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Arvoisat Yhteislaukauslehden lukijat. 

Kädessänne on jälleen tuore tietopaketti 

Tykistöprikaatin kuulumisia. Yhteislauka-

us -lehti on ensisijaisesti Tykistöprikaatin 

aliupseerikurssien kurssijulkaisu. Lehti toimii 

myös Tykistöprikaatin, Niinisalon Varuskun-

nan ja Tykistöprikaatin kiltojen ja perinne-

joukkojen lehtenä sekä tiedotuskanavana.

Puolustusvoimauudistus on edennyt 

vauhdilla syksystä 2012, jolloin Pääesikunta 

julkaisi käskyn puolustusvoimauudistuksen 

tavoitteista ja toimeenpanosta. Käskyssä 

todettiin, että uudistusten tarve oli puo-

lustusvoimissa tunnistettu jo aikaisemmin, 

mutta toimenpiteiden kiireellisyyttä korosti 

puolustusmenoihin lähitulevaisuudessa 

kohdistuva merkittävä leikkaus. Kustan-

nusten nousu, materiaalin vanheneminen 

ja koulutettavan ikäluokan pieneneminen 

ovat pidemmän aikavälin tekijöitä, jotka 

edellyttävät puolustusvoimien rauhan ja 

sodan ajan rakenteen uudistamista ja koon 

supistamista. Näitä tavoitteita kohden 

mennään Puolustusvoimien rauhan ajan 

rakenteita uudistamalla, muun muassa 

KUPI15 projektin ja puolustusvoimien pal-

velukeskuksen perustamisen myötä. 

Maa- ja merivoimien järjestelmävastuulla 

olevan materiaalin kunnossapidon kehittä-

misen (KUPI15) jatkovalmistelu on edennyt 

alkuvuoden aikana. Puolustusvoimat on 

tehnyt Puolustusministeriölle esityksen, että 

toimintalinjaksi valitaan strategisen kump-

panuuden laajentaminen, jolloin Maavoi-

mien 1-tason kunnossapito siirtyy Millog 

Oy:lle. Näin Niinisalon korjaamon tehtävistä 

suurin osa siirtyy kumppanille, loppujen 

tehtävien jäädessä käyttöhuollon tehtävinä 

puolustusvoimien organisaatioon.

Puolustusvoimien palvelukeskus - uutena 

laitoksena - aloittaa toimintansa 1.1.2015 

mennessä. Toiminta käynnistyy vuoden 

2014 aikana vaiheittain. Palvelukeskuksen 

tehtävänä on koordinoida ja järjestää puo-

lustusvoimien yhteisiä tukipalveluja kuten 

henkilöstö-, talous- ja matkapalveluita, 

tiedonhallintapalveluita sekä oppimis- ja 

kuvapalveluita. Palvelutoiminnan tavoit-

teena on, että puolustusvoimien yhteisissä 

tukipalveluissa on yhtenäiset, yksinkertaiset 

ja automatisoidut toimintatavat. Palvelukes-

kuksen johto ja runsaat puolet keskuksen 

tehtävistä sijoittuu Joensuuhun. 

Tukipalveluiden uudelleenjärjestelyillä 

tavoitellaan myös merkittäviä vuosittaisia 

kustannussäästöjä. Hallinnolliset tukipal-

velut pystytään tuottamaan keskitetysti 

vähemmällä henkilöstöllä, mutta samalla 

itsepalveluiden osuus lisääntyy merkittäväs-

ti. Muutos luonnollisesti edellyttää kaikilta 

työtekijöiltä uusien toimintatapamallien 

omaksumista. Toimintatapamallien yhden-

mukaistaminen vähentää tulkintojen mää-

rää ja siten lisää myös yhdenvertaisuutta.

Tykistöprikaatin viimeisen kesän koittaessa 

ja luonnon taas herättyä kukoistukseensa 

tulee mieleeni vuoden 1991 kesä. Se on 

siksi historiallinen kesä, että silloin joukko-

osaston nimi oli vielä Satakunnan tykistö-

rykmentti. Historian havinaa on myös siinä, 

että sinä kesänä istutettiin Mannerheim-

ristin ritari vääpeli Leevi Moisanderin 

johdolla varuskuntaan Ritaripuisto, RUK:n 

muistomerkin tuntumaan. Puisto koostui 9 

tammen ja 4 terijoensalavan taimesta. Leevi 

Moisander oli kerännyt tammenterhot ja 

istuttanut ne maitopurkeista leikkaamiinsa 

astioihin. Ritaritammet ovat jääneet hyvin 

mieleeni, koska taimia oli joitakin ylimääräi-

siä, joista sain kolme kappaletta. Olen istut-

tanut ne eri paikkoihin ja siten niiden kasvu 

on ollut hyvin erilaista toisiinsa verrattuina. 

Paksuimman tyvihalkaisija on yli 30 cm ja 

pienimmän 7 cm. Isoin näistä tammista on 

tehnyt tavallista aikaisemmin - jo vuosia sit-

ten - ensimmäiset terhonsa ja sitä myöten 

uusia ”ritaritammen” taimia.

Suuret rakennemuutokset ovat käynnis-

sä tai työn alla niin koko yhteiskunnassa 

kuin puolustusvoimissakin. Yhteiskunnan 

rakenteita ollaan muuttamassa hyvin laa-

jalti. Tarkastelun alla pitkässä listassa ovat 

muun muassa kuntarakenteet, terveyden-

huollon palvelut, työurien pidentäminen ja 

julkisen palvelutuotannon tehostaminen. 

Yhteiskunnan organisaatiot ja rakenteet 

muuttuvat laajalti; prikaatejakin tulee ja 

menee, mutta tammet kasvaa ja pysyy - 

toistaiseksi.

Kesän kynnyksellä - juhannusta odotelles-

sa - toivotan kaikille Yhteislaukaus -lehden 

lukijoille rentouttavaa kesän ja kesäloman 

aikaa, sekä parhaimmat kiitokset kaikille 

lehden julkaisuun ja sisällön tuottamiseen 

osallistuneille!

Tykistöprikaatin esikuntapäällikkö-
everstiluutnantti heikki roitto

resurssiT oheneVaT - ToiMinTa TehosTuu - 

palVeluiDen TuoTTaMinen keskiTTyy
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Päivittäisten joukkotuotantotehtävien rin-

nalla jatkamme puolustusvoimauudistuksen 

edellyttämiä käytännön valmisteluja koh-

ti vuoden lopulla tapahtuvaa yhdistymistä 

Porin prikaatiin. Jokaiselle työssä mukana 

olevalle on viimeistään tänä keväänä tullut 

selväksi, että suunnittelun edetessä paljastuu 

yhä uusia yksityiskohtia, joita on sovitettava 

yhteen varuskuntien välillä. Perusteellisen, 

kaikkia aloja koskettavan suunnittelutyön 

tuloksena meillä on myös ollut mahdolli-

suus löytää järkevämpiä ja taloudellisempia 

toimintatapoja. Yhteistyö porilaisten ja alue-

toimistojen väen kanssa on ollut avointa ja 

kehityshakuista.

 

Vähemmälle huomiolle on vielä jäänyt uu-

den läntisen valmiusyhtymän, Porin prikaa-

tin, tehtäväkentän ja vastuiden laajeneminen 

ensi vuoden alusta. Suomen suurimman 

sodan ajan yksiköiden ja maavoimien krii-

sinhallintajoukkojen tuottajana Porin pri-

kaati kantaa tulevaisuudessa vastuuta myös 

lakkautettujen sotilasläänien asevelvolli-

suusasioista, tuesta muille viranomaisille ja 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön tuke-

misesta Varsinais-Suomessa, Satakunnas-

sa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja 

Keski-Pohjanmaalla. Vuoden 2015 jälkeen 

tapahtuva puolustusvoimien toiminnallisen 

tason palauttaminen lisääntyvine sotaharjoi-

tuksineen ja kertausharjoituksineen nostaa 

entisestään koulutuksen intensiteettiä. Ot-

taen huomioon, että henkilöstömme määrä 

samalla pienenee, laskutavasta riippuen vii-

destä kymmeneen prosenttia puolustusvoi-

mauudistusta edeltävältä tasolta, joudumme 

väistämättä tehostamaan toimintaamme. 

Jokaisen esimiesasemassa olevan työnjoh-

dollinen suunnittelu- ja ennakointikyky tulee 

entisestään korostumaan. Samalla jokainen 

meistä pääsee oppimaan uusia asioita ja te-

kemisen tapoja.

Varuskuntamme tulevaisuus näyttää itsenäi-

sen joukko-osaston statuksen menettämi-

sestä huolimatta vahvalta. Henkisellä tasolla 

voi tuntua pahalta, mutta uudistuksen myö-

tä tapahtuva toiminnan monipuolistuminen 

vahvistaa varuskuntamme asemaa pitkällä 

aikavälillä. Valmiusyhtymän moninaiset kou-

lutustehtävät ja varsinkin tuki- ja huoltojär-

jestelmän tiivis integrointi tulevat seuraavien 

vuosien aikana sitomaan varuskuntamme 

erottamattomaksi osaksi Porin prikaatia. 

Tämä merkitsee kääntäen, että varuskuntien 

toiminnallinen erottaminen joskus tulevai-

suudessa olisi hyvin vaikeaa. Puolustusvoi-

mauudistuksia tulee varmasti jatkossakin, 

mutta uskallan arvioida, että osana läntistä 

valmiusyhtymää Niinisalon varuskunnan tu-

levaisuus on parhaiten turvattu.

aliupseerikurssin 1/14 ryhmänjohtajat!

Aliupseerikurssi on nyt suoritettu ja olette 

saaneet esimaun siitä, mitä sotilaiden johta-

minen eri tilanteissa tarkoittaa. Seuraavaksi 

on edessänne asepalveluksenne tärkein 

vaihe, jonka aikana kehitytte tulevien pal-

veluskokemustenne myötä sodan ajan joh-

tajiksi ja samalla myös ihmisten johtajaksi. 

Otettuanne ryhmänne esitaistelijana vastuun 

sotilaistanne, pääsette henkilökohtaisesti vai-

kuttamaan ryhmänne ammattitaitoon ja pal-

velusmotivaatioon. Viisas johtaja tunnistaa 

omat kehittämistarpeensa, oppii omista ja 

muiden tekemistä virheistä ja kehittää mää-

rätietoisesti toimintaansa. 

Olkaa toimissanne selkeitä, oikeudenmukai-

sia ja esimerkillisiä. Sotilaanne oppivat pää-

osan käytännön tiedoista ja taidoista anta-

manne esimerkin kautta, niin hyvässä kuin 

pahassa. Olkaa valmiita tarvittaessa peruste-

lemaan käskyjänne ja neuvokaa sotilaitanne. 

Johtajan aito arvovalta syntyy vain keskinäi-

sestä kunnioituksesta ja luottamuksesta, ei 

milloinkaan pelosta tai pakosta. Muistakaa, 

että te kasvatatte heistä luottotaistelijoitanne 

sodan ajan kokoonpanoihin.

Ryhmänjohtajalla on jakamaton vastuu so-

tilaidensa hyvinvoinnista. Kuunnelkaa heitä, 

ottakaa selvää heidän tarpeistaan, jakakaa 

heidän murheensa ja palauttakaa mieliin 

sotilasvalassa antamanne lupaukset. Ennen 

kaikkea pitäkää huoli palvelusturvallisuudes-

ta. Erityisesti kouluttakaa ja valvokaa, että 

aseita käsitellään turvallisesti niin kasarmilla, 

taisteluharjoituksissa kuin ammunnoissa. 

hyvät ryhmänjohtajat!

Onnittelen teitä aliupseerikurssin suoritta-

misen johdosta. Voitte olla tyytyväisiä yhden 

sotilasurallanne olevan etapin saavuttami-

sesta. Kiitän Tykistöprikaatin henkilöstöä 

tunnollisesta ja hyvin tehdystä työstä. Ilman 

huolellista työtänne olisi nuorten johtajiem-

me kasvattaminen vailla pohjaa. Kiitän myös 

Tykistöprikaatin kiltaa sekä muita yhteistyö-

osapuoliamme erinomaisesta yhteistyöstä ja 

tuesta. 

eversti Mikael Feldt

Tykistöprikaatin komentaja
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Hyvät kiltasisaret ja – veljet, arvoisat lu-

kijat. 

Kevät on jo pitkällä ja sääntömääräinen 

kevätkokous taakse jäänyttä elämää. Tä-

hän kokoukseen liittyen: hallitus kokoon-

tui pari kertaa. Pitopaikka oli historiaa 

tihkuvan Heikkilän kasarmin sotilasko-

dissa. Siellä saimme kuulla mielenkiintoi-

sen historiapläjäyksen alueeseen liittyen.

