalluselvytystä. 

Lääkintäkurssilta käteen jää EA2-
kortti sekä paljon uusia ystäviä. 
Tutustuimme erilaisiin ihmisiin, 
koska meitä oli eri puolilta Suo-
mea eri varuskunnista. Oli mahta-
vaa kokea, miten linjamme yhteis-
henki kasvoi kurssin aikana. Rank-
kojen harjoitusten vuoksi tuskin 
missään muualla saa kokea saman-
laista yhdessä tekemistä. 
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 w  kersantit Saara Mikkonen, 
 Tuukka Rajala ja Rico-Pekka Kallio

Aamu klo 07:00. Olen työpai-
kalla juomassa aamukah-
via komppanian muun hen-

kilöstön kanssa. Työpäivät alkavat 
yleensä aamukahvilla, jonka jäl-
keen tarvittaessa kerrataan päivän 
kulku. Päivästä riippuen se voi olla 
kevyempi, kiireinen tai erittäin kii-
reinen. Tästä tulee taas yksi teho-
kas työpäivä muiden joukossa.  

Olen ollut sopimussotilaana kohta 
vuoden verran, ja voin todeta, että 
olen pitänyt jokaisesta hetkestäni 
Puolustusvoimilla ollessani.

Työn arki -  
oppimista tulevaisuuteen

Sopimussotilaan työ valmentaa 
sekä tutustuttaa nuorta henkilö-
kuntaa Puolustusvoimiin työnan-
tajana. Työ koostuu kouluttami-
sesta, koulutuksien suunnittelusta, 
oman aselajin tarkemmasta oppi-
misesta, sekä pulmatilanteiden 

ratkaisusta. Tämä kehittää omaa 
aselajiosaamista entisestään. 

Sopimussotilaat pääsevät näke-
mään organisaation toisesta näkö-
kulmasta, kuin aiemman varus-
miespalveluksen aikana. Sopimus-
sotilas työskentelee korkeintaan 
vuoden, jonka jälkeen avautuu 
mahdollinen urapolku aliupseeri-
na tai kadettiupseerina. 

Monesti ajatellaan virheellisesti, 
että sopimussotilas ei tee mitään 
muuta, kuin keitä kahvia. Todelli-
suudessa sopimussotilaat pitävät 
oppitunteja, suunnittelevat koulu-
tuksia, pitävät sulkeisjärjestyshar-
joituksia sekä toimivat pataljoo-
nan valvojina. 

Uudet työntekijät perehdyte-
tään tehtäviin prikaatin esikun-
nan johdolla sekä perusyksikköta-
solla muun henkilökunnan toimes-
ta. Hyvän perehdytyksen johdos-
ta työntekijä pystyy osallistumaan 
sekä johtamaan haastavampiakin 
osakokonaisuuksia. 

Töissä Kainuun prikaatissa 
sopimussotilaana

Työssä oppiminen ja kehittyminen

Puolustusvoimat työnantajana on 
yksi Suomen tasa-arvoisimmista 
organisaatioista. Puolustusvoimat 
tarjoavat erinomaiset mahdolli-
suudet kehittää ja ylläpitää omaa 
fyysistä kuntoaan tarjoamalla 
hyvät resurssit kuntoiluun. Puolus-
tusvoimat kannustaa liikkumaan 
tarjoamalla mahdollisuuden liik-
kumiseen kahtena tuntina viikossa 
työpäivän aikana. 

Puolustusvoimat edellyttävät hen-
kilökunnalta hyvää fyysistä kun-
toa, yhteistyökykyä, kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn ja päätöksen-
tekoon. 

Suosittelemme lämpimästi hakeu-
tumaan Puolustusvoimille töihin, 
sillä työyhteisö on erinomainen 
ja työnä monipuolista. Muu hen-
kilökunta ottaa uudet työntekijät 
hyvin vastaan ja opettavat talon 
tavoille. 
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w  oppilas Veikka Niemi

Kainuun prikaatissa, toisen 
viestikomppanian lämmös-
sä majailee joukko normaa-

lin oloista porukkaa. Naapuriyksik-
köön, ensimmäiseen viestikomp-
paniaan, erona on vain se, että 
täällä järjestetään viestin aliupsee-
rikurssi, ja kyseisten taistelijoiden 
tulisi toimia johtajina tammikuun 
alokkaille. 

Moni lanka on vielä hukassa, mut-
ta harjoitusten ja oppituntien on 
määrä valmistaa meidät tulevaan 
koetokseen. Vaikka istummekin 
paljon puuduttavilla oppitunneil-
la, palvelusajastamme parhaiten 
mieleen jää ne kaikkien rakasta-
mat harjoitusviikot.

Metsäviikon alkaessa reput täytty-
vät liiallisista vaihtovaatteista, sekä 
vaikuttavista määristä henkilökoh-
taista muonalisää. Kalusto lasta-
taan tekaan ja kaahataan porteis-
ta ulos. Tästä eteenpäin fyysistä 
kosketusta muihin kuin oman ryh-
män jäseniin ei ole. 

Perillä asemapaikalla masto nou-
see suhteellisen energisissä tunnel-
missa ja se saattaa olla jopa pys-
tyssä ennen pimeän tuloa. Vielä 
kun saadaan vaadittavat yhteydet 
kuntoon, voidaan aloittaa ryhmän 
ravitseminen.

Illallisella on tarjolla raikasta tet-
simuonaa. Joku väittää tietävän-
sä, missä värikoodatuista muona-
laatikoista on hyviä makuja, mut-
ta loppujen lopuksi kaikki pussit 
ovat yhtä epäilyttäviä. Kun tran-
giat on saatu iskettyä tulille, huo-
mataan, että joku onkin nostanut 
kaikki vesitonkat tekasta ulos jää-
tymään. Lopulta kaikilla on kui-
tenkin edessään lämmin Outdoor 
Gourmet Meal -pussi ja maston 
nostossa kohonneet v-käyrät alka-
vat laskea.

Viestipäivystyksessä silmät mene-
vät äkkiä ristiin kaikesta informaa-
tiosta ja pää puuroutuu samoista 
viidestä kappaleesta, jotka soivat 
radio Loopin yölistalla. Kun tähän 
vielä lisätään ainainen pelko sii-
tä että ”vanhempamme” hallin-
tajoukkueesta soittavat ja antavat 

Pikakatsaus viestin AU-kurssille
purkukäskyn, on viikon mittainen 
varpailla seisominen taattu. 

Harjoituksen edetessä ryhmänjoh-
tajaa vaihdetaan lähes päivittäin, 
mikä tuo mukavaa vaihtelua elä-
mään metsässä ja lopulta viimei-
nen päivä alkaakin jo häämöttää.

Mitä lopulta opimme vihdoin päät-
tyneen viikon aikana? Ainakin sen, 
että omat pähkinät ovat houkut-
tavampi valinta kuin tetsimuona. 
Tekakuskien taitoja ei tule milloin-
kaan aliarvioida ja hallintajoukku-
etta tulee aina pelätä tosissaan. 

Toki myös vaatimuksiin aletaan 
päästä. Viestipäivystyksen salat 
alkavat aueta ja aseman masto 
nousee aina vain nopeammin. 