Kirjoittaessani tätä ensimmäistä terveh-

dystäni 1.5. täällä Turussa oli yöllä sata-

nut lunta ja parasta aikaa sataa räntää. 

Siis oikea vappusää! Radiosta kuului 

vappu- ja työväen lauluja.

Aikoinaan alkoi kiltatoimintani vuonna 

1968, kun appiukkoni sanoi: ”Tulepas 

poika mukaan kiltatoimintaan, niin saat 

kokea monia hienoja hetkiä meidän 

joukossa.” Tämä toivotus kyllä todella 

toteutui, voi niitä aikoja kun veteraanit 

kertoilivat toimistaan. Hän oli toiminut 

mittauspatteristossa sodan aikana ja 

minä armeija-aikanani. Aikaa myöten 

sain vastuuta ja toimin hallituksen jäse-

nenä, rahastonhoitajana, sihteerinä ja 

puheenjohtajana eri killoissa.

Reservin toiminta ja koulutus muuttuu, 

kun rauhanajan ja sota-ajan organisaa-

tiot muuttuvat. Kertausharjoituksia pi-

detään ainakin yhtä paljon kuin nykyään 

ja ne tulevat ajan myötä nousemaan. 

Alueelliset joukkoihin kuuluvien paikal-

lispataljoonien esikunnat ja johtotehtä-

vät saattavat olla aktiivisten ja osaavien 

reserviläisten sijoituspaikkana. Reservien 

taitojen kehittäminen ja ylläpito ovat 

tällöin oleellinen osa asevelvollisen kou-

lutusjärjestelmää. Täten vapaaehtoinen 

maanpuolustus korostuu. Tosin tämä 

vuosi taitaa vielä mennä suunnittelujen 

merkeissä. 

Maakuntajoukkoihin, joita alettiin pe-

rustaa vuonna 2006, voivat halukkaat 

reserviläiset  tehdä 2 – 6 vuoden mää-

räaikaissopimuksia puolustusvoimien 

kanssa. Nämä henkilöt kuuluvat sodan-

ajan kokoonpanoihin.

Sotilasläänit lakkautetaan vuonna 2015. 

Tämä tietää sitä, että aliupseerien ja 

miehistöjen ylennykset siirtyvät aluetoi-

mistojen tehtäväksi, kuten alueellisten 

maanpuolustuskurssien järjestymisvas-

tuu siirtyy osin valmiusprikaateille.

MPKL:n uuden jäsenrekisterin takkuami-

nen on tuonut kentälle monia kannan-

ottoja koko jäsenrekisteristä, jopa on 

vaadittu, että erottaisiin koko järjestös-

tä! Mitä tästä opimme?  Keskeneräistä 

työtä ei saa milloinkaan laskea käsistä 

ennen kuin todetaan työn toimivan siten 

kuin sen tuleekin.

Alkanut vuosi tuo muassaan erilaisia kil-

tatapahtumia, joihin toivon kiltalaisten 

osallistuva sankoin joukoin. Lähinnä tu-

lee mieleen kilta- ja omaisten päivä per-

jantaina 22.8.14. Samalla on mahdollista 

osallistua MPKL:n vapaehtoiseen kerta-

usharjoitukseen. 

Kiitän tässä samalla Hannu Vettenrantaa 

siitä, että hän on edustanut kiltaa ko-

tiuttamistilaisuuksissa.

Tykistöprikaatin killan puheenjohtajan tervehdys

orvo haavisto
puheenjohtaja, 
Tykistöpirkaatin kilta ry
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Tykistöprikaatin kilta ry 

puheenjohtaja
orvo haavisto
Itäpellontie 26, 20300 Turku
puh. 050 376 0371
haaviorv@suomi24.fi

Varapuheenjohtaja
heikki M. nurmi
Kerttulantie 13 L, 26660 Rauma
puh. 0400 780 696
heikki.nurmi@rauma.fi

sihteeri  
aki kinnunen
Pultrantie 55, 60120 Seinäjoki
puh. 0400 666 343
aki.kinnunen@marttilankortteeri.fi 

Taloudenhoito 
hannu Vettenranta
Jäkäläkatu 5, 38700 Kankaanpää
puh. 044 530 5943
hannu.vettenranta@dnainternet.net 

killan rekisteröidyt jäsenyhdistykset  
ja paikallisosastot

etelä-pohjanmaan Tykistökilta ry
puheenjohtaja seppo rinta-hoiska
Untamonsola 1, 60120 Seinäjoki 
puh. 044 021 0549
sepporh@gmail.com

kankaanpään seudun Tykistökilta ry
puheenjohtaja hannu Vettenranta
Jäkäläkatu 5, 38700 Kankaanpää
puh. 044 530 5943
hannu.vettenranta@dnainternet.net 

Mittamies- ja Topografikilta ry
puheenjohtaja pentti pohjola
Sepänkyläntie 303 A, 02400 Kirkkonummi
puh. 044 884 7112
pentti.pohjola@mobisan.fi

Tampereen seudun Tykistökilta ry
puheenjohtaja jouni Vuorio
Jaakonmäenkatu 14, 33560 Tampere
puh. 050 300 9731
jouni.vuorio@elisanet.fi

porin seudun Tykistökilta
puheenjohtaja kalevi Virtanen
Peräalhontie 25, 29350 Palus
puh. 044 210 0572
kalevi.virtanen@dnainternet.net

rauman seudun Tykistökilta
puheenjohtaja heikki M. nurmi
Kerttulantie 13 L, 26660 Rauma
puh. 0400 780 696
heikki.nurmi@rauma.fi

Turun seudun Tykistökilta
puheenjohtaja orvo haavisto
Itäpellontie 26, 20300 Turku
puh. (02) 239 1687 ja 050 376 0371
haaviorv@suomi24.fi

Vammalan seudun Tykistökilta
puheenjohtaja Matti niemi
Rautajoentie 65, 38210 Sastamala
puh. 0500 631 431 ja (03) 511 5077
matti.niemi@niementehtaat.fi

kiltatiedote
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Läpi tuulen ja tuiskun, halki helteen ja 

myrskyä päin. Uskollinen ystävä, nöyrä 

palvelija ja väsymätön puurtaja, kau-

ramoottori ei tuottanut pettymystä. 

Tuskin kukaan kyseenalaistaa hevosten 

merkitystä sekä talvi- että jatkosodas-

sa. Millään moottoriajoneuvolla ei voitu 

korvata hevosta maastossa, sillä juuri 

maastoliikkuvuudessa hevonen oli yli-

voimainen. Ilman niitä ei olisi saatu tyk-

kejä asemiin eikä muonaa männikköön.

Kankaanpään Seudun Tykistökillan jä-

sen ja pitkän linjan hevosmies Pekka 

Termala kertoo, että hevosia käytettiin 

kaluston, ampumatarvikkeiden, muo-

nan, kenttäkeittiöiden, haavoittunei-

den, kaatuneiden ja raskasaseyksiköissä 

aseiden kuljettamiseen sekä ratsulähet-

titehtävissä.

Nelijalkaista lihasvoimaa hyödynnettiin 

kaikkien muiden tykkien, paitsi yhden 

raskaan patteriston vedossa. Raskasta 

tykkiä vetämään tarvittiin jopa kahdek-

san hevosta. Talvisodan alussa käytet-

tiin kärryjä, hankien saapuessa puoles-

taan rekiä.

Sotien jälkeen, rauhan aikana, tykistö 

käytti hevosia aina vuoteen 1971 asti. 

Siihen saakka kaikki harjoitukset pidet-

tiin hevosvetoisina. Leirit olivat rankkoja 

sekä ratsureille, että itse polleille. Juna-

matkat pohjoiseen kestivät yli 30 tuntia 

suuntaansa. Viimeinen hevosvetoinen 

patteristo osallistui Rovajärven tykistö-

leirille vuonna 1969.

Hevoskauden viimeisten hetkien muis-

teleminen saa Suomen kenttätykistön 

viimeisenä hevospatterin päällikkönä 

toimineen Termalan liikuttumaan.

Valjakko viilettää 30 tunnin juna-
matkan päässä kotoa, rovajärven 
ampumaleirillä 50-luvun alussa. 
kuva: pekka Termalan arkisto.

hevosvetoisen tykistön muistolle
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- Kun tieto hevosista luopumisesta tuli, 

halusimme painaa mieliimme kaikki ko-

kemukset ja muistot, mitä niistä vuosis-

ta jäi. Muistoihin jäivät kavioiden kopse 

ja rautavannepyörien räminä, hän huo-

kaa.

- Kyllä se on se kiintymys hevosiin, ne 

ovat olleet osa elämää pitkään. Ensin oli 

työn, myöhemmin harrastuksen muo-

dossa. On mukavaa kertoa ihmisille 

tätä asiaa eteenpäin ja näyttää esitys-

ten kautta millaista toiminta on aikoi-

naan ollut. Euroopassa on ainoastaan 

muutama vastaava jaos, jotka ampuvat 

näytöksissään, joten muualla tällaista 

vastaavaa ei kovin helposti näe, hän to-

teaa.

Tykistön hevoset ovat olleet historiaa jo 

30 vuotta, mutta Tykistökillan perinne-

toiminta elää vahvana. Sen kautta ny-

kynuoret saavat tietää, mitä aika ennen 

moottoriajoneuvoja on ollut. Loppujen 

lopuksi, se kaikki tehdään tykistöhevos-

ten muistolle.

1970-luvun alusta asti oli selvää, että 

Termala halusi olla mukana vaalimassa 

tykkihevosten muistoa. Hevosvetoisen 

tykistön perinteiden säilyttäminen oli 

erityisen tärkeää siksi, että viimeiset ty-

kistön hevoset olivat juuri Niinisalossa. 

Perinnejaos koottiin ostamalla armeijan 

huutokaupasta 12 vetohevosta. Tällä 

hetkellä jaoksen käytössä on 6 hevosta.

Perinnejaos esiintyy vuosittain erilaisissa 

maanpuolustustilaisuuksissa. Näytöksiä 

järjestetään sekä kesällä, että talvella. 

Esitykseen kuuluu asemaanajo, tulen-

avaus ja asemasta poistuminen. Nuo-

ruudesta asti hevosten parissa olleelle 

miehellä syyt perinnetoiminnassa mu-

kana olemiseen ovat selvät.

Teksti: Hanni Huhtamaa

hevoset ovat olleet nuoruudesta 
saakka lähellä pekka Termalan sy-
däntä. kuva: sirkka ojala.

Vastaavia hevosnäytöksiä, joissa ammutaan tykeillä, on Euroopassa vain muutamia. Kuva: Pekka Termalan arkisto
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SATTR AUK:n ampumaharjoitus 8.-10.4.2014

Tykistökoulun ampumaharjoitus 6.-9.5.2014

pohjankankaan ampuma-alueen hiekkainen tanner 
tömisi jälleen keväällä 2014. satakunnan tykistöryk-
mentti järjesti ampumaharjoituksensa 8.-10.4. Tykis-
tökoulu puolestaan vastasi isosta ampumaharjoituk-
sesta toukokuun 6.-9. päivä.

Ampuma-alue on ollut käytössä jo vuodesta 1935 lähtien 

Osaltaan alue näyttääkin miltei 80 vuotta pommitetulta: 

maasto on karu ja tasainen. Kylmä tuuli tuivertaa puuttomal-

la alueella, vaikka muuten sää onkin keväisen lämmin. Rivis-

sä seisoo neljä kenttähaupitsia eli tykkiä, joiden tarkka malli 

on 122 H 63.  Aliupseerikoulun ampumaharjoitus koostuu 

tykeillä operoivista tuliasemapatterin oppilaista ja yli viiden 

kilometrin päässä Pukkiharston harjulla toimivista tulenjoh-

tajista. Tulenjohtajat mittaavat maaliin suunnan ja etäisyy-

den. Pian maalin koordinaatit viestitetään tulipatteriin.

aliupseerioppilaiden ensimmäinen ampumaharjoitus

Harjoituksessa ammuttiin sarja- ja täyspanoksia. Täyspanos-

ta ammuttaessa pauke ja meteli oli kova.

Harjoituksessa jaosvalvojana toiminut jurvalainen ylikersantti 

jami saarela kertoo ampumaharjoituksen sujuneen tähän 

mennessä hienosti, vaikka ymmärrettävää arkuutta onkin 

ollut ilmassa.

- Huomaa, että tämä on varusmiesten ensimmäinen ampu-

maharjoitus. Alussa oli havaittavissa varovaisuutta, osittain 

jopa suoranaista pelkoa tykkejä kohtaan. Vähitellen varus-

miehet ovat löytäneen oman roolinsa, ja näin ampumatoi-

mintaan on tullut tarvittavaa rutiinia.

Hän myös painottaa huollon merkitystä sotilaille. 

-Huolto on kaiken ydin. Toiminta tykillä on suhteellisen ras-

kasta, ja se vaatii paljon energiaa. Myös laitteet, esimerkiksi 

tykit, viestilaitteet ja ajoneuvot, tarvitsevat jatkuvaa huoltoa.

Jos huolto ei pelaa, toiminta lamautuu suhteellisen nopeasti, 

jatkaa ylikersantti Saarela. 

Tykkitulta Pohjankankaalla
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Hänen mukaansa koulutus on käynnistynyt suunnitelmien 

mukaisesti. 

- Jääkärikoulutus on sopeutunut Niinisaloon hienosti. Har-

joitusalueet tukevat toimintaamme täällä erinomaisesti. Ai-

emmin koulutuksessa mukana olleen sotilaspoliisitoiminnan 

rinnalle on ihan luontevaakin saada lisää jalkaväkitoimintaa.

Tällä hetkellä 3. jääkärikomppania kouluttaa aliupseeriop-

pilaita, jotka toimivat seuraavan saapumiserän  alokkaiden 

johtajina. Tuleva saapumiserä 2/14 on ensimmäinen, jolla on 

mahdollisuus kouluttautua jääkärimiehistötehtäviin. 

- Koulutuksessa käytettävä kalusto täydentyy tämän vuoden 

aikana, ja tavoitteena on, että pystymme kouluttamaan täy-

dellä vahvuudella sodanajan joukkoja jääkärikomppaniaan, 

Hellman kertoo.

loppuvuodesta 2013 perustetun perusyksikön toimin-
ta on lähtenyt liikkeelle hyvin huolimatta haasteista, 
jotka väistämättä ilmenevät uutta perusyksikköä pe-
rustettaessa.

Elokuussa Niinisaloon perustettiin uusi perusyksikkö, 3. jää-

kärikomppania. Sen tehtävä on kouluttaa etulinjan taisteli-

joita, jotka oppivat perustaidot jalkaväen kaluston, esimer-

kiksi miinojen, panssarintorjunta-aseiden ja viestivälineiden 

käsittelyssä. Jääkäritoimintaa ei ole harjoitettu Niinisalossa 

vuosikausiin, joten 3. jääkärikomppanialta puuttuu perinteet 

ja perusteet, joiden rakentamisen tuore perusyksikkö on jou-

tunut aloittamaan tyhjästä.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Uuden jalkaväkiyksikön perustaminen liittyy vuonna 2015 

tapahtuvaan puolustusvoimauudistukseen, jossa Tykistöpri-

kaati yhdistyy Porin prikaatiin. Tampereen seudulta kotoisin 

oleva jääkärilinjan kouluttaja luutnantti Tuukka hellman 

pitää hienona asiana sitä, että prikaatiin saadaan monimuo-

toisuutta. 

Jääkäritoimintaa Niinisalossa



ymmärrystä muilta yksiköiltä

Luutnantti Tuukka Hellman kertoo jääkärikomppanian saa-

neen lämpimän vastaanoton Tykistöprikaatissa. 

-Toivon ymmärrystä muilta joukoilta jalkaväkeä ja uutta yk-

sikköä kohtaan. Voi olla, että muut joutuvat ottamaan uu-

den yksikön koulutuksen huomioon omassa toiminnassaan. 

Tavoitteena on ennen kaikkea saada aikaan kaikkia palvele-

vaa yhteistoimintaa, ei suinkaan vaikeuttaa tai hankaloittaa 

muiden työskentelyä. Kenenkään kanssa emme halua olla 

napit vastatusten, mutta pientä kilpailua tarvitaan aina, hän 

toteaa. 

Hellman jopa visioi 3. jääkärikomppanian voivan kehittää joi-

takin asioita muissa yksiköissä, esimerkiksi taisteluammunto-

jen ja –harjoitusten suhteen. 

Teksti: tykkimies Onni Niemi

jääkäritoiminta on ”äijämeininkiä”

3. jääkärikomppanian aliupseerioppilaat suorittivat koulutus-

haarakoetta huhtikuun alussa. Kokeessa selvitetään, osaako 

varusmies aliupseerikurssin ensimmäisellä jaksolla opetetut 

asiat. Porilainen aliupseerioppilas Markus Tähtinen kertoi 

jääkäritoiminnan olevan mielenkiintoista ja kohtalaisen rank-

kaakin. 

- Paljon erilaisia asioita on tullut harjoiteltua, esimerkiksi tä-

nään koulutushaarakokeeseen kuului viuhka- ja kylkipanok-

sen asettaminen. Olemme myös päässeet ampumaan erilai-

silla aseilla, kuten tarkkuus- ja konekiväärillä. 

Hän valitsi eri koulutusmahdollisuuksista jääkärikoulutuksen 

vaativamman varusmiespalveluksen toivossa. 

-Jääkäritoiminta on ”äijämeininkiä”, ei todellakaan mitään 

siistiä sisätyötä. Se on myös rankkaa, esimerkiksi tänään on 

vielä ohjelmassa yli vuorokauden kestävä koulutushaara-

marssi, kertoo Tähtinen.
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Tykistöprikaatin tapahtumia
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armeija tarjoaa johtajakoulutusta, jonka veroista ei 
muualta saa.  johtajuus vaatii paitsi sosiaalisten taito-
jen kehittymistä, myös henkistä kasvua ja itsenäisty-
mistä vastuunoton ansiosta.

Saapumiserässä 1/14 armeijaan astunut Virroilta kotoisin 

oleva julius iivonen valitsi peruskoulutuskauden jälkeen 

aliupseerikoulun. Nykyinen viestilinjan oppilaskorpraali ei 

kadu valintaansa. Uusien alokkaiden saapumiseen on alle 

kaksi kuukautta, joten vielä on aikaa hioa oppilaiden johta-

jataitoja. 

Iivonen kertoo odottavansa varusmiespalvelukselta ja ennen 

kaikkea johtajakoulutukselta stressinsieto- ja organisaatioky-

vyn kasvamista. Lisäksi hän haluaa kehittää itseään johtaja-

na. 

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta Iivonen arvelee 

johtajakoulutuksesta olevan kuitenkin hyötyä etenkin työ-

elämässä. 

Aliupseerikoulussa tulevat johtajat saavat oppia johtajuu-

teen niin teoriassa kuin käytännössäkin. Oppilaille jaetaan 

vastuuta harjoituksissa heidän toimiessaan kukin vuorollaan 

johtajana. 

-Olen itse toiminut kahdessa harjoituksessa komentopaikka-

ryhmänjohtajana. Aluksi se tuntui vähän haastavalta, mutta 

ajan myötä vastuuseen on tottunut, Iivonen sanoo. 

Siviilistä varusmiespalvelukseen siirtyminen on suuri muutos 

kenelle tahansa. Iivonen kertoo aluksi jännittäneensä, kun 

ympäristö muuttui totaalisesti, mutta tottui armeijan rytmiin 

nopeasti. Ainakaan hyvistä roolimalleista ei ole puutetta, 

kun Iivonen muistelee oman peruskoulutuskautensa johtajia. 

-En tekisi mitään toisin verrattuna P-kauden alikersantteihini. 

He olivat erittäin asiallisia, kehuu Iivonen. 

Samaa hän sanoo aliupseerikoulun esimiehistään. He ovat 

todella päteviä, yhtälailla henkilökunta kuin apukouluttajat-

kin.

Alokkaasta johtajaksi
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johtajauran loppusuoralla – ainakin kasarmilla

Tamperelainen kersantti joel koskela tuli armeijaan saapu-

miserässä 2/13. Aliupseerikoulun hän kävi Riihimäellä, ja on 

sen jälkeen toiminut viestimestarina Satakunnan tykistöryk-

mentin 3. patterissa. Nyt aamut käyvät vähiin, ja juhannuk-

sen kotiuttamiseen ei ole enää pitkä aika. Viestimestarina 

Koskelan tehtäviin kuuluu vastata viestiyhteyksistä harjoituk-

sissa. Kasarmilla tarkistetaan ja huolletaan kalustoa.

Koskela kertoo varusmiesjohtajien olevan pitkälti vastuussa 

yksikön toiminnan pyörittämisestä. He pitävät huolta siitä, 

että yksikkö noudattaa päiväohjelmaa ja että koulutus ta-

pahtuu halutulla tavalla. Tarvittaessa lisäohjeita saa esimie-

hiltä, mutta toiminta on melko itsenäistä. Tätä Koskela pi-

tääkin johtajuuden miellyttävimpänä puolena, kun saa myös 

itsenäisesti tehdä asioita. Kolikolla on kuitenkin kääntöpuo-

lensa: Koskela pitää itsenäisyyttä samalla haastavimpana 

osa-alueena, koska vastuu on tällöin itsellä. 

Aliupseerikouluun myönteisesti suhtautunut Koskela kertoo 

johtajuuden vaatineen pientä totuttelua uusien alokkaiden 

saavuttua Niinisaloon tammikuussa.

- Aliupseerikoulussa johtajaksi valmistautuminen oli erilaista, 

koska johdettavat olivat tasavertaisia palvelustovereita, hän 

kertoo. Käytännössä oppi parhaiten.

Koskela ei vielä tiedä, millaista hyötyä varusmiespalvelukses-

ta ja johtajakoulutuksesta on hänelle tulevaisuudessa. 

- Näissä hommissa tottuu esiintymään ihmisten edessä, ja 

siitä on varmasti hyötyä.  Johtajuus on niin erilaista täällä 

verrattuna siviilielämään, hän pohtii. 

Teksti: tykkimies Onni Niemi
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Tykistöprikaatilla on käytössään laajat harjoitusalueet 
hämeenkangas ja pohjankangas, joihin sisältyy myös 
pohjavesialueita, luonnonsuojelukohteita ja natura-
alueita.

Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Niinisalon 

varuskunnan pohjoispuolen harjualueella jakautuen Kan-

kaanpään kaupungin, Karvian kunnan ja Honkajoen kun-

nan alueelle. Pohjankankaan harjoitusalueen koko on n.10 

500 ha. Pohjankankaalla suoritetaan kovapanosammunto-

ja, joten se on yleisöltä suljettu harjoitusalue kun taas Hä-

meenkangas on yleisessä virkistyskäytössä. Hämeenkankaan 

harjoitusalue sijaitsee Niinisalon varuskunnan eteläpuolella 

jakautuen Kankaanpään kaupungin, Ikaalisten kaupungin ja 

Jämijärven kunnan alueelle. Hämeenkankaan harjoitusalu-

een koko on n. 5000 ha.

Harjoitusalueiden kuntoa ja siisteyttä tarkastetaan jatkuvasti 

harjoitusalueiden hoitajan toimesta. Jätehuollon ja kenttähy-

gienian kehittämiseksi alueille on rakennettu kiinteitä kent-

täkäymälöitä ja jätteiden syväkeräyssäiliöitä - molokkeja.

Tykistöprikaatilla on käytössä ISO 14001 standardin mukai-

nen ympäristöjärjestelmä, mikä on Det Norske Veritaksen 

sertifioima. Ympäristöjärjestelmä kattaa toiminnan myös 

harjoitusalueilla, tarkoittaen sitä, että kaikessa tekemisessä 

huomioidaan toiminnan ympäristönäkökohdat ja -vaikutuk-

set. Järjestelmän mukaisesti myös harjoitustoiminnan ympä-

ristövaikutukset on tunnistettu ja niitä pyritään aktiivisesti 

hallitsemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätteet 

lajitellaan ja toimitetaan oikeaan osoitteeseen, pohjave-

siä suojellaan käyttämällä valuma-altaita ja imeytysmattoja 

polttoaineita tai öljyjä käsiteltäessä, luonnonsuojelualueet 

huomioidaan eikä luontoon aiheuteta turhia lisävaurioita. 

Myös muut alueilla liikkuvat velvoitetaan noudattamaan 

samoja toimintaohjeita; esimerkiksi muut joukko-osastot 

johtosääntöjen kautta ja Metsähallituksen urakoitsijat pe-

rehdyttämisoppaalla.

Jokapäiväisen arkisen ympäristötyön lisäksi ammuntojen ja 

harjoitusten aiheuttamia ympäristövaikutuksia seurataan jat-

kuvasti. Pohjankankaalla ja varuskunnassa pohja- ja pintave-

siä tarkkaillaan vuosittain yli 20 eri kohteesta, pohjavesiput-

kista, kaivoista ja ojista, otettavilla näytteillä. Ammuntojen 

vaikutuksia ympäristöön tutkitaan sekä maaperänäytteen-

otolla että melu- ja tärinämittauksilla. Tykistöprikaatissa ym-

päristövalvontaa suoritetaan myös polttoainejäämät maape-

rästä ilmaisevan ympäristökoiran avulla.