Kuitenkin, tekstin kirjoitushetkel-
lä marraskuussa yksikön käytävil-
lä kaikuu usein sama epäluuloinen 
huudahdus: ”Puolitoista kuukaut-
ta, niin ollaan alikkeja.”
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 w oppilaat Lauri Ala-Mursula ja
 Kasper Väistö

Puolustusvoimien kaltaises-
sa organisaatiossa aselajien 
yhteistoiminta ja joukkojen 

nopea johtaminen on kaikki kai-
kessa. Taistelevan joukon viestiver-
kon on näin ollen toimittava moit-
teettomasti, jotta tehtävän suorit-
taminen on millään tavoin mah-
dollista.

Hallintajoukkueen tehtävä on val-
voa viestiverkon toimintaa ja var-
mistaa, ettei pieni tai suuri tek-
ninen vika aiheuta koko joukolle 
tappioita.

Hallintajoukkue muodostuu kah-
desta hallintaryhmästä ja yhdestä 
suunnitteluryhmästä. 

Hallintaryhmät ovat taisteluken-
tän tekninen tuki, joka vahtii käs-
kettyjen yhteyksien muodostumis-
ta ja laatua ratkaisten samalla omi-
en joukkojen teknisiä ongelmia. 

Suunnitteluryhmä suunnitte-
lee viestiverkon eli muun muassa 

päättää viestiasemien paikat ja nii-
den väliset yhteydet. 

Ryhmät hoitavat harjoituksis-
sa tehtäviään tauotta, joten jon-
kun on oltava viestipäivystämäs-
sä vuorokauden ympäri samalla 
kun muut ryhmän jäsenet huolta-
vat itseään ja varusteitaan tai ovat 
oheiskoulutuksessa. 

Tavoitetilanteessa hallintaryhmän 
viestipäivystäjältä tulee vastaus 
mihin tahansa ongelmaan kuin 
apteekin hyllyltä. Siksi hallintalin-
jalaisille annetaan laaja tekninen 
koulutus omien joukkojen viesti-
laitteista. Tähän mennessä olem-
me jo oppineet valtavasti radiois-
ta, kaapeleista ja verkonvalvon-
taan tarvittavista ohjelmistoista. 

Koulutuksen tavoitteena on, että 
jokainen saapumiserä olisi edeltä-
jiään pätevämpi ja varusmiesjohta-
jat ovatkin antaneet meille vinkke-
jä yleisimpien ongelmatilanteiden 
havaitsemiseen ja ratkaisemiseen.

Kaiken tarvittavan nippelitiedon 
omaksuminen ja sitä soveltamaan 
oppiminen vie aikaa, joten jokai-

Hallinta – viestiyhteyksien 
vertaistukiryhmä

nen hallintalinjan käyvä saa johta-
jakoulutuksen 2. viestikomppani-
assa. Linjalle valitaan tehtävään 
sopivimmat ja halukkaimmat ali-
upseerioppilaat komppanian muil-
ta linjoilta AU-kurssin ensimmäi-
sen vaiheen aikana. 

Hallinnalta valitaan linjan kokoon 
nähden suuri määrä oppilaita 
reserviupseerikurssille Haminaan. 
Johtajakoulutuksesta huolimatta 
läheskään kaikki eivät päädy poik-
keusoloissa oman ryhmänsä tai 
joukkueensa johtajiksi, vaan suu-
rin osa toimii asiantuntijatehtävis-
sä.

Varusmiespalveluksen suorittami-
nen hallintalinjalla on ollut varsin 
antoisaa. Koulutuksen monipuoli-
suus on pitänyt mielen virkeänä, 
vaikka toisinaan viestipäivystys-
vuorojen pituus on saattanut mer-
kitäkin lyhyitä yöunia. 

Kaikkiaan monipuolinen koulu-
tus johtamisestä sekä viestiverkos-
ta yhdistettynä tiiviiseen ja moti-
voituneeseen ryhmään on tehnyt 
palveluksesta ikimuistoisen koke-
muksen.
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 w oppilaat Ville-Markus Laitinen
 ja Johannes Kontkanen

Summasimme linjamme taiste-
lijoiden kesken, ettei komen-
topaikkalinja - tai edes 

komentopaikka - soittanut kel-
loja aikojen aluksi. Asiaa ei mil-
lään tavalla helpottanut linjamme 
näkymättömyys taustajoukoissa 
toimimisen johdosta. Mutta mitä 
komentopaikkalinja sitten tekee, 
jos ei juokse luotisateen läpi elo-
kuvista tuttuun tapaan?

Yksinkertaiseen kysymykseen löy-
tyy totta kai vastaus. Linjamme 
tehtävä on pyhässä yksinkertaisuu-
dessaan ja kaikessa lakonisuudes-
saan perustaa, suojata ja ylläpitää. 
Tähän kyseiseen rimpsuun kulmi-
noituu koko linjamme toiminta ja 
jokaisen taistelijan tulisi mumista 
näitä kolmea kultaista sanaa kai-
kissa tilanteissa - jopa öisin nukku-
essaan.

”Ei tänne olla tultu perhettä 
perustamaan!”

Linjamme toimintaa ohjaa vahvas-
ti intin perusfraaseihin kuuluva 
”Mitä nopeammin, sitä nopeam-
min.” Niin kutsussa kelojen yössä 
oppilas Kontkanen korvasi tämän 
perinteikkään lausahduksen omal-
la versiollaan ”Ei tänne olla tultu 
perhettä perustamaan!” Linjam-
me otti omakseen tämän lentävän 
lauseen välittömästi ja siitä onkin 
kehittynyt komentopaikkalinjan 
mentaliteetti hoitaa hommat.

Tehtävää on paljon ja väkeä vähän, 
joten jokaisen työpanos on kriitti-
sen tärkeä. Kohteiden perustami-
nen ei tapahdu itsestään tai kul-
je omalla painollaan, joten eri-

tyisesti johtajan vastuu perusta-
misvaiheessa korostuu. Johtajan 
tulee pysyä kartalla, missä koh-
teen kasaamisen kanssa mennään 
ja mikä on seuraava tehtävä asia, 
että voidaan saattaa kokonaisuus 
loppuun. 

Ilman johtamista kohteen perusta-
minen olisi kaoottinen sekasorto, 
jossa huudettaisiin kilpaa ohjeita 
toisillemme.

Hyvä meidän sakki, meistä ei 
haise kakki

Komentopaikkalinjalla keskeis-
tä onkin tehdä yhteistyötä. Lin-
jan omien taistelijoiden sisäisen 
yhteistoiminnan lisäksi on tärkeää 
pystyä toimimaan muiden linjojen 
kanssa. 

Komentopaikkalinja - 
esikuntajääkärit

Kuva: Leväniemi Samuli

Mikäli komentopaikka halu-
taan saada johtamisvalmiuteen, 
on jokaisen taistelijan pystyttä-
vä puhaltamaan yhteen hiileen ja 
kommunikoimaan keskenään myös 
yli linjarajojen. Eikä ilman toimivaa 
komentopaikkaa muutkaan taiste-
levat osastot pysty toimimaan.

Kun kohteiden perustaminen saa-
daan toimimaan ja linjojen kes-
kinäinen yhteistyö on kunnossa, 
voimme lopputulosta katsellessa 
todeta, ettei sakistamme todel-
lakaan haise kakki. Väittäisimme, 
että koko viestiaselajissa kaiken a 
ja o on nimenomaan yhteistyö.