Tärkeän osan harjoitusalueiden huollosta muodostaa myös 

raivausleirit ja Metsämarssi, joiden aikana harjoitusalueita 

siivotaan myös muiden alueelle jättämistä jätteistä. Metsä-

marssi marssitaan tänä vuonna 4.6.

Teksti: Hanni Huhtamaa

Ympäristönsuojelu harjoitusalueilla!
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Tykistöprikaatin hiihtojoukkue menestyi erinomaises-
ti sotilashiihdon sM-kilpailussa kajaanissa ja Vuoka-
tissa maaliskuussa 2014. 

Sotilashiihdon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Kajaa-

nissa ja Vuokatissa 11.-14.3.2014. Tykistöprikaati menestyi 

upeasti. Erityisen merkittävä saavutus oli Tykistöprikaatin 

voittama partiohiihdon A- sarjan mestaruus. Tykistöprikaatin 

partiohiihtojoukkue on kapteeni ilari köykän (49-v.) johdol-

la useana vuotena menestynyt erinomaisesti saavuttaen pal-

kintosioja, mutta mestaruus on jäänyt puuttumaan. Vuoden 

2014 mestaruuskilpailut olivat viimeiset, joissa Tykistöprikaa-

tilla oli mahdollisuus vielä mestaruus saavuttaa. Partiohiih-

don A-sarjan kiertopalkinto on luovutettu vuodesta 1929 

lähtien ikuisesti kiertäväksi. 

Tykistöprikaatin A-sarjan partiossa hiihtivät kapteeni Ila-

ri Köykkä, kersantti ristomatti hakola, korpraali antti 
ojansivu ja tykkimies otto ruusunen. Partiohiihtokilpailu 

oli kaiken kaikkiaan 28 kilometrin mittainen, sisältäen am-

munnan. 

Tykistöprikaati saavutti hiihtomestaruuskilpailuissa 12 mitalia 

ja sijoittui yleismestaruuskilpailussa toiseksi Kainuun prikaa-

tin jälkeen. 

Kilpailussa mukana ollut joukkueenjohtaja everstiluutnant-

ti pertti holma nosti kaksi menestyksen mahdollistanutta 

asiaa ylitse muiden: sotilasmestari evp keijo kuntolan tar-

joaman ampumavalmennuksen sekä kapteeni klaus uusi-
paaston johtaman huoltojoukon.

Hiihtäjät olivat tyytyväisiä kisojen lopputulokseen.

-Voitto tuli kaikesta mihin osallistuin. Ei kai parempaa fiilistä 

voi olla, kertoo Ristomatti Hakola.

Hän voitti rynnäkkökivääriampumahiihdon Suomen mesta-

ruuden nyt neljäntenä perättäisenä vuotena.

Tykistöprikaati järjesti menestyneille urheilijoille kahvitilai-

suuden. Tilaisuuden tunnelma oli rento, ja etenkin mitalistien 

hymy oli herkässä.  Partiohiihdossa voitettu kiertopalkinto 

kiersi ihailtavana pöydästä toiseen, samalla kun muisteltiin 

kilpailun vaiheita. Menestyneet hiihtäjät palkittiin Sisu-puu-

koilla.

Urheilumenestyksen taustalla on Tykistöprikaatissa järjestet-

ty pedakoginen toimintaympäristö, jolla varmistetaan soti-

laskoulutuksen sujuvuus yhdessä laadukkaan urheiluvalmen-

nuksen kanssa.

Hakola ja korpraali Ojansivu edustivat myöhemmin Suomea 

myös sotilaiden MM-kilpailuissa Sodankylässä. 

Tykistöprikaatin hiihtojoukkueelle mainetta ja kunniaa

Kuvassa oikealla: Himoittu kiertopalkinto vihdoinkin Tykistöprikaatiin. 
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Tykistöprikaati kannustaa henkilökuntaansa liikku-
maan. Työhyvinvointiin panostetaan muun muassa 
järjestämällä yhteisöllistä liikuntaa, jakamalla liikun-
taseteleitä ja huolehtimalla liikuntapaikkojen ensi-
luokkaisuudesta.

Tykistöprikaatissa on sisäistetty totuus, jonka mukaan lii-

kunta auttaa jaksamaan. Keväällä ja syksyllä järjestettävien 

liikuntapäivien lisäksi järjestetään viikoittain ammattilaisen 

ohjaamaa TYHY -jumppaa. Lisäksi henkilökunnalle jaetaan 

liikuntaseteleitä, jotka mahdollistavat vapaavalintaisen lii-

kunnan harrastamisen. Henkilökunta on myös oikeutettu 

liikkumaan kahden tunnin ajan viikossa työajalla. 

Liikunta-alalla toimiva ylikersantti henri pulkkinen pitää 

TYHY -liikuntaa erittäin tärkeänä. Hän kertoo Tykistöprikaa-

tin varmistavan ensiluokkaiset liikuntapaikat henkilökunnal-

leen ja varusmiehilleen. 

-Tällä hetkellä Niinisalosta löytyy monipuolinen urheilutalo, 

esterata, hiihto- ja sauvakävelymaa, urheilukenttä ja kaikkein 

uusimpana Crossfit -center. Liikuntapaikkoja on siis jo run-

saasti ja ne kehittyvät kokoajan lisää, kertoo Pulkkinen. 

Vuonna 2015 Tykistöprikaati yhdistyy Porin prikaatiin. TYHY-

liikunnan tulevaisuudensuunitelmia mietitään parhaillaan, 

mutta Pulkkinen arvelee molempien varuskuntien jatkavan 

toimintaansa pääasiassa kuten ennenkin.

-Ainakin toivottavasti, hän jatkaa. Olisi sääli, jos liikuntaan ei 

jatkossa kyettäisi panostamaan yhtä paljon kuin nyt.

liikuntaa hyvässä hengessä

Niinisalon varuskunnan työntekijät ovat jättäneet työkiireen-

sä hetkeksi sivuun ja saapuneet urheilutalolle järjestettyyn 

kahvakuulajumppaan. Jo alkuverryttelyssä voi aistia hyvän 

fiiliksen, joka salissa vallitsee. Samaa sanoo jumppaa vetävä 

isojokelainen liikunnanohjaaja Mervi silvola.

-Yhteishenki on ollut todella mukava. On ollut hienoa vetää 

TYHY -jumppaa, hän kertoo. 

Kolmatta vuotta TYHY -jumppaa ohjaava Silvola kuvailee 

Niinisalon liikuntapuitteita mahtaviksi. Väkeäkin jumpassa 

on käynyt paljon, parhaimmillaan pariakymmentä. Eniten 

porukkaa vetää kahvakuulaharjoittelu. Viikoittain järjestettä-

vä jumppa tarjoaa myös vaihtelevuutta, esimerkiksi crosstrai-

ningia, zumbaa ja kuntopiiriä. 

Teksti: tykkimies Onni Niemi

Liikunta työhyvinvointia tukemassa
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Monipuolista voimaharjoittelua liikuntapuistossa

keväällä 2014 rakennettu Crossfit -center täydentää 
niinisalon varuskunnan liikuntapuistoa, johon kuuluu 
jo ennestään urheilukenttä ja hiihtomaa.

Niinisalon liikuntapuitteet monipuolistuvat kovaa vauhtia. 

Tämän hetken ”trendilaji” crossfit sai huippuluokan harjoit-

telualustan Niinisalon urheilukentän viereen keväällä 2014. 

Crossfit on monipuolinen voima- ja kuntoilumuoto, joka 

koostuu vaihtelevista luonnollisista kuntoliikkeistä. Sen ta-

voitteena on kehittää tasaisesti kaikkia fyysisiä ominaisuuk-

sia lyhyin ja intensiivisin suorittein. 

Liikunta-alan ylikersantti henri pulkkinen kertoo Crossfit 

-centerin olevan onnistunut hanke. Yhtä monipuolista har-

joittelualustaa lajille tuskin löytyy mistään muusta Suomen 

varuskunnasta, ulkomailta kylläkin. 

-Crossfit -center on saanut erittäin positiivisen vastaanoton 

Tykistöprikaatissa, hän sanoo. 

Harjoittelualustaan kuuluu metallinen kehikko, josta löytyy 

muun muassa leuanvetotangot, renkaat ja nyrkkeilysäkki. 

Monipuolisen harjoittelun mahdollistavat laadukkaat varus-

teet, kuten levypainot, kahvakuulat, tangot ja lekat, joilla 

hakataan autonrenkaita. Niitä kuitenkin säilytetään lukituis-

sa varastoissa, koska Crossfit -center sijaitsee varuskunnan 

porttien ulkopuolella. Harjoittelu onkin ensisijaisesti tarkoi-

tettu suoritettavaksi yksiköittäin kouluttajan johdolla. 

-Olemme antaneet crossfitkoulutusta perusyksiköiden kou-

luttajille, jotka voivat jälleen pitää koulutuksia ja välittää tie-

toa harjoitusmahdollisuuksista varusmiehille, kertoo Pulkki-

nen.

Hän painottaa liikuntapuiston monipuolistumisen mahdollis-

tavan suurenkin yksikön samanaikaisen harjoittelun liikunta-

puistossa. Osan porukasta voi jakaa urheilukentälle ja toiset 

hiihto- ja sauvakävelymaahan, jäljelle jäävien harjoitellessa 

Crossfit -centerissä, Pulkkinen visioi.

Teksti: tykkimies Onni Niemi

23



Niinisalon liikuntapuisto laajenee

Niinisalon liikuntapuisto kehittyy ja monipuolistuu koko ajan. 

Urheilukentän, Crossfit centerin, hiihto- ja sauvakävelymaan 

sekä rantalentopallokenttien ansiosta  suurtenkin yksiköiden 

yhtäaikaisen liikuntakoulutuksen järjestäminen on mahdol-

lista. Kesäkuussa 2014 alueelle nousee vielä täysimittainen

 koripallokenttä sekä kaksi lentopallokenttää. Monipuolisen 

liikuntaympäristön tavoitteena on  luoda positiivinen ja in-

nostava mielikuva alueen käyttäjille. Aktiivinen liikuntaym-

päristö kannustaa varusmiehiä liikkumaan myös vapaa-ajalla.
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Raskaan tykistön suorituskyky laajenee

uutta panssarintorjuntasuorituskykyä kenttätykistölle

Raskaalle tykistölle on tilattu ranskalais-ruotsalaisen kehi-

tystyön pohjalta valmistettuja Bonus Mk II –panssariin ha-

keutuvia erikoisampumatarvikkeita. Ammusten avulla pst-

kyky voidaan ulottaa huomattavasti nykyistä pidemmälle, eli 

aseen kantaman puitteissa jopa 35 km etäisyydelle. Ammus-

ten toimittajana on ranskalainen Nexter Munitions-yhtiö. 

Ammuksia voidaan ampua 155 mm kenttätykeillä.

Ammusten suunniteltu toimitusaika on vuosina 2014-2016.

Bonus Mk ii

Kussakin 155 mm ammuksessa on kaksi kappaletta itsenäi-

sesti kohteeseen hakeutuvia taistelulatauksia. Ammuksen 

ollessa lähellä määritettyä maalialuetta noin 200 m korke-

udessa siivillä varustetut taistelulataukset irtoavat ammuk-

sesta ja käynnistävät omat sensorinsa. Sensorit analysoivat 

maan pintaa kiertoliikkeellä, ja ne pyörivät 15 täyttä ympyrää 

sekunnissa. Laser- ja infrapunatekniikkaa hyödyntävät senso-

rit tunnistavat panssarivaunukohteen ja laukaisevat ontelola-

tauksen hakuehdot täyttävään maaliin.

Ammuksella voidaan vaikuttaa erityisesti komento-, esikun-

ta-, taistelu-, rynnäkkö- ja kuljetuspanssarivaunuihin sekä 

panssarihaupitseihin.

Sensorien signaalinkäsittelykyky mahdollistaa sen, että koh-

teet, joihin on vaikutettu jo aiemmin, ja jotka ovat syttyneet 

palamaan, hylätään automaattisesti, koska ne ovat liian kuu-

mia. Ammuksessa on myös itsetuhomekanismi siltä varalta, 

ettei se löydä kohdetta.

Yhden ammuksen paino on 47 kg ja pituus noin 90 cm. Yh-

den taistelulatauksen paino on 6 kg ja halkaisija 138 mm. 

Taistelulataus läpäisee noin 100 mm panssaria.

Kuva: Puolustusvoimat



2010-luvun armeija käyttää teknologiaa ja varusteita, 
jotka ovat huippuluokkaa. Tällaisista asioista voitiin 
vain haaveilla 1960-luvulla, kun miehillä ei metsälei-
reillä ollut edes makuupusseja teltoissaan. kuitenkin 
koulutuksessa on vielä selkeitä yhteneväisyyksiä, 
vaikka ajat ovatkin muuttuneet. 

Vuonna 1963 kolmetoistavuotias jouko Vähämäki saapui 

Niinisalon sotilassoittokuntaan soitto-oppilaaksi. Hän kävi 

alokasaikansa vuonna 1967, jolloin armeija oli varsin toisen-

lainen paikka kuin nykyään. Kuri oli kovempaa, varustetaso 

heikompi ja lisäksi jokaiselle varusmiehelle annettiin ratsu-

koulutusta, koska tykit olivat hevosvetoisia. Kapteeni evp. 

Vähämäki kertoo monen asian muuttuneen hänen ajoistaan, 

mutta myös paljon samaa löytyy. 

aika ennen älypuhelimia 

Nykyiselle varusmiehelle voisi olla aika haastavaa, jos sosiaali-

sen median kautta ei saisikaan päivittäin yhteyttä kavereihin-

sa tai kotiväkeensä. 1960 –luvulla ainoa yhteydenpitoväline 

oli kirjeet, joita harvakseltaan lähetettiin. Nykyiset jokaviik-

koiset viikonloppuvapaat olivat vain utopiaa, sillä alokkaat 

viettivät ensimmäisen kuukautensa varuskunnassa, jonka 

jälkeen lomat riippuivat mm. sotilasarvojen oppimisesta. 

Lomille päästiin parhaimmillaan kerran kaksi kuukaudessa. 

Nykyisten järjestettyjen lomakyytien sijaan matkustaminen 

kotipaikkakunnille tapahtui usein liftaamalla.

Tuvissakin oli hieman ahtaampaa, sillä kolmikerrossängyt 

mahdollistivat jopa 50 varusmiehen majoittamisen yhteen 

tupaan. Sodan käyneet esimiehet pitivät huolta tiukasta ku-

Ajat muuttuvat 

Nykyään ampuma-arvot välitetään tykeille tietokoneella. 



peruskaava pysynyt samana

Armeijan tarkoitus ja peruskaava on kuitenkin pysynyt melko 

samanlaisena: aamulla herätään klo 6.00, jonka jälkeen on 

aselajin mukaista palvelusta, ja illalla on vuorossa iltavahvuu-

den laskenta. Varuskuntasairaala toimi hyvin jo 1960-luvun 

lopullakin, ja torstaisin ruokalassa tarjoiltiin hernekeittoa  

pannukakkun kera. Nykypäivänkin varusmiehet lähtevät 

Lappiin leirille, tosin Vähämäen aikaan siellä vietettiin 4-6 

viikkoa nykyisen kahden sijasta. Urheilua harrastettiin paljon 

silloinkin, mutta se oli oma-aloitteisempaa. Aina näin ei kui-

tenkaan ollut.

- Jos ruokailu ei sujunut ryhmänjohtajien haluamalla tavalla, 

saatettiin ruokalasta lähteä suoraan täydellä vatsalla ravaa-

maan viidentienristeykseen ja takaisin, muistelee Jouko Vä-

hämäki pilke silmäkulmassaan. 

Nykyisin lenkistä viidentienristeykseen saa VLK-merkin, joi-

ta 15 kerättyään on oikeutettu kuntoisuuslomaan.  Armeija 

muuttuu kehityksen mukana. 

Teksti: tykkimies Onni Niemi

rista, ja toiminta oli paljon kootumpaa kuin nykyään. Ruo-

kailut, siirtymiset ja jopa vessakäynnit tapahtuivat kootusti 

muodossa. Tällöin käytössä olikin vielä ”Pohjoismaiden suu-

rin” eli 120 -paikkainen ulkokäymälä. Käymälässä oli omat 

osastot upseereille, aliupseereille sekä miehistölle. Vartiossa 

oleva sotilas huolehti, että väärään osastoon ei ollut mene-

mistä.

hevosvetoiset tykit ovat historiaa

Vaikkei siltä välttämättä tunnu, on nykypäivän alokkaalla pal-

jon enemmän oikeuksia ja säädöksiä turvanaan. Varustetaso 

on aivan toinen. Nykypäivänä saadaan kaapillinen tavaraa, 

joka varmistaa ettei talvellakaan palella. Myös varusmiesten 

turvallisuuteen kiinnitetään paljon tarkemmin huomiota, 

kun verrataan esimerkiksi 60-luvun tykkiammuntoja: sormet 

korviin oli yleinen kuulonsuojauskeino. Lisäksi teknologian 

kehitys on mahdollistanut muun muassa sen, ettei tykkejä 

enää liikutella hevosilla ja ampuma-arvot vastaanotetaan tie-

tokoneella. 

Jouko Vähämäki muistelee kaiholla suuntaa varuskunnasta viidentienristeykseen.
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suomen sodissa taistelleiden veteraanien hyväksi 
järjestettävä vuosittainen keräys käynnistyi alkuvuo-
desta 2014. Tykistöprikaatin aliupseerikoulun oppilaat 
keräsivät rahaa hyvän asian puolesta kankaanpään 
alueella 6.5.2014.

Tykistöprikaati osallistui veteraanikeräykseen lähettämällä 

aliupseerikoulunsa oppilaita keräämään rahaa Kankaanpään 

alueelle 6.5.2014. Veteraanikeräykseen osallistuminen on 

merkittävä kulttuuriteko, sillä Suomen itsenäisyyden puoles-

ta taistelleita on keskuudessamme enää noin 32 000. Heidän 

keski-ikänsä on yli 90 vuotta, ja lahjoitetut varat menevät 

muun muassa veteraanien kotipalvelun, apuvälineiden, kun-

toutuksen ja virkistystoiminnan tukemiseen. 

itsenäisyyttä turvaamassa 

Vuosittain järjestettävä veteraanikeräys on suurin yksittäi-

nen varainkeruukeino. Kankaanpään alueella veteraaneja 

on jäljellä enää 63. Monet pitävät keräykseen osallistumista 

kansalaisvelvollisuutena, sillä veteraanit joutuivat kokemaan 

sotien kauhut talvisodassa vuosina 1939-1940, jatkosodas-

sa vuosina 1941-1944 ja Lapin sodassa vuosina 1944-1945. 

Monet suomalaiset eivät koskaan rintamalta palanneet, tois-

ten selvitessä syvästi traumatisoituneina. Nuorimmat sotaan 

lähteneet olivat vain 17-vuotiaita. Vaikka sodista käteen jäi-

kin kaatuneiden rintamamiesten ja yleisen sekasorron lisäksi 

mittavat sotakorvaukset,  Suomi säilyi miehittämättömänä ja 

sai pitää itsenäisyytensä. 

paikalla myös sotaveteraaneja

Keräykseen valmistauduttiin oppitunnilla, jossa puhumassa 

oli Kankaanpään sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja paavo 
kamppi sekä keräyspäällikkö ahti hämäläinen. Kamp-

pi kertoi aliupseerikoulun oppilaille sotaveteraanien teoista 

40-luvun sodissa, motivoiden ja valistaen oppilaita keräyk-

sen tarkoituksista. Oppitunnilla oli myös sotaveteraanit aaro 
holma sekä Toivo lautaoja, joista jälkimmäinen lausui 

koskettavan sotiin liittyvän runon tarkoituksenaan nostattaa 

varusmiesten keräysmieltä.

oppilaiden matkassa

Aliupseerikoulun salolainen tulenjohtolinjan oppilas niko 
kurppa ja tamperelainen tuliasemalinjan oppilas elias nis-
kanen ovat lähteneet Kankaanpään keräykseen hyvillä mie-

lin.  Varusmiehet eivät vielä ole yhdellekään ovelle kolkutta-

neet, mutta motivaatiota ainakin riittää. 

- Oppitunti herätti monenlaisia ajatuksia siitä, mitä veteraa-

nit ovat aikanaan joutuneet sodassa kokemaan, kertoo Niko 

Kurppa. 

Sotiemme veteraanit
-keräys

SA- kuva



Rahapussien vielä ammottaessa tyhjyyttään on aika kolkut-

taa ensimmäiselle ovelle. Varusmiehiä hieman jännittää, ja 

pientä kiistaakin käydään siitä, kumpi ottaa hoitaakseen en-

simmäisen talon. Omakotitalon oven avaa kuitenkin iloisesti 

leevi lahti, joka tietää heti millä asialla varusmiehet liikku-

vat. Hän osallistuu keräykseen, ja kertoo toimivansa mielel-

lään hyvän asian puolesta.

- Veteraanikeräykseen osallistuminen on vanha tapa. Olen 

osallistut keräykseen jo 50 vuoden ajan, kertoo Lahti. 

Hän kokee velvollisuudekseen osallistua keräykseen, sillä 

veteraaneja ei enää montaa kymmentä tuhatta ole. Aliup-

seerikoulun oppilaat poistuvat kiittäen Lahtea panoksestaan 

keräykseen. Illasta on tulossa tuottoisa, kuten myöhemmin 

Paavo Kamppi vahvistaa. Keräys onnistui hienosti vänrikki 

aapo ollonqvistin vastatessa järjestelyistä . Kamppi kertoo 

Kankaanpään asukkaiden suhtautuvan pääasiassa myöntei-

sesti veteraanikeräykseen. Tähän voi osaltaan vaikuttaa Nii-

nisalon varuskunnan läheisyys, hän arvelee.  

Teksti: tykkimies Onni Niemi

Faktaa:

•Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä 
ja 100 000 naista.

•Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi

•Sotaveteraaneja on jäljellä noin 32 000.

•Sotaveteraanien keski-ikä on 92 vuotta. 

SA- kuva

Mika Korkiamäki osallistui keräykseen, ja kertoi juttelevansa yksinäisille sota-

veteraaneille usein esimerkiksi ruokakaupassa. 
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Yksiköiden ajoneuvokalusto riippuu koulutettavasta joukos-

ta pitäen sisällään XA-185, XA-202, XA-203 ja XA-360 kulje-

tuspanssariajoneuvot, maastomoottoripyörät ja -skootterit, 

sekä kuorma-autot ja RG-32M partioajoneuvot. Asejärjestel-

mistä koulutusta annetaan henkilökohtaisten aseiden lisäksi 

muun muassa sinko- ja ohjusaseille, kranaattikonekiväärille, 

kevyelle kranaatinheittimelle, ilmatorjuntakonekiväärille ja 

erilaisille miinoille.

satakunnan jääkäripataljoona

satakunnan jääkäripataljoona kouluttaa iskuportaan 
joukkoja porin jääkäriprikaatin, alueellisten joukkojen 
ja suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen tarpei-
siin. satakunnan jääkäripataljoonassa koulutetaan va-
rusmiehiä jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu, 
panssarintorjunta- ja kriisinhallintatehtäviin.

Satakunnan jääkäripataljoonan perusyksiköt ovat 1. ja 2. 

Jääkärikomppania sekä Tukikomppania. Koulutusta anne-

taan jääkärikoulutuksen lisäksi myös kaikkiin jääkärikomppa-

nioiden erityistehtäviin, kuten tarkka-ampujan, tiedustelijan, 

tulenjohdon- ja tuliaseman tehtäväviin. Pataljoonassa koulu-

tetaan myös panssarintorjunta -miehet, ajoneuvomiehistöt, 

taistelupelastajat ja muut huollon erityistehtävät. 

Kuvassa yläpuolella: Raskas lähipanssarintorjuntaohjus 

NLAW on tarkoitettu ensisijaisesti raskaita panssarimaaleja 

vastaan. Ohjuksen ampumatavaksi voidaan valita suora- tai 

kattohyökkäys ohuemman panssaroinnin alueelle.

Porin prikaatin joukkoyksiköitä Säkylässä

Kuvassa alapuolella: Suojelukomppanian pelastusryhmä 

tukkimassa vaarallisen aineen säiliövuotoa osana kemikaa-

lisukellustehtävää.

Tulevassa Porin prikaatissa Säkylässä toimivia joukkoyksi-

köitä ovat Satakunnan jääkäripataljoona sekä Satakunnan 

pioneeri- ja viestipataljoona. Varsinais-Suomen huoltopatal-

joona toimii sekä Säkylässä että Niinisalossa.
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Suojelukomppania siirtyy Pioneerirykmentistä Keuruulta 

Porin prikaatiin 1.7.2014. Komppania kouluttaa suojelu-

joukkoja maa-, meri- ja ilmavoimille. Yksikkö toimeenpanee 

puolustusvoimien palkatun henkilökunnan suojelutoiminnan 

perus- ja täydennyskoulutuskurssit sekä osallistuu suojelu-

alan tutkimus ja kehittämistoimintaan. 

Varsinais-suomen huoltopataljoona

porin prikaatiin perustetaan 1.1.2015 Varsinais-suo-
men huoltopataljoona, jonka tehtävänä on kouluttaa 
sodan ajan huoltokomppanioita. lisäksi pataljoona 
johtaa ja toteuttaa huollon järjestelyt säkylän - niini-
salon varuskunnassa sekä tukee muita prikaatin jouk-
koyksiköitä huollon koulutuksessa. 