Olemme siis vain yksi ratas taiste-
luosastomme koneistossa. Näillä 
eväillä on hyvä lähteä jatkamaan 
tehtäväämme - siis perustamaan, 
suojaamaan ja ylläpitämään.
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 w oppilaat Mikko Siivonen, Kalle
 Rättyä ja Venla Laurinseppä

347 vuorokautta kestävän pal-
veluksen aikana sissiradistit 
saavat monipuolisen viestin-

tä- sekä tiedustelukoulutuksen, 
joihin kuuluu muun muassa säh-
kötyksen, erilaisten radioiden ja 
tiedusteluryhmän viestiliikenteen 
opettelu.

Radistien koulutus jakautuu kah-
teen osaan. Ensimmäinen puo-
li vuotta kuluu Kainuun prikaatis-
sa, jossa hankitaan valmiudet toi-
mia omassa roolissaan tiedustelu-
ryhmän radistina. Koulutukseen 
kuuluu myös aliupseerikurssi, jon-
ka radistit käyvät viestiliikennetai-
tojen harjoittelun ohella. 

Puolen vuoden jälkeen radistit 
lähtevät komennukselle Pohjois-
Karjalan Rajajääkärikomppaniaan, 
Onttolaan, jossa koulutus painot-
tuu tiedusteluryhmässä toimimi-
seen. Radisteista kaksi jää Kajaa-
niin apukouluttajiksi seuraavalle 
saapumiserälle.

Radistin tehtävä on välittää tie-
dustelutieto radioyhteyksiä pitkin 
ylemmälle johtoportaalle. Rooli 
tiedusteluryhmässä on äärimmäi-
sen tärkeä, sillä tiedustelutieto, 
joka ei välity eteenpäin, on hyö-
dytön. 

Monipuolisen tietotaidon sisäis-
täminen sekä pitkät siirtymät pai-
navan rinkan kera tekevät koulu-
tuksesta sekä henkisesti että fyy-
sisesti raskaan. Partiossa tiedus-
telun lisäksi osa radisteista toimii 
tukiasemalla, jossa vastaanotetaan 
partion viestit, sekä lähetetään ne 
eteenpäin. 

Tukiasematoiminta vaatii järjestel-
mällisyyttä ja kurinalaisuutta, eikä 

Vain välitetty tiedustelutieto on 
hyödyllinen

virheisiin ole varaa, sillä yksikin 
pieni virhe johtaa isompiin virhei-
siin. Viestit on arkistoitava oikein 
sekä oikeisiin paikkoihin.

Yksi radistin koulutukseen kuu-
luvista erikoisuuksista on sähkö-
tys, jonka harjoittelu aloitetaan 
jo koulutuksen ensimmäisellä vii-
kolla. Edistymistä mitataan alkeis-
kokeilla, joilla varmistetaan merk-
kien osaaminen. Jokaiseen alkeis-
kokeeseen opetellaan neljästä vii-
teen uutta merkkiä, kunnes kaikki 
yhdeksän alkeiskoetta on läpäisty. 
Tämän jälkeen suoritetaan tasoko-
keita, joiden läpäisystä voi ansaita 
kuntoisuuslomia.

Viestitystaidot sekä fyysinen kunto 

pääsevät koetukselle ensimmäisen 
kerran linjaharjoituksen aikana. 
Viiden päivän mittaisella harjoi-
tuksella mitataan radistien suun-
nistus-, viestiliikenne sekä selviyty-
mistaitoja. Taivasalla vietetyt pak-
kasyöt sekä epätoivoiset yhteyden-
ottoyritykset aamuyöisessä kaato-
sateessa ovat ehdottomasti koulu-
tuksen mieleenpainuvimpia koke-
muksia. 

Kokonaisuudessaan radistikoulu-
tus on yksi vaativimmista, mutta 
myös palkitsevimmista koulutuk-
sista mitä puolustusvoimilla on tar-
jota. Mikäli haet ja pääset radistik-
si, voit olla varma siitä, että palve-
lusajastasi tulee monipuolinen ja 
mielenkiintoinen.
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 w aliupseerioppilas 
 Melissa Häkkinen

Aliupseerikurssilla sotilaspo-
liisilinja on edennyt kovaa 
vauhtia eteenpäin ja tätä 

kirjoittaessa onkin menossa jo 
AUK2:n kolmas viikko.

Johtamisjärjestelmäharjoitus eli 
Jojä on takanapäin. Sotilaspoliisit 
pääsivät tekemään tässä harjoituk-
sessa niin sanotusti sodanaikaisia 
hommiaan. Pääjuttuja olivat koh-
teen tarkastus, sen haltuunotto ja 
suojaaminen. Suojasimme pääasi-
assa komentopaikkalinjan toimin-
taa.

Maanantaiaamuna lähdimme koh-
ti ensimmäistä kohdetta, jäimme 
metsän laitaan, josta etenimme 
metsää pitkin kohteelle tarkasta-
en koko alueen. Kun alue oli tar-

kastettu, meistä jäi osa silmäpa-
reiksi tarkkailemaan maastoa eri 
suunnista ja osa lähti jalkapartioi-
maan ympäri suojattavaa aluetta. 

Lisäksi tärkeimpiä asioita oli saa-
da kvp eli kulunvalvontapaikka 
pystyyn. Näin saatiin rajoitettua 
liikennettä suojattavaan kohtee-
seen. Hommat alkoivat pyöriä eli 
komentopaikkalinja pääsi perus-
tamaan komentopaikan ja viesti-
yhteydet alueelle turvallisesti.

Jo heti seuraavana päivänä vaih-
doimme paikkaa ja oli aika taas 
tarkastaa uusi alue. Tämä alue oli 
todella tiheä ja pitkä metsä, täyn-
nä puroja ja jokia. Niistä jäikin 
märkiä ja kylmiä muistoja.

Uusi alue oli otettu haltuun, suoja-
us oli kunnossa ja illan tullen saim-
me laittaa teltat pystyyn ja ryh-
mänjohtajat jakoivat taas yöksi 

Sotilaspoliisilinja – ottaa haltuun, 
suojaa ja valvoo

vuorot kaikille. Yön tehtäviin kuu-
lui kulunvalvontapaikan pitämi-
nen, jalkapartio sekä kipinävuoro 
kahdessa eri teltassa.

Keskiviikkopäivä huipentui, kun 
pääsimme taajamaradalle harjoit-
telemaan vaarallisen henkilön kiin-
niottoa pistoolien kanssa. Tämä 
ilta oli hauska ja siisti kokemus kes-
kelle metsäharjoitusta.

Kouluttajat ja apukouluttajat 
antoivat haastavia tilanteita ja 
tiukkaa palautetta meidän suori-
tuksista, joista opimme taas lisää. 
Torstaina vaihdoimme viimeisen 
kerran kohdetta, oli otettava uusi 
kohde haltuun ja suojattava se.

Ennen pimeää meidät vietiin vie-
lä ampumaradalle, sillä saimme 
ampua ensimmäistä kertaa pistoo-
leilla ja kovilla patruunoilla. Aivan 
mahtavaa!

Viimeisenä yönä alkoi olla jo tosi 
väsynyttä porukkaa mutta kaikki 
jaksoivat kantaa kortensa kekoon, 
jotta saataisiin vielä teltat pystyyn 
ja kamiinan lämpö pienen pak-
kasen vastineeksi. Jokainen teki 
hyvin oman osansa, sillä tämän 
yön jälkeen pääsisi suihkuun ja 
kasarmin lämpöön nukkumaan. 
Olimmehan me hieman väsyneitä 
kun 24 tuntia vuorokaudessa var-
tioimme vuorotellen 15 sotilaspo-
liisin voimin.