Huolto taistelee ja tukee. Varsinais-Suomen huoltopatal-

joona on Porin prikaatin huollon monialaosaaja. Pataljoona 

toimii kahdella paikkakunnalla, Säkylässä ja Niinisalossa. Pa-

taljoonaan kuuluu kaksi perusyksikköä, Huoltokomppania ja 

Huolto- ja kuljetuspatteri, sekä huollon laitoksia. Pataljoonan 

esikunta on Säkylässä.

Huoltokomppania Säkylässä vastaa huollon aliupseerikou-

lutuksesta sekä antaa erikoiskoulutusta lääkintähuollossa 

ja huoltopalvelussa. Huolto- ja kuljetuspatteri Niinisalossa 

kouluttaa joukkoja erityisesti täydennys-, kunnossapito- ja 

kuljettajatehtäviin. Molemmat yksiköt järjestävät huollon 

kursseja koko prikaatin henkilöstölle. Yksiköt toimivat tiiviis-

sä yhteistoiminnassa ja harjoittelevat yhdessä joukkokoulu-

tuskauden kokoonpanoissa. Koulutuksessa korostuvat tais-

telukoulutus ja huollon erikoisosaaminen.

Molemmilla paikkakunnilla toimivat materiaalikeskukset ja 

kuljetuskeskukset huolehtivat varuskunnan jokapäiväisen 

huollon järjestelyistä ja osallistuvat huollon koulutukseen. 

Niinisalon eläinklinikka on valtakunnallinen toimija omalla 

erikoisalallaan. Kuljettajakoulutuskeskukset Säkylässä ja Nii-

nisalossa vastaavat prikaatin raskaan ajoneuvokaluston kul-

jettajien koulutuksesta. 

satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona

satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonassa koulu-
tetaan varusmiehiä taistelua tukeviin esikunta- ja 
viesti-, pioneeri-, sotilaspoliisi- ja suojeluyksiköihin. 
pataljoona myös ylläpitää ja kehittää esikunta- ja 
viestikomppanian, suojelun erikoisosaston ja taiste-
lupioneerikomppanian sotilaallisen kriisinhallinnan 
suorituskykyä.

Pataljoonalla on kyky antaa virka-apua vaativissa CBRN -uh-

katilanteissa. Pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä: Esi-

kuntakomppania, Viestikomppania, Pioneerikomppania ja 

Suojelukomppania.

Esikuntakuntakomppania ja viestikomppania kouluttavat 

yksikköparina esikunta- ja viestiyksiköitä. Lisäksi esikunta-

komppania kouluttaa sotilaspoliisijoukkoja ja viestikomppa-

nia sissiradisteja sodan ajan joukkojen tarpeisiin. Yksiköiden 

koulutukselle on ominaista pienryhmätoiminta, sekä johtaji-

en ja kuljettajien suuri määrä kokoonpanoissa. Viestikomp-

pania vastaa lisäksi alueellisesta XA-200 viestipanssariajo-

neuvokoulutuksesta.

Pioneerikomppania kouluttaa pioneerijoukkoja. Työkoneet, 

silta-ajoneuvot ja runsas räjähteiden käyttö koulutuksessa 

luovat omaleimaisuuden yksikön toimintaan.

Kuvassa vasemmalla: Huoltokomppanjan lääkintäjoukku-

een sotilaat harjoittelevat toimintaansa. 
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saTTr:n auk kurssi 178  

- ammattitaitoisia ryhmänjohtajia aselajimme 

palvelukseen

Parhaimmat onnittelut aliupsee-
rikurssin suorittamisen sekä ylen-
nyksen johdosta. Aliupseerikurssin 
suoritus ja alikersantiksi ylentämi-
nen on merkkinä osaamisenne tun-
nustamisesta organisaation taholta. 
Olette saavuttaneet ensimmäisen 
välitavoitteen johtajana kehitty-
misen ja kasvamisen tiellä. Olkaa 
aidosti ylpeitä saavutuksestanne.

Aliupseerikurssilla olette saaneet 
perusteet ryhmänjohtajan tehtä-
vään koulutushaaranne osalta. 
Saamienne perusteiden pohjalta 
lähdette etenemään johtajan polul-
la. On tärkeää muistaa, että matka 
on alussa ja vasta pohjatyöt kohti 
ammattitaitoista johtajaa on tehty. 
Tästä eteenpäin työ ja harjaantumi-
nen konkreettisesti alkavat. Ta-
voitteena on, että kotiutuessanne 
olette ammattitaitoisia sodan ajan 
johtajia. Tavoitteeseen pääsyyn ei 
ole oikotietä vaan se vaatii jatkuvia 
ponnisteluja sekä kovaa ja suunni-
telmallista työtä.

Osaamisenne ensimmäinen konk-
reettinen testi tulee olemaan kesän 
2014 saapumiserän palvelukseen 
astuminen.  

Silloin te olette pääosin vastuussa 
oman tupanne ja ryhmänne kou-
lutuksesta. Tehtävään tulee val-
mistautua huolella, koska tulevista 
alokkaista koulutatte oman sodan 
ajan joukkonne. Käyttäkää siis aika 
ennen uuden saapumiserän palve-
lusta hyödyksi!

Hyödyntäkää aliupseerikurssilla 
hankkimanne osaaminen ja hakeu-
tukaa E- ja J-kaudelle tehtävään, 
joka sopii parhaiten juuri teille. 
Kun jokaisen osaaminen saadaan 
kohdennettua oikein, niin teillä on 
parhaat edellytykset muodostaa 
toimiva joukko. Huomioikaa sama 
asia jakaessanne tehtäviä omassa 
ryhmässänne. Haastakaa itsenne 
ja hakeutukaa mahdollisimman 
vaativiin tehtäviin. Haastakaa myös 
kouluttajat mukaan osaamisenne 
kehittämiseen. Parhaiten tämä 
toteutuu laatimalla koulutuskausi-
en tavoitteiden perusteella selkeät 
suunnitelmat osaamisenne kehittä-
miseksi.  

Aliupseerikurssilla on painotettu 
johtajan vastuuta suhteessa val-
taan. 

Miettikää tarkkaan, mitä tämä 
tarkoittaa käytännössä yksikön päi-
vittäisessä toiminnassa. Taustalla on 
hyvä pitää mielessä, että johtajan 
vastuu on jakamaton.

Suurin kiitos kurssin onnistuneesta 
toteuttamisesta kuuluu Aliupsee-
rikoulun henkilökunnalle ja apu-
kouluttajille, jotka ovat onnistuneet 
kouluttamaan ammattitaitoisia 
johtajia perusyksiköiden ja puolus-
tusvoimain käyttöön!

aliupseerikoulun johtaja                                            
yliluutnantti lauri Torniainen
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Tuliasemalinja

7.rivi: Wihanto J.A, Ojanen N.P, Rosenlöv J.O, Puotunen M.J, Hammar H.A.S,  Raitainen M.K, Everi J.M.E, Hiidenheimo J.P.H, Mäki J.M.M, Ruohonen J.M, 
Puolitaival E.V.
6.rivi: Laurikainen A.L.H, Kananoja A.V.H, Väänänen E.U, Alakangas T.L.A, Hanhisuo M.K, Pyysalo K.S, Levomäki D.J.O, Anttila N.M, Vianto R.J.O, Holm-
ström K.A.H, Tanneraho M.J.
5.rivi: Hamari A.A, Niskanen E.K.E, Kylä-Kaila T.M, Kuusisto V.V, Kaustara A.J.J, Hörkkö S.E.T, Kuparinen J.J, Yrjölä T.K, Santaoja J.K.J, Erkkilä S.T.
4.rivi: Ristelä T.A, Järvenpää J.A.P, Päivärinta E.S, Musakka J.A, Mattila S.M.J, Suokas J.J.L, Jönkkäri R.E, Auranen A.O, Tasku F.M.A, Laaksonen A.H.E, 
Koskela J.M.
3.rivi: Tuominen M.L.J, Skinnarla M.V, Perälä S.M.M, Lahdenmaa J.H, Palonen J.T.K, Toivonen L.J, Teronen O.M, Kontio E.T.A, Kunnas A.T, Lehto J.J.V.
2.rivi: Aalto J.M, Auranen T.A.S, Tikkanen P.J, Lepistö J.L, Piltti J.C, Viljanen V.J, Kallio S.M, Nevanperä E.I, Suominen S.M.O, Ylitalo T.Y, Hanhikangas J.J.J
Johtajat: Alik Immonen V.J, Alik Ruohonen K.A, Kok Nummelin T.M, Kok Jaakkola T.E.T, Kok Ukkonen V.A, Kok Hongisto M.A, Alik Djavidan Y.S, Kallio-
Kujala N.A.

Satakunnan tykistörykmentin Aliupsee-

rikoulussa on kolme linjaa: tuliasema-, 

viesti ja tulenjohtolinja. Kolmesta linjas-

ta tuliasemalinja on suurin. Aliupseeri-

kurssilla 178 tuliasemalinjalla opiskelun 

aloitti 66 oppilasta. Kurssin aloittane

ista oppilaista 62 oli suorittanut P-kau-

den Tykistöprikaatissa ja neljä taistelijaa 

saapui Niinisaloon Parolasta Panssa-

riprikaatista. AUK1 -kurssin jälkeen 22 

tuliasemalinjan oppilasta aloitti opis-

kelun Haminassa Reserviupseerikoulun 

tuliasemalinjalla ja yksi oppilas huolto-

linjalla. Tuliasemalinja tarjoaa jokaiselle 

jotain. Linja tarjoaa mahdollisuuden 

hyödyntää omia vahvuuksia yksilönä, 

mutta samalla osana tykkiryhmää. Tu-

liasemalinjalla voit asettaa tavoitteesi 

korkealle ja saavuttaa niitä osaavien, 

ammattitaitoisten kouluttajien sekä 

apukouluttajien avustuksella. Aliupsee-

rikurssilla aika liitää ja ennen kuin huo-

maatkaan, olet jo oman kurssisi särmin 

tuliasema-aliupseeri. Tuliasemalinjalla 

päivät voivat olla pitkiä, mutta aina 

mielenkiintoisia. Päivät alkavat tuliase-

mien tiedustelulla sekä tykkien suuntien 

mittauksilla. Myöhemmin tykkiryhmäs-

tä osa valmistelee ampumatarvikkeet 

valmiiksi ja osa hoitaa viestiyhteydet 

kuntoon. Kaikki tapahtuu ripeästi, hy-

vällä sykkeellä ja ryhmähengellä. Päivän 

loppupuolella on vielä tiedossa tykkien 

huoltoa sekä vartiointia. Jotta kaikki 

saataisiin tehtyä oikein ja ajallaan, on 

jokaisen panos yhtä tärkeä. Vaikka linja 

tuo eteen haasteita sekä pinnistelyjä, 

on jokainen päivän päätteeksi varmas-

ti ylpeä itsestään, palvelustovereistaan 

sekä linjastaan. Jos siis haluat kohda-

ta haasteita, näyttää omat vahvuutesi 

sekä laukaista monta sataa kiloa rautaa 

tykin suusta kohti vihollisia, on aliup-

seerikoulun tuliasemalinja oikea paikka 

sinulle.

Arki aliupseerikoulussa on mukavaa 

ja harjoitukset ovat mielenkiintoisia. 

Haasteellisista tehtävistä pyritään sel-

viämään porukalla hyvässä ryhmähen-

gessä.

oppilas Viivi Viljanen ja oppilas 
Mika raitanen
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Tulenjohtolinja
Aliupseerikurssilla 178 tulenjohtolinjalla 

palveluksen aloitti 28 innokasta aliup-

seerioppilasta. Oppilaista 17 oli suorit-

tanut varusmiespalveluksensa alun Ty-

kistöprikaatissa. Porin prikaatista saapui 

11 tarkoin valittua oppilasta Tykistöpri-

kaatiin saamaan koulutusta epäsuoran 

tulen johtamisesta. AUK1 -kurssin jäl-

keen 15 tulenjohtolinjan oppilasta jat-

koi opintojaan Reserviupseerikoulussa 

Haminassa.

Saapumiserämme varusmiespalvelus al-

koi 6.1.2014. Tuolloin totutut tavat oli jä-

tettävä siviiliin ja oli aika omaksua uusia 

toimintatapoja. Uutta opittavaa tulee 

todella paljon, mutta kouluttajat ja apu-

kouluttajat pitävät huolen, että kaikki 

oppivat tarvittavat taidot. P-kaudella te-

keminen on ohjattua ja omaa päättely-

kykyä ei kovin paljoa tarvita.  Aliupsee-

rikoulussa sen sijaan opiskellaan paljon 

ja pääsemme itse suunnittelemaan ja 

johtamaan oppilasharjoituksia.

Tulenjohtolinjan koulutus on laaja-alais-

ta. Koulutukseen kuuluu paljon teori-

aa ja käytäntöä, joten aivoja ei parane 

jättää narikkaan. Oppilailta odotetaan 

hyvää motivaatiota ja valmiuksia rank-

kaa koulutusta varten. Jotta toiminta 

olisi saumatonta tulee tulenjohtolinjan 

oppilaiden tuntea viesti – ja tuliasema-

linjan perusteet. AUK1 -kurssi koostuu 

tulenjohdon perusteista sekä tulenjoh-

toryhmän tehtävistä ja toiminnasta. 

Samalla opetellaan johtajuuden perus-

teita omaa sodan ajan joukkoa varten. 

AUK1 huipentuu kurssin lopussa suori-

tettavaan ampumaharjoitukseen, jossa 

opitut asiat nidotaan yhdeksi kokonai-

suudeksi ja pääset näkemään johtamasi 

tykistön todellisen voiman.

oppilaat joonas nurmela, Tatu 
Vuori ja oskari rossi

4.Rivi Ojala JEM, Niemi MA, Väätäinen JA, Vuori TV, Matomäki TJE, Kuusisto MR, Rossi OJJ, Kivinen OKW, Mäkinen MTH
2.Rivi: Eskola EP, Nurmela JS, Harju M, Lehmuste MJJ, Mäkitalo TJE, Ahlroth PAA, Välimäki AA, Patrikainen RA, Kyläsorri VM
2.Rivi: Sipola RS, Arvela JDK, Kuosmanen TNP, Kurppa NP, Markkola AJ, Virtanen POO, Vuorio JM, Wirkkala SE, Koski JV
1.Rivi: Alik von Koch HJ, Kok Isokivijärvi EH, Alik Markkola PPK, Alik Autero LJ
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Viestilinja

5. rivi Pyyhtiä TM, Vanhapaasto EA, Laakso OVM, Erkkilä EMJ, Niemelä KJ, Vasama LA, Jokela JK, Sjöberg HJ
4. rivi: Teikari JS, Haavisto HS, Rantala HJ, Kujala TJM, Lehti NHP, Pääjoki PT, Lindvall EA
3. rivi: Koponen JP, Roivas J-PH, Ahtiainen JI, Salomaa TT, Manninen SPI, Marttinen VT, Norhamo TI, Pohjola SJA
2. rivi: Nylund TO-E, Pajari JEA, Mattila TI, Yli-Hietanen IMT, Ketola L-MK, Bussman KJ, Iivonen JK
1. rivi: Alik Koskinen LKO, Alik Santikko SP, Kok Eurén LJ, Alik Lintunen ISS, Alik Pienimäki KS-M, Alik Wahlroos VW

Satakunnan Tykistörykmentin Ali-

upseerikouluun viestilinjalle saapui 

maaliskuussa alkaneelle kurssille nro. 

178 yhteensä 29 viestioppilasta. Nai-

sia linjalla oli yksi. Aliupseerikoulun 

viestilinja kouluttaa tykistön tarpeisiin 

päteviä ryhmänjohtajia. Kurssilta vali-

taan viisi oppilasta Haminaan, Reser-

viupseerikoulun viestikomppaniaan 

opiskelemaan viestiupseereiksi.

Viestilinja tarjoaa monipuolista koulu-

tusta viestilaitteiden käytöstä. Linjalla 

ei siis vedetä pelkkää kelaa ympäri 

metsiä, vaikka moni niin luuleekin. 

Viestilinjalla opetellaan erilaisten 

viestilaitteiden käyttöä, rakennetaan 

parikaapeliyhteyksiä, perustetaan 

komentopaikka ja ylläpidetään yhte-

yksiä. AUK1 -kurssilla on hyvin paljon 

oppitunteja, niin johtajakoulutukseen 

kuin viestiaselajiin liittyen. Aamulii-

kunnan avulla fyysinen kunto kehit-

tyy ja viikoittaiset sulkeisharjoitukset 

tulevat tutuksi koulutuksen aikana. 

Viestilinja on tärkeä linja, sillä ilman 

sitä eivät yhteydet toimi tulenjohdon 

ja tuliaseman välillä. 

Viestilinjan tehtävä on tarjota viesti-

yhteydet ja tilannekuva johtamiselle, 

tiedustelulle ja tulenkäytölle.

oppilas iida yli-hietanen 
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”3. jääkärikoMppania! huo-
Mio! kaTse oikeean - päin!” 

114 uunituoretta Jääkäriä marssivat yl-

väästi helmikuun viimeisenä päivänä 

järjestetyn sotilasvalan ohimarssissa, 

tehden kunniaa joukkonsa komentajal-

le. Tuntui hienolta johtaa komppanian 

ensimmäisen saapumiserän jääkärei-

tä, sillä tiesin jokaisen olevan jääkäri-

nimityksensä arvoinen. Peräti yhdek-

sänkymmentä komppanian taistelijaa 

jatkoi seuraavalla viikolla palvelusta ali-

upseerikursseilla tai miehistön erikois-

koulutuksessa.

Maaliskuun alussa tehtiin historiaa, kun 

Tykistöprikaatin historian ensimmäinen 

jääkärialiupseerikurssi aloitti johtaja-

opintonsa. Samassa luokassa jääkärei-

den rinnalla istuivat myös sotilaspolii-

sialiupseerikurssilaiset. Yhtälailla myös 

tulevat sotilaspoliisijohtajat olivat poik-

keuksellinen joukko, sillä heidän kurs-

sinsa tulisi jäämään ainakin toistaiseksi 

Tykistöprikaatin historian viimeiseksi.

Arvon herrat ja rouvat alikersantit, on-

nittelen teitä ylennyksenne ja ennen 

kaikkea aliupseerikurssin opintojen lä-

päisyn johdosta. Olette saavuttaneet 

nyt jotain hienoa, mutta muistakaa että 

olette vasta välitavoitteessanne. Olen 

koulutuksenne alusta saakka painot-

tanut muutamia asioita, jotka haluan 

vielä palauttaa mieliinne.

Olette osa historiallisia kursseja. On kui-

tenkin teistä kiinni, millaisina kursseina 

tulemme muistamaan ensimmäisen 

jääkäri- ja viimeisen sotilaspoliisialiup-

seerikurssin. Tähän saakka olette onnis-

tuneet hyvin ja voitte olla ylpeitä saavu-

tuksistanne.

Jatkakaa samalla tavalla johtaessanne 

tulevia alaisianne. Vaatikaa paljon jou-

kolta, mutta myös itseltänne.

Joukko on juuri niin hyvä kuin miltä se 

näyttää. Osoittakaa jokaisena päivänä 

oma osaamisenne ja yrittäkää parhaan-

ne. Kurinalainen sotilasjoukko täyttää 

sille annetut tehtävät todennäköisem-

min kuin kuriton joukko. Älkää kuiten-

kaan missään vaiheessa sortuko aliarvi-

oimaan tai halveksumaan muita. Olkaa 

ylpeitä, mutta älkää ylpeilkö.

Komppania koostuu oman tehtävänsä 

osaavista, yhteisen päämäärän eteen 

kamppailevista sotilaista. Komppanian 

vahvuus on yhteishenki. Pyrkikää luo-

maan johdettavaan joukkoonne sau-

maton yhteishenki. Se on yhtä tärkeää 

kuin joukon ampumataito, ehkä jopa 

tärkeämpää.

Oli erinomaisen hienoa olla seuraamas-

sa kursseille pidettyä koulutushaarako-

etta. Kokeen aikana oppilaat kannus-

tivat toisiaan ja kantoivat tarvittaessa 

uupuneempien kurssitovereidensa va-

rusteita. Joukosta huokui yhteishenki 

ja yrittämisen halu. Palkintona kovasta 

fyysisestä suorituksesta selviytymisestä 

kokeen läpäisseille myönnettiin kou-

lutushaara-merkki lomapuvun hihassa 

kannettavaksi. Kuten teille jo tuolloin 

sanoin, olkaa ylpeitä tuosta merkistä 

ja kantakaa sitä kunniakkaasti. Muista-

kaa myös, että tuo merkki pitää ansaita 

jokaisena päivänä uudestaan. Tämän 

tulee näkyä teidän olemuksessanne ja 

käytöksessänne. 

Kiitoksia 3. Jääkärikomppanian 

henkilöstölle tähän mennessä teh-

dystä ansiokkaasta työstä. Olemme 

onnistuneet uudenlaisen koulutuk-

sen käynnistämisessä hyvin. Vaikka 

haasteita on ollut paljon, olen näh-

nyt kasvoillanne positiivisia ilmeitä. 

Olen vakuuttunut, että joh-dossani 

on työtä pelkäämätön joukko. Kiitos 

vilpittömästi myös kaikille komp-

panian toimintaa tukeneille tahoille! 

Vastaanottomme on ollut lämmin ja 

toiminnan käynnistäminen on tehty 

mahdollisimman helpoksi.

Vaatii kovaa työtä, jotta voi saa-

vuttaa jotain hienoa. 3. Jääkäri-

komppanian soturit: kulkekaa päät 

pystyssä, vihreällä pohjalla olevaa 

joukko-osastomerkkiä ylpeydellä 

kantaen. Työt joukkotuotantojou-

kon kouluttamiseksi alkavat. Jääkä-

rit! Uran suunnassa kohti lopullista 

tavoitetta. 

3. jääkärikomppanian päällikkö 
kapteeni jari kokkonen

TieDpsTo/3.jääkärikomppania
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Jääkärialiupseerikurssilla koulutetaan 

aliupseereita sodanajan jääkärikomppa-

nioiden ryhmän- ja partionjohtajatason 

tehtäviin. Ensimmäinen joukkotuotan-

non mukaan koulutettava jääkärikomp-

panian miehistö astuu palvelukseen 

heinäkuussa 2014.

Historian havinaa. Me kaikki jääkäri-

linjalla palvelevat oppilaat odotimme 

jännittyneinä peruskoulutuskauden jäl-

keen millainen aliupseerikurssista tuli-

si. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien 

kävi selväksi, että koulutus tulisi ole-

maan fyysisesti ja henkisesti raskasta. 

Meiltä tultaisiin vaatimaan paljon, ja 

meistä koulutettaisiin Niinisalon ensim-

mäiset jääkärit. Koulutuksen luvattiin 

olevan antoisaa ja palkitsevaa kaikesta 

vaativuudestaan huolimatta. Jokainen 

meistä oli sitoutunut ja motivoitunut 

jääkärikoulutukseen, ja jokainen tulisi 

olemaan vielä ylpeä koulutushaaras-

taan.

Kouluttajamme ja apukouluttajam-

me ovat todella ammattitaitoisia sekä 

motivoituneita. Tämä lienee siksi, että 

linjamme on uusi tässä varuskunnassa, 

ja koska haluamme todellakin näyttää 

miten jääkärit asiansa hoitavat.

Koulutuksen edetessä on saanut huo-

mata ja tuntea mitä ”jalkaväkihenki” 

tarkoittaa. Joukkomme on hitsautunut 

yhteen erittäin hyvin. Lainaten yhden 

oppilaan lausahdusta: ”Rankkaa on 

välillä ollut, mutta kaikista haasteista 

on selvitty toisiamme kannustamalla 

ja auttamalla.” Rankimpana haastee-

na tähän mennessä on ollut koulutus-

haaramarssi, josta selvittiin toisiamme 

kannustaen ja tukien. Jos joku ei pysty-

nyt enää marssimaan, häntä tai hänen 

varusteitaan kannettiin. Tämä kertoo 

paljon kurssimme yhteishengestä. Nyt 

kuitenkin kuudelle meistä koittaa uudet 

haasteet Haminan RUK:ssa, ja loppujen 

silmissä siintää ylennys alikersanteiksi.  

oppilas Valtteri härmäläinen

Aluksi opettelimme jalkaväkisotilaan 

perustaitoja ja tutustuimme meille en-

tuudestaan tuntemattomaan kalustoon 

sekä aseisiin. Pääsimme myös ampu-

maan monilla eri aseilla kuten KVKK 

(kevyt konekivääri) ja tarkkuuskivääri.

Jääkärikoulutus on ollut todella moni-

puolista, eikä todellakaan ole sisältänyt 

kahta täysin samanlaista päivää  koulu-

tusaiheiden runsaudesta johtuen. Kou-

lutukseen on sisältynyt muun muassa 

taisteluensiapua sekä pioneeri- ja räjäy-

tyskoulutusta, sisältäen erilaiset miinat 

ja panokset. Molemmat aiheet ovat ol-

leet todella mielenkiintoisia.

Myös harjoitukset ovat olleet todella 

hienoja kokemuksia - kokemuksia joita 

kaikki ovat koulutukselta odottaneet. 