Sotilaspoliisina tarvitsee paljon 
kuntoa sekä kovaa päätä, ja tätä 
saamme lisää juuri näistä harjoi-
tuksista. Kuvailisin sotilaspoliisilin-
jaa kolmella asialla: huippu yhteis-
henki, kova kunto sekä hyvä itse-
kuri.

Hommat toimivat, kun kaikki 
yrittää parhaansa ja puhaltavat 
yhteen hiileen.



48 HURTTI-UKKO  1/20

 w yliluutnantti Mikko Vatanen
 jalkaväen aliupseerikurssin johtaja

Elämässä pitää olla aina tavoit-
teita. Mitä haastavampi tavoi-
te, sitä vaikeampi tie. Toisaal-

ta mitä vaikeampi tie, sitä palkitse-
vampi on saavuttaa lopulta mää-
ränpää. Te olette itse asettaneet 
itsellenne tavoitteen valitessan-
ne johtajakoulutuksen. Tavoitet-
ta valitessanne ette varmaan käsit-
täneet missä asti se teidän tavoit-
teenne on, mistä löytyy tien pää. 

Tavoitteeseen pääseminen vaatii 
aina ensin välitavoitteiden saavut-
tamista. Ensin pitää päästä ensim-
mäiselle pesälle ennen kuin voi 
edes haaveilla kotipesään pääse-
misestä. Aliupseerikurssin alussa 
asetitte itsellenne välitavoitteita: 
joillakin se oli ensimmäiset viikon-
loppuvapaat, monella RUK-valin-
nat. Loppujen lopuksi tavoitteet 
olivat hiukan hämärän peitossa, 
vaikka innolla mentiin eteenpäin.

Silloin, kun alainen ei tiedä tehtä-
väänsä, tavoitettaan, on joukon 
johtajan velvollisuus asettaa se. 
Niinpä meidän kouluttajien teh-

tävä tällä kurssilla on ollut aset-
taa teille välitavoitteet, selkeyttää 
lopullista tavoitetta ja kertoa kuin-
ka noihin tavoitteisiin pääsette. 

Aika monelle tuli yllätyksenä, pal-
jonko työtä se on vaatinut yksittäi-
seltä oppilaalta. 

Tavoitteiden asettelu ei alkanut 
kurssijuhlien suunnittelusta, vaan 
paljon maanläheisimmistä aiheis-
ta. Ensimmäisenä tuli oma-aloit-
teinen ja innostunut käyttäytymi-
nen. Oppiaineilla oli opiskeluta-
voitteet. Maastoharjoituksissa oli 
tavoitteet. Yksittäiselle oppilaal-
le asetettiin tavoitteita. Tavoittei-
ta tuli tavoitteen perään. 

Pienistä välitavoitteista päästiin 
vähän isompiin välitavoitteisiin ja 
vielä vähän suurempiin välitavoit-
teisiin. Mutta missäs me olemme 
menossa nyt?

Johtajakoulutuksen päämääränä 
on luoda johtajalle edellytykset 
oman sodanajan joukon koulutta-
miseen ja johtamiseen sekä kan-
nustaa jatkuvaan itsensä kehittä-
miseen. Aliupseerikurssilla te olet-

Hyvät jalkaväen aliupseeri- 
kurssilta valmistuneet johtajat! 

te saaneet perusteet johtamisesta 
ja kouluttamisesta, sekä teitä on 
tsempattu kehittämään itseänne. 
Olette päässeet harjoittelemaan 
johtamista ja koulutustapahtumia. 

Nyt aliupseerikurssi on lopussa. 
Oletteko te tavoitteessa? Kyllä vain. 
Onnittelen teitä hienosti suorite-
tusta aliupseerikurssista ja yhden 
välitavoitteen saavuttamisesta.

Johtaja ei ole koskaan valmis tai 
tavoitteessaan oman koulutuk-
sensa osalta. Johtaminen on jatku-
vaa itsensä kehittämistä ja uusien 
tavoitteiden asettamista. Tavoit-
teiden asettelussa johtajakaudel-
la teitä auttavat kouluttajat, mut-
ta varusmiespalveluksen jälkeen 
reservissä elämä jatkuu ja johtaja 
jatkaa kehittymistään. Silloin tei-
dän on itse asetettava itsellenne 
tavoitteet, joilla pääsette elämäs-
sänne eteenpäin.

Kuten varmaan olette huoman-
neet, Kainuussa tie loppuu. Jouk-
ko kuitenkin jatkaa tavoitteeseen 
maastosta löytyvää uraa pitkin.

Uran suunnassa! 
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 w oppilaat Teemu Dahlgren, 
 Suvituuli Kiiski ja Tommi Vatanen

Aliupseerikurssin toinen jak-
so (AUK2) on jo puolessa 
välissä. Kaikki meistä val-

mistuu pian johtajiksi erälle 1/20. 
Kurssi on tähän mennessä vaatinut 
kaikilta paljon henkisesti ja fyysi-
sesti. Mutta kaikki ovat jaksaneet 
tänne asti vaikeidenkin hetkien jäl-
keen, hyvän yhteishengen ansios-
ta.

Aliupseerikurssin ensimmäisen jak-
son (AUK1) alussa osa joutui jättä-
mään P-kaudella tutuksi tulleen 
yksikön ja tuvan taakseen. Totut-
telu uuteen yksikköön vei aikaa, 
mutta AUK1:n edetessä linjan sisäi-
nen yhteishenki kasvoi. Uusia asi-
oita harjoiteltiin yhdessä, niin met-
sässä, kuin kasarmillakin. 

Yhteishenki oman ryhmän kans-
sa kasvoi, kun johtamista harjoi-
teltiin vertaisjohtamisessa, mutta 
koko linja ei kaikille vielä ensim-
mäisten seitsemän viikon aikana 
tullut tutuksi.

Yhteishenki sai myös kärsiä, kun 
kilpailu reserviupseerikurssin 
(RUK) paikoista kasvoi, ja lopul-
ta valintojen tultua julki ilmapiiri 
heikkeni huomattavasti. Osa iloit-
si kavereidensa puolesta näiden 
päästyä kurssille, mutta välit viile-
nivät eri kursseille valittujen välil-
lä. Osa oli pettynyt, kun ei itse tul-
lut valituksi. 

Lopulta osa lähti toiseen yksik-
köön erikoisaliupseerikurssille, ja 
osa Haminaan reserviupseerikurs-
sille.

Porukan hajoaminen ja ryhmien 
sekoittuminen heikensivät jo kol-
hun saanutta yhteishenkeä ja ilma-
piiriä. Uusiin ihmisiin tutustuminen 
ja uusien kavereiden saaminen kui-
tenkin johtivat siihen, että nyt lin-
jan yhteishenki on noussut huip-
puunsa.

Aliupseerikurssi jatkuu tätä kir-
joittaessa vielä neljän viikon ajan, 
minkä aikana meistä kaikista kou-
lutetaan päteviä jääkäriryhmän-
johtajia seuraavalle saapumiseräl-
le. Näiden viimeisten viikkojen 

”Jääkärit määrää”
aikana vertaisjohtaminen, jääkä-
rijoukkueen ja -ryhmän toiminnan 
ja kaluston kouluttaminen, sekä 
johtajakoulutus vielä jatkuvat. 

Edessä on kaksi pitkää ja fyysisesti 
sekä henkisesti raskasta harjoitus-
ta, joista toinen meille niin kutsut-
tu välisota. Tämän jälkeen meidän 
johtajamme, sekä meidän erästä 
puolivuotta palvelleet kotiutuvat. 
Me vaihdamme taas yksikköä ja 
meidät ylennetään alikersanteiksi, 
seuraavan erän ryhmänjohtajiksi. 

Porukka tulee hajoamaan ja kave-
reista joutuu luopumaan, kun osa 
lähtee kotiin ja osa toisiin yksiköi-
hin. Uskomme, että meistä kaikki 
kuitenkin selviävät tästä, sillä AUK 
on opettanut kaikille paljon, pait-
si omasta tulevasta tehtävästään, 
mutta etenkin yhteishengestä ja 
sen tärkeydestä. 

Ei mene enää kauaa, ennen kuin 
seuraava saapumiserä saapuu, ja 
pääsemme alusta asti luomaan 
hyvää yhteishenkeä tulevalle ryh-
mällemme alaistemme kanssa.
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 w oppilaat Arttu Kauppinen ja
 Jaakko Leinonen

Hikinorot valuvat selkää pit-
kin kostuneiden jalkojen 
johdattaessa jo aikaa sitten 

hapoille saatettua kroppaa koh-
ti määränpäätä. Kypärä painaa 
otsaan syvän uurteen ja nestehu-
kan aiheuttama päänsärky saa 
vanteen kiristymään pään ympä-
rillä. Pst-miehen kaunein työvä-
line, ohjuslaukaus NLAW, painaa 
olkapään tunnottomaksi. 

Käsimerkki keskeyttää viimein tus-
kallisen pitkän taivalluksen, ja ryh-
dyn tasaamaan hysteeriseksi puus-
kutukseksi muuttunutta hengitys-
tä. Hiki selässä kuivuu, kastuneet 
varpaat ja sormet alkavat jäätyä. 

Tuntien odottelun jälkeen se vii-
mein tapahtuu - tankin, ei vaan 
vaunun, dieselmoottorin murah-
telu täyttää ilman. Alan hakea 
tähtäinkuvaa. “Skädäm” ja nopea 
irtautuminen… Syke on jälleen 
korkealla.

Mitä olemme oppineet? Epämiel-
lyttävää kantamista - äärimmäi-
seen hartiakipuun kuitenkin tur-

tuu yllättävän nopeasti. Hyvä 
yhteishenki pakottaa jaksamaan, 
vaikka se voi olla rankan, märän 
ja unettoman harjoituksen loppu-
puolella hieman hakusessa. 

Tällöin turvaudutaan ajatukseen 
”se on pian ohi”. Ja kun se on ohi, 
kehon valtaa loputtomalta tun-
tuva endorfiinipurkaus. Palaam-
me todellisuuteen kuitenkin pian - 
kasarmilla laitetaan trangiat tulil-
le ja saat hyvinkin pitkälti aina 
samalta maistuvaa taistelumuo-
naa, johon makunystyrät ovat jo 
kyltyneet.

Aliupseerikurssin hedelmällisintä 
antia ovat olleet tupakaverit, joi-
den seurassa ylitsepääsemättömät-

PST - Rynnäkkökivääri 
paina ei mitään

kin kiinnioloviikonloput on ylitetty. 
Omia esiintymistaitoja on päässyt 
koettelemaan erilaisissa koulutuk-
sissa, joissa vertaisjohtamisen haas-
teet ovat tulleet tutuiksi. 

Johtajakoulutus on tarjonnut tilaa 
myös omalle luovuudelle, vaikkei 
sitä jähmeästä sotilasorganisaati-
osta heti uskoisikaan - muun muas-
sa aamureippailujen suunnittelu ja 
toteutus on vaatinut hyvinkin len-
nokasta mieltä. 

Enää ei edes puolen vuoden mies-
ten kotiutuminen saa katumaan 
johtajakoulutukseen hakeutumis-
ta, vaikka aamuja on toki vielä 
edessä.

Panssarintorjunta on aselajina 
perinteikäs. Sen juuret ulottuvat 
aina talvi- ja jatkosotaan, joissa 
korostui tehokkaan panssarintor-
junnan merkitys taistelujen ratkai-
sussa. Tuolloin pst-miesten valttia 
olivat luovuus, aktiivisuus ja kyl-
mäpäisyys Molotovin cocktailin 
ja kasapanosten sinkoillessa halki 
taistelukenttien. 

Vaikka toimintaperiaatteet ovat 
ottaneet roimia edistysharppa-
uksia, vallitsevat edelleen samat 
arvot aselajimme sisällä - yhteis-
työ, rohkeus ja sitkeys! Nämä piir-
teet tekevät pst-miehistä kiistatta 
jalkaväen kovinta kastia.
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 w oppilaat Huhta Iida-Maria ja
 Jänönen Anni

Syyskuun alussa valkeni päi-
vä, jota kaikki olimme odot-
taneet. Päivä jolloin aliupsee-

rikurssimme alkoi. Linjavalintam-
me tulisi tarjoamaan meille unet-
tomia öitä, lukemattomasti mär-
kiä sukkia ja ennen kaikkea unoh-
tumattomia kokemuksia. 

AUK1:n unohtumattomimpia 
kokemuksia olivat koulutushaara-
kokeemme havu-, linja1- ja tst1-
harjoitukset. Näillä harjoituksilla 
pääsimme kokeilemaan taitojam-
me metsässä niin yksin kuin ryh-
mässäkin. 

Toiset tosin ottivat yksin työsken-
telyn hieman liiankin tosissaan. 
Eräällä harjoituksella, yksi meidän 
taistelijamme eksyi pahemman 
kerran metsään ja käveli kasarmil-
le n.15 km matkan. Myös muuta-
ma muukin oli samana yönä het-
ken aikaa omilla teillään. 

AUKin puolivälin häämöttäessä 
oli aika valita kovatasoisesta jou-
kostamme parhaimmat taistelijat 
Haminan tuntemattomiin tuuliin. 
Saimme hyvästellä 16 viikoksi nel-
jä miestä ja yhden naisen. 

AUK2:lla pääsimme jälleen luon-
nolliseen elinympäristöömme met-
sän siimekseen neljän eri harjoi-
tuksen tiimoilta. ”Sissin keleistä” 
ja välillä hyvinkin vaikeista olosuh-
teista huolimatta joukkomme sel-
viytyi aina takaisin kasarmin läm-
pöön hyvän yhteishengen ja kan-
nustavien johtajien ansiosta. 

Nyt aliupseerikurssin lähentyessä 
loppuaan on hyvä pysähtyä miet-
timään mikä on ollut kurssillamme 
haastavinta sekä parasta ja mitä 
kaikkea olemme näiden 13 viikon 
aikana oppineet. 

Suurimpia haasteita ja itsensä ylit-
tämistä ovat tarjonneet vertaisjoh-
tamisharjoitukset, tunnistuskokeet 
sekä fyysinen koulutus. Ne ovat sil-
ti antaneet itse kullekin tärkeitä 

Eksynyt tiedustelija. 
Totta vai tarua?

eväitä tulevaan johtajakauteen-
sa. Parhaina hetkinä muistamme 
havun suorittamisen loppuun asti, 
harjoitukset ja yhteistoiminnan 
telakuorma-autojen kanssa. 

Mitä olemme sitten kaikesta tästä 
oppineet? Itsensä ylittämistä niin 
henkisesti kuin fyysisesti, yhteis-
työtaitoja, toimimaan paineen ja 
väsymyksen alla. Myös arvosta-
maan kasarmiolosuhteita; lämmin-
tä, kuivaa ja valoja sekä muonitus-
keskuksen ruokaa. 

Miksi tiedustelu? Linjamme tarjo-
aa hyvät ja ammattitaitoiset kou-
luttajat, parhaat alikersantit sekä 
yhteishengen jollaista et muualla 
tule kokemaan. Jos haluat haastaa 
itsesi äärirajoille ja saada mahdol-
lisimman monipuolisen koulutuk-
sen on tiedustelu tuleva kotisi. 

Vaikka aamuja onkin jäljellä vielä 
hieman yli 200, ja rankimmat koet-
telemukset ovat luultavimmin vielä 
edessä, emme siltikään vaihtaisi lin-
javalintaamme mihinkään muuhun.
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Pohjoinen 19 -harjoitus pidettiin 
Pohjois-Suomen alueella

Paikall i spuolus tusharjoi -
tus Pohjoinen 19 toteutet-
tiin yhdessä Jääkäriprikaatin 

kanssa pääosin Kajaanin ja Kemi-
järven-Rovajärven alueella syys-
kuussa. Kajaanissa viranomaiset 
harjoittelivat yhteisvoimin pääasi-

assa kaupungin ja varuskunnan 
alueilla päätavoitteenaan yhtei-
sen tilannekuvan muodostaminen 
ja johtovastuun määrittäminen 
ja vaihtaminen eri viranomaisten 
välillä tilanteiden kehittyessä.

Kuvat: Satu Hujanen

Osumat ja 
iskemät
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Puolustusvoimien logistiikka-
laitos testasi yhteistoimin-
nassa Postin kanssa poikke-

usolojen postijärjestelmää ja siihen 
kuuluvaa puolustusvoimien kent-
täpostijärjestelmää 2.–15.12. Kai-
nuun prikaatin johtamassa Metso 
19 -harjoituksessa Vuosangassa.

Kenttäpostijärjestelmän tarkoituk-
sena on mahdollistaa kirjepostin ja 
muiden lähetysten toimittaminen 
poikkeusoloissa puolustusvoimien 
taisteleviin joukkoihin kuuluville 
henkilöille. Kenttäpostilla on suu-
ri merkitys joukon taistelutahtoon, 
ja sillä ylläpidetään kotijoukkojen 
mielialoja. 

Sähköisten viestintävälineiden 
yleistymisestä huolimatta perintei-

sillä yhteydenpitovälineillä kuten 
postikortilla ja kirjeellä on edel-
leen poikkeusoloissa tärkeä roo-
li toimitusvarmuutensa ja lähetys-
turvallisuutensa vuoksi.

Kenttäpostijärjestelmä perustuu 
sotatoimialueella Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitoksen ja puolus-
tushaarojen kenttähuoltojoukko-
jen ylläpitämään postiverkostoon 
sekä sotatoimialueen ulkopuolella 
Postin jakeluverkostoon.

Joulukuisessa harjoituksessa tes-
tattiin postin lähettämistä kenttä-
olosuhteissa toimivaan joukkoon 
kuuluville varusmiehille. Testauk-
seen osallistuvat varusmiehet sai-
vat ennen harjoitusta kirjekuoren, 
kirjepaperin sekä ohjeen toimi-

Kenttäpostijärjestelmää testattiin 
Metso 19 -harjoituksessa

tettavaksi kotiin läheisilleen, joi-
ta pyydettiin lähettämään kirje 
varusmiehelle hänelle annettuun 
kenttäpostiosoitteeseen.

Harjoituksen aikana kenttäposti 
jaettiin taisteleville joukoille poik-
keusolojen järjestelyjen mukaisesti.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
testaa kenttäpostijärjestelmän toi-
mintaa säännöllisesti sotaharjoi-
tusten yhteydessä ja kehittää pos-
tiverkostoa ja sen toimintaa testa-
uksen perusteella. Kenttäpostilä-
hetyksessä ei käytetä kenttäpos-
timerkkejä tai -postikortteja vaan 
tavallisia kortteja, kirjekuoria ja 
muita esipainettuja tuotteita.

Kuvat: Jesse Toppari
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Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan Nordic Combat Uni-
form (NCU) -hankkeen tavoit-

teena on hankkia yhteneväinen, 
tulevaisuuden taistelukentän vaa-
timuksiin vastaava taisteluasujär-
jestelmäkokonaisuus. 

Taisteluasujärjestelmän kokonai-
suus on kaikissa maissa yhtenäi-
nen, mutta jokainen maa käyt-
tää asuissa omaa kansallista maas-
tokuviotaan. Päähineet, käsineet, 
jalkineet tai taistelijan suojavarus-
teet eivät kuulu NCU-kokonaisuu-
teen, vaan jokainen osallistujamaa 
hankkii ne itsenäisesti.

Valintapäätös toimittajasta on 
määrä tehdä loppuvuodesta 2020, 
ja ensimmäiset asut toimitetaan 
osallistujamaille vuonna 2021. 
Hankkeen kokonaisarvo on vuosi-
en 2021–27 aikana kaikkien poh-
joismaiden asuhankinnat huomi-
oon ottaen enintään 425 miljoo-
naa euroa. Puolustusvoimat sitou-
tuu vuonna 2021 seitsemänvuoti-
seen puitesopimukseen, joka mah-
dollistaa NCU-hankinnat 65 mil-
joonan euron arvoon asti.

Suomessa NCU-taisteluasujärjes-
telmä tulee käyttöön nykyisin pal-
veluskäytössä olevien kotimaan 
M05- ja lämpimän ilmastovyöhyk-
keen M04-taisteluasujen rinnal-
la. NCU-asuissa käytetään samaa 
maastokuviota kuin nykyisissä tais-
teluasuissa.

Taisteluasun uudistamishankkeen 
rinnalla puolustusvoimat kehittää 
monipuolisesti taistelijan tulivoi-
maa, selviytymiskykyä, liikkuvuut-
ta, tilannetietoisuutta sekä taiste-
lukyvyn ylläpitoa. Tulivoimaa on 
parannettu viime vuosina muun 
muassa toteuttamalla rynnäkköki-
väärin (RK62M) modernisointi. Sel-
viytymiskykyä kehitetään esimer-
kiksi hankkimalla suojanaamareita 
ja kypäriä sekä ottamalla käyttöön 

kotimaiset M17-suojaliivit. Tiedus-
telijoiden ja tulenjohtajien suori-
tuskykyä on kehitetty hankkimal-
la uusia lämpötähystimiä ja maa-
linpaikannuslaitteita.

Varusmiehet testaavat taistelu-
asua Suomessa

NCU-hanke on kutsunut neljä tais-
teluasujärjestelmien tarjoajaa 
kenttäkokeisiin, joissa arvioidaan 
tarjottujen kokonaisuuksien toi-
mivuutta eri olosuhteissa ja kerä-
tään käyttäjien kokemuksia niiden 
soveltuvuudesta palveluskäyttöön.

Euroopan-alueen asukonfiguraati-
oiden kokeet toteutetaan Suomes-
sa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskas-
sa. Tanskan puolustusvoimat vas-
taa viidakko- ja aavikkoalueiden 
konfiguraatioiden testaamisesta.

NCU-järjestelmäkandidaattien Euroopan-alueen konfiguraation maas-
topukuvaihtoehtoja testataan joulukuusta alkaen Kainuun prikaatissa 
ja Jääkäriprikaatissa. Varusmiehistä muodostettaville ryhmille jaettavat 
testipuvut ovat yksivärisiä, mutta palveluskäytössä NCU-asuun tulee Suo-
messa tuttu M05-maastokuvio. Kuva: Joakim Serkelä / Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos

Yhteispohjoismainen taisteluasukokonaisuus 
kenttätestissä Pohjois-Suomessa

Suomessa kenttäkokeet järjeste-
tään joulukuusta 2019 toukokuu-
hun 2020 Jääkäriprikaatissa ja Kai-
nuun prikaatissa. Kenttäkoejaksol-
la varusmiestestiryhmät käyttävät 
NCU-taisteluasujärjestelmiä päivit-
täin palveluksessa ja taistelukou-
lutuksessa. Lisäksi asujärjestelmil-
le tehdään erillistestejä, joilla arvi-
oidaan muun muassa niiden toimi-
vuutta arktisissa olosuhteissa.

Palautteen kerää kenttäkokeiden 
päätyttyä Ruotsin puolustustutki-
musinstituutti. NCU-hanke analy-
soi palautteen ja käyttää sitä tais-
teluasuehdokkaista muodostetta-
van teknisen arvion tuottamisessa.
Tekninen arvio ja taisteluasutarjo-
ajilta saadut tarjoukset muodosta-
vat kokonaisuuden, jonka perus-
teella NCU-hanke tekee päätök-
sen pohjoismaiden taisteluasujär-
jestelmän toimittajasta.
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4.12. tuli kuluneeksi 75 vuot-
ta siitä, 1. autokomppania 
perustettiin Torniossa ja teh-

täviksi määriteltiin moottoriajo-
neuvo koulutuksen antaminen ja 
1.Divisioonan kuljetusten toteutta-
minen.  Yksikkö laivattiin Ouluun 
ja sijoitettiin vanhalle kasarmialu-
eelle. Tosin Lapin sota kuormit-
ti vielä pitkään ja kokonaisuudes-
saan komppania oli Oulussa vasta 
syksyllä 1945.

Lapin sodan jälkeen yksikön arki 
täyttyi rauhan aikaan siirtymiseen 
liittyvistä materiaalikuljetuksista 
sekä työvoima-avusta yhteiskun-
nalle. Haasteitakin oli. Etenkin ajo-
koulutuksen tarve, koska vain har-
valla varusmiespalveluksessa ole-
valla oli ajokortti tai edes ajoko-
kemusta. 40- ja 50-luvuilla annet-
tiin myös alkeisopetusta lukemises-
sa, kirjoittamisessa ja laskemisessa. 

1953 yksikön nimi muutettiin 
nykyiseen muotoonsa, 1. erilliseksi 
autokomppaniaksi. 60-luvulla ajo-
neuvokalusto uudistui ja kotimais-
tui. Ajoneuvovahvuus oli jopa 40 
ajoneuvoa. Seuraavalla vuosikym-
menellä käynnistettiin E-ajokortti-
koulutus ensimmäisenä yksikkönä 
Puolustusvoimissa.

80-luvun lopulla komppania sulau-
tettiin osaksi Pohjois-Suomen vies-
tipataljoonaa ja vuoden 1997 alus-

ta 1. erillinen autokomppania siir-
rettiin Kajaaniin Hoikankankaal-
le ja yhdistettiin Kuljetuskomppa-
niaan säilyttäen kuitenkin perin-
teikkään nimensä.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen 
autokoulu siirrettiin Kuljetuskes-
kuksen alaisuuteen ja komppania 
keskittyi aliupseerikoulutukseen 
ja joukkotuotantoon.  Nykyään 
komppania kouluttaa huollon ali-

1. erillinen autokomppania 75 vuoden ikään

upseereja Kainuun prikaatin lisäksi 
Jääkäriprikaatille, Rajavartiolaitok-
selle ja Ilmavoimille sekä järjestää 
huollon aliupseerien jatkokoulu-
tuksia ja Kuopion Huoltopataljoo-
nan kuljettajakoulutusta. 

Teksti on lyhennelmä kapteeni 
Antti Kilpeläisen juhlapuheesta 1. 
erillisen autokomppanian perin-
nepäivän paraatikatselmuksessa 
5.12.2019.
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Kenraalikunnan assistentit veti-
vät vihreät päälle ja viettivät 

kaksipäiväisen tapaamisen varus-

Assistentit maastoutuivat 
Kainuuseen

Lapin sotilassoittokunta ja reser-
viläiskuoro esittivät kantaatin 

Korkeimman suojassa ensiesityk-
senä Puolustusvoimien alueellises-
sa kirkkojuhlassa Oulussa marras-
kuun lopussa. 

Kirkkojuhlassa 
soi kantaatti

Kuva: Juho Kangas

Järjestimme elokuussa ensim-
mäistä kertaa rauhan aikana 

valtakunnallisen ortodoksipappi-
en kertausharjoituksen. Yhdes-
sä luterilaisten kollegoiden kans-

Papit kertaamassa

kunnassa. Majoitus tapahtui luon-
nollisesti kasarmissa. 

Kuva: Ville Hakulinen

Kuva: Satu Hujanen

sa harjoituksissa pohdittiin sodan-
kuvaa, taistelustressiä, sotilaspa-
pin työtä sodassa ja kaatuneiden 
huoltoa. Sosiaaliseen, psyykkiseen 
ja eettiseen toimintakykyyn liitty-

vien keskustelujen ohella omasta 
fyysisestä toimintakyvystä pidet-
tiin huolta mm. cooperin ja lihas-
kuntotestissä.
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Kansainvälisen kaksipäiväisen 
puolustusteknologiaseminaa-

rin (Innovative Defence Techno-

Puolustusteknologiaseminaarissa perehdyttiin 
maavoimien teknologiaan

Kuva: Jesse Toppari

logies for the Virtual Battlefield) 
osallistujat jalkautuivat perehty-
mään konkreettisesti maavoimien 

käytössä olevaan teknologiaan 
varuskuntaan syyskuussa.

Uudet kasvotUudet kasvot
Moi kaikille

Näin alkajaisiksi voisin tode-
ta, että oli hieman vaikea uskoa 
paluuseen Kainuun prikaatiin 
jälleen tapahtuvan, elämä on 
ihmeellisiä asioita täynnä.

Olen sitä mieltä, että palvelukse-
ni puolustusvoimissa nyt oikeasti 
onkin sitten puhdas ympyrä, joka 
näyttänee nyt sulkeutuvan sinne 
mistä on matkaan lähdettykin.

Pidän itseäni etuoikeutettuna, 
kun olen saanut kiertää työssäni 
useassa eri paikassa ja tehtäväs-
sä ja tehdä töitä monenlaisten 
ihmisten ja osaamisten kanssa.

Vaikka en ihan Hoikankankaalle 
tulekaan kuin aina välillä käymään 
niin on hienoa olla taas prikaatilai-
nen.

Lopuksi toivon, että yhteistyöni 
prikaatilaisten kanssa jatkuu siitä 
mihin se vuonna 2016 keskeytyi, eli 
erittäin hyvästä ja avoimesta toi-
minnasta ja vuorovaikutuksesta.

Reippaus ei maksa mitään

everstiluutnantti Vesa Värjyvirta 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimiston päällikkö 1.2.2020 
alkaen
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Uudet kasvotUudet kasvot

Uudet kasvotUudet kasvot

Tervehdys kaikille!

Näin alkajaisiksi voisin todeta 
odottavani innolla pääsyä takai-
sin kentälle ja koulutuksen pariin 
monen vuoden tauon jälkeen. 
Pataljoonan komentajuus on var-
masti mielenkiintoinen ja haasta-
va tehtävä.

Olen sitä mieltä, että yhteyksi-
en luominen on viesti- ja johta-
misjärjestelmäalan henkilöstön 
päätehtävä ja siten mahdollis-
taa palveltavien joukkojen yhtey-
det. Olemme palvelualalla, mut-
ta emme ole kuitenkaan yksin. 
Nykyisin, M18-aikakautena, kaik-
ki kantavat kortensa yhteiseen 
kekoon. 

Pidän viesti-ja johtamisjärjestel-
mäalaa vahvasti tulevaisuuteen 

suuntautuvana ja jatkuvasti kehit-
tyvänä aselajina ja toimialana. Toi-
minta pohjoisessa laajalla alueel-
la edellyttää vahvaa sitoutumista 
ja erityisosaamista. Luotan siihen, 
että aines mitä prikaatiin tulee, 
kykenee tähän haasteeseen vas-
taamaan.

Vaikka tähänastinen palvelusura 
onkin painottunut etelään, on 
hienoa päästä uusiin maisemiin ja 
uusien sekä osin tuttujen työtove-
reiden pariin. 

Lopuksi haluan korostaa yhteis-
työn voimaa. Yhdessä tekemällä 
voimme saavuttaa ihmetekoja.

Yhteistyöllä voittoon!

everstiluutnantti Samuli Terämä
Pohjois-Suomen viestipataljoo-
nan komentaja 1.2.2020 lukien

Näin alkajaisiksi haluan kiittää 
kaikkia tahoja, jotka ovat myötä-
vaikuttaneet siihen, että kohdal-
leni on osunut jälleen uusi, vas-
tuullinen, mutta mielenkiintoi-
nen tehtävä.

Olen sitä mieltä, että asioilla on 
taipumus järjestyä. Pitää vain olla 
kärsivällinen ja tehdä parhaansa.

Pidän omalta osaltani huolta sii-
tä, että KAIPR on jatkossakin val-
takunnan paras joukko-osasto - 
kaikilla mittareilla.

Vaikka työn tekeminen meitä 
kovasti kiinnostaakin, ethän unoh-
da läheisiäsi ja heidän tarpeitaan. 
Muista myös antaa aikaa itsellesi.

Lopuksi kannustan meitä kaikkia 
olemaan avoimia, kuuntelemaan, 
mitä muilla on sanottavaa ja 
ennen kaikkea huolehtimaan fyy-
sisestä kunnosta, koska sillä jaksaa.

ME!

Mika Seppä, apulaiskomentaja 
1.2.2020 lukien

Arvoisa KAIPR -merkkisen joukkueen jäsen
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Alkuvuoden kalenteri
Tammikuu
6.1. Alokkaat palvelukseen
11.-12.1. Läheistenpäivät

Helmikuu
4.-6.2. 232. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi varuskunnassa
7.-9.2. Vala- ja vakuutustilaisuudet
14.2. Kuopion huoltopataljoonan perinnepäivä
18.2. Maavoimien vuosipäiväkonsertti, Joensuu 
(Rakuunasoittokunta)
21.2. Maavoimien vuosipäiväkonsertti, Kuopio 
(Ilmavoimien soittokunta)
24.-28.2. Paikallispuolustusharjoitus, Kuopio
28.2. Maavoimien vuosipäiväkonsertti, Oulu 
Lapin sotilassoittokunta)

Maaliskuu
9.3. Konsertti, Ilmavoimien soittokunta, Kuhmo
10.3. Konsertti, Ilmavoimien soittokunta, Ylivieska
11.3. Koululaiskonsertti, Lapin sotilassoittokunta, Kajaani
13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
16.-19.3. Hiihdon sotilas-SM -kilpailut, Kajaani
18.3. Kotiutuspäivä (255 vrk palvelleet)

Huhtikuu
3.4. Kainuun prikaatin vuosipäivää vietetään (virallisesti 5.4.)
13.4. Lumilajien urheilijat palvelukseen
25.4. Konsertti, Lapin sotilassoittokunta, Oulu

Toukokuu
7.5. Koululaisvierailupäivä varuskunnassa
15.5. Lumilajien urheilijoiden läheistenpäivä ja vala
24.5.-5.6. Northern Forest -harjoitus, Rovajärvi

Kesäkuu
10.6. Puolustusvoimien kesäkiertue, Joensuu
11.6. Puolustusvoimien kesäkiertue, Kuopio
12.6. Kainuun tykistörykmentin perinnepäivä
18.6. Kotiutuspäivä
25.6. Puolustusvoimien kesäkiertue, Kajaani
26.6. Puolustusvoimien kesäkiertue, Oulu

Heinäkuu
6.7. Alokkaat palvelukseen
11.-12.7. Läheistenpäivät

Seuraa meitä #kaipr sosiaalisen median kanavilla: 
twitter @KainuunPR, Facebook.com/KainuunPR

Aliupseerikurssien 
parhaat alikersantit
on palkittu! 
Maanpuolustussäätiön kannatus-
yhdistyksen aliupseerikurssin sti-
pendillä kurssienpriimuksina pal-
kitut alikersantit
w  Huollon aliupseerikurssi: 
 Perälä Janne Emil
w  Jalkaväen aliupseerikurssi: 
 Lamminsalo Konsta Juha Kasper
w  Pioneerialiupseerikurssi: 
 Mönkkönen Ville Petteri
w  Tykistön aliupseerikurssi: 
 Kolari Kaapo Eemeli
w  Viestialiupseerikurssi: 
 Kuivisto Aleksi Markku Mikael

Kainuun prikaatin Killan kirjapal-
kinnolla palkitut linjojen parhaat 
alikersantit
w  Jääkärilinja: Kotimaa Otto Kasperi
w  Panssarintorjuntalinja: 
 Leinonen Jaakko Olavi Johannes
w  Komentopaikkalinja: 
 Laitinen Ville-Markus Eemeli
w  Hallintalinja: 
 Ylikantola Jarkko Sebastian
w  Sotilaspoliisilinja: 
 Nuora Akseli Orto Anselmi
w  Viestiasemalinja: 
 Pasanen Ville Samuli Petteri
w  Lääkintälinja: 
 Luukkonen Ainomaija
w  Huoltopalvelu: Laitinen 
 Aleksanteri Kalle Hermanni
w  Kunnossapitolinja: 
 Kokkonen Teemu Aleksi
w  Kranaatinheitinlinja:
 Varis Veera Emilia
w  Tuliasemalinja: 
 Tolvanen Niko Jesperi
w  Tulenjohtolinja: 
 Rantanen Ville Petteri Juhani
w  Valmiusyksikkö: Kaartinen Rene 
 Matias Valdemar

Kainuun tykistö- ja heittimistökil-
lan puukolla palkitut tykistön lin-
jojen parhaat alikersantit:
w  Varis Veera Emilia
w  Tolvanen Niko Jesperi
w  Rantanen Ville Petteri Juhani
w  Kaartinen Rene Matias Valdemar

Viestisäätiön stipendillä palkitut 
alikersantit:
w  Koivisto Elias Juho Olavi 
w  Försti Matti Juhani 
w  Keränen Aatu Oskari 
w  Penninkangas Senni Siiri Susanna 