Hienoimpana harjoituksena tähän 

mennessä on ollut AUK 1:n ampuma-

harjoitus, jossa ammuimme monipuo-

lisia ryhmän ja partion taisteluammun-

toja. 

jääkärialiupseerikurssi

Vasen jono: Vänrikki Kadric, Kersantti Paasikivi, Luutnantti Hellman, Huhtaniska TTA

Keskellä takarivi: Lammentausta TH

2. rivi: Varjonen JP, Muukkonen TJK, Saarinen RS, Teräs O, Salonen JM, Suominen JTE

3. rivi: Ritakorpi MTP, Salonen VEI, Härmäläinen JEV, Hellsten AT, Merikko MM

4. rivi: Kaivonen JPH, Raatikainen TA, Laikku CPS, Vehmas MM

5. rivi: Hietaharju TMS, Saarinen JK, Ahtiainen MLJ

6.rivi: Arminen IES, Yli-Rönni NM, 

7. rivi: Ruusunen RE

Oikea jono: Hakala AP, Nieminen EE, Koskinen JA, Lucenius JJ, Koskela JI, Tähtinen MNM
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sotilaspoliisialiupseerikurssi

Sotilaspoliisialiupseerikurssilla koulutetaan 

sekä sotilaspoliisijoukkueen että sotakoiraoh-

jaajajoukkueen ryhmänjohtajia. 

Sotilaspoliisialiupseerikurssi alkoi perus-

koulutuskauden jälkeen jalkaväkikoulutus-

osuudella, jonka aikana harjoiteltiin sotilaan 

perustietoja ja -taitoja. Kun jalkaväkikoulutus 

saatiin loppuun, siirryttiin koulutushaarateh-

tävien kouluttamiseen ja päästiin teke-

mään mielenkiintoisia sotilaspoliisitehtäviä. 

Koulutus on ollut mielekästä ja monipuolista. 

Olemme harjoitelleet muun muassa kohteen 

haltuunottoa, sotilaspoliisiaseman toimintaa 

sekä henkilön suojausta. Asekäsittely on ollut 

suuri osa saamaamme koulutusta, joka on 

hyvin ymmärrettävää, sillä jalkaväkitaisteli-

jalle henkilö- ja ryhmäkohtaiset aseet ovat 

pääinstrumentteja jokapäiväisessä toimin-

nassa. Jatkossa tulee varmasti olemaan vielä 

hienompia harjoituksia, kuten maavoimien 

vaikuttamisharjoitus Rovajärvellä, joissa 

pääsemme testaamaan taitojamme ”tositoi-

missa”.

Tähän mennessä aliupseerikurssi on ollut to-

della kokemusrikas ja uskomme, että parhaat 

kokemukset ovat vielä edessä. Vaikka päivät 

ovat olleet toisinaan todella raskaita, on ollut 

hienoa nähdä kuinka koko linjamme on 

antanut harjoituksissa kaikkensa ja suorit-

tanut ne täysillä loppuun asti. Kouluttajien 

osuus ryhmän jaksamiselle on ollut todella 

merkittävä. He keskittyvät olennaiseen ja 

sellaiseen harjoitteluun, joka kehittää ja vie 

meitä eteenpäin sotilaina. 

Erilaisista harjoituksista ja raskaista marsseista 

suoriutumiseen vaaditaan joukolta vahvaa 

ryhmähenkeä, jonka merkitys on suuri 

palveluksen suorittamisen ja siinä viihtymi-

sen kannalta. ”Kaveria ei jätetä” -hengellä 

päästään jo pitkälle ja toisten tsemppaamista 

eteenpäin ei saa unohtaa. Joukkomme on 

hitsautunut niin hyvin yhteen, että lomillakin 

tulee vietettyä aikaa yhdessä. 

Kaiken kaikkiaan sotilaspoliisialiupseerikurssi 

on ollut hienointa aikaa palveluksesta tähän 

asti. 

sotilaspoliisialiupseerikurssi 1/14

Vasen jono: Kersantti Ylikoski, Kersantti Peltomäki
Keskellä: Lukkarinen, Tiainen, Mäkelä, Lehto, Karimäki, Kujansuu, Lesonen, Saarenmaa, Riikonen, Kemppainen,
Laiho, Setälä, Varjonen, Prehti
Oikea jono: Alik Pesonen, Aik Karhu, Alik Lagerbohm, Alik Nieminen, Alik Huusko
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sääaliupseerikurssi

Talven saapumiserälle tyypillisesti tä-

mänvuotinen sääaliupseerikurssi on ollut 

oppilasmäärältään pieni. Tämän takia 

onkin ollut tärkeää, että olemme kaikki 

olleet ahkerasti mukana toiminnassa ja 

osallistuneet koulutuksiin. Opetukseen 

on sisältynyt muun muassa tykistön sää-

sanoman laadintaa tukitietojen ja pilot 

-luotauksen avulla. Vähitellen sanoman 

teon vaiheet ovat käyneet tutuiksi ja työ 

on muuttunut sujuvaksi, jopa siinä mää-

rin, että se onnistui väsyneenä maasto-

olosuhteissakin. 

Saapumiserämme I/14 oli ensimmäinen, 

jonka kohdalla sääaliupseerikurssi pidet-

tiin Raskaassa raketinheitinpatterissa. 

Tilat olivat ennestään tuttuja vain yhdelle 

aliupseerioppilaalle, mutta pian loputkin 

tottuivat uuteen ympäristöön. Muistoina 

toiminnasta esikuntapatterissa ovat vielä 

Viipuri -luokassa pidetyt oppitunnit.

Sotilassääpalvelun merkitys tykistölle 

on kiistämätön; ilmakehän tila vaikuttaa 

ammusten lentoon niin paljon, ettei 

ammunta ilman ajankohtaisia säätietoja 

ole tehokkaan täsmällistä. Tähän sääryh-

män käytännön toimintaan tutustuim-

me maastoharjoituksissa – tosin vain 

puolella miehityksellä – joissa toimimme 

vuorollamme säähavaintoja tekevänä 

viestipäivystäjänä. Teimme myös pilot 

-luotauksia, joissa sääpalloa seurataan 

teodoliitilla. Sillä havaituista suunta- ja 

korkeuskulmista on mahdollista laskea 

tuulen suunta ja nopeus halutulla kor-

keudella.

Sääasioita ei ole unohdettu vapaa-ajalla-

kaan, vaan ne kiinnostavat meitä silloin-

kin. Tämän takia tupamme on alkanut 

erilaisten mittareiden myötä muistuttaa 

sääasemaa. On hienoa, että saatamme 

näin hyvin sovittaa mielenkiinnon koh-

teemme varusmiespalvelukseen.

oppilas elovaara

Takarivi: Lehtonen JKM, Mäenpää MA, Arvonen AK, Salonen AJO, Haalisto CJ, Elovaara AHO, Lammi RJ
Eturivi: Kok Kaistamo SAS, Kers Kivelä, Alik Nieminen JJ
Kuvasta puuttuu: Kapteeni Miettinen, Kersantti Veija TA
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Alikersantit, onnittelen teitä aliupseeri-

kurssin läpäisyn ja ylennyksen johdosta. 

Olkaa tyytyväisiä itseenne välitavoitteen 

saavuttamisesta. Tärkeimpänä saavu-

tuksena voin mainita aliupseerikurssin 

aikana muodostuneen vuosikymmeniä 

kestävän ystävyyden ja yhteenkuulu-

vuuden tunteen.

Yksikössämme palvelee varusmiehiä, 

joilla on valtakunnallistesti tarkasteltuna 

ainutlaatuista osaamista. Yksikkömme 

on ainoa, joka antaa raskaisiin raketin-

heitinpattereihin liittyvää koulutusta ja 

samalla ainoa yksikkö, joka antaa bal-

listista sääkoulutusta varusmiehille. Pe-

ruskoulutuskaudella noin puolet teistä 

sitoutuu kouluttamaan alokkaille soti-

laan perustaitoja ja noin puolet teistä 

syventää osaamistaan raketinheittimen 

ja sääpalvelun alalla.

Riviin astuvilla ihmisillä on ennakkokä-

sityksiä ja toiveita palveluksen suhteen. 

Te ette puolestanne vielä ole löytäneet 

omaa identiteettiänne johtajina heti 

kurssin päättymisen jälkeen siirtyessän-

ne vertaisryhmästä pois ”normaaliin” 

sotilasjärjestykseen. Väitän, että alok-

kaiden kanssa toimivat ovat kovemman 

koetinkiven äärellä kuin muut johtajat, 

koska teillä ei ole aikaa kypsyä rauhassa 

johtajan rooliinne.

Erikoiskoulutuskauden aikana ryhmän-

johtajat sitoutuvat opettamaan tuleval-

le miehistölle koulutushaarakohtaises-

ta osaamisesta kaiken minkä tietävät. 

Joukkokoulutuskautena ryhmänjohtajil-

la on ensimmäinen mahdollisuus johtaa 

ryhmäänsä harjoituksissa ja harjaantua 

johtamaan omaa ryhmäänsä taistelussa 

tai muussa erityistilanteessa.

Tulevan johtamiskautenne aikana koh-

delkaa alaisianne ihmisinä tasavertai-

sina ja osoittakaa heille kunnioitusta 

käyttäytymällä ja käyttämällä asiallista 

kieltä heidän kanssaan, ilman kiroilua ja 

melskaamista. Kannustan teitä profiloi-

tumaan ennemmin ihmisten johtajiksi ja 

opettajiksi kuin siivouspalvelun johtajik-

si.

Erottakaa omassa johtamisessanne asi-

oiden johtaminen ja johtajuus. Asioiden 

johtaminen on tunnistettujen prosessi-

en toteuttamista; työnjohtoa. Asioiden 

johtamiselle on oma paikkansa: ase-

maan ryhmittyminen, tulikomentojen 

käsittely, sään luotaaminen. Prosessin 

mukainen toistaminen ei välttämättä 

sisällä johtamisen syvällisintä olemusta: 

kykyä erottaa mitä tulee milloinkin joh-

taa ja mitä tulee jättää johtamatta.

Vain alaisten tuntemisen kautta voitte 

ansaita heidän luottamuksensa ja ar-

vostuksen. Opetelkaa samassa tuvassa 

asuvien henkilöiden etu- ja sukunimi, 

ammatti sekä kotipaikkakunta. Ansai-

tessanne alaistenne luottamuksen saat-

te todennäköisesti kuulla myös perhe-

suhteista, sekä toiveista ja tavoitteista 

varusmiespalveluksen jälkeen. Ansaites-

sanne alaistenne luottamuksen kannat-

te heistä myös vastuun - vastuun kanta-

ja on johtaja.

“Management is doing things right, 
leadership is doing the right things.” - 

Peter Drucker

TieDpsTo/raskas raketinheitin - 
patteriston aliupseerikurssi

rsrakhpTri:n päälikkö 
kapteeni nikolai Votshenko
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Jokainen Raskaan raketinheitinpatterin ali-

upseerikurssin oppilas voi ylpeydellä kertoa 

kuuluvansa maavoimien tulivoimaisimpaan 

yksikköön. Kouluttajien ammattitaito yh-

distettynä oppilaiden motivaatioon luovat 

erinomaisen pohjan sotilaan perustaidoille. 

Peruskoulutuskauden loppuessa alokkaista 

valikoitui 27 johtajakandidaattia aliupseeri-

kurssille. 

Aliupseerikurssin ensimmäisessä vaihees-

sa oppilaat saivat johtajakoulutusta sekä 

laaja-alaista koulutushaarakoulutusta tule-

van erikoistumisensa tueksi. RSRAKHPTRI:n 

johtajakoulutus painottaa muun muassa 

ihmisten johtamista ja ohjaamista sekä 

joukkona että yksilöinä. Inspiroiva tapa mo-

tivoida ja luottamuksen rakentaminen kuu-

luvat hyvän johtajan aseisiin johtaa joukkoa. 

Koulutuksessa saamamme viestiperusteet 

sekä komentopaikan pystyttämiseen vaa-

dittavat opitut tiedot ja taidot ovat iskos-

tuneet päihimme. Lisäksi olemme oppineet 

raskaan raketinheittimen ominaisuuksia ja 

sen toimintaa taistelukentällä. Vaikka kou-

lutuksemme kuulostaa teoriapainotteiselta, 

teemme rutkasti asioita käytännössä. Ra-

ketinheittimen valmius- ja tuliasemat sekä 

sotilaan peruskoulutukseen kuuluvat par-

tion ja ryhmän toiminta ovat tulleet hyvin 

tutuiksi.

Paras koulutus on ehdottomasti ollut mii-

nojen raivaaminen. Suoritimme ainoana yk-

sikkönä Niinisalossa vastaavan koulutuksen. 

Harjoituksen aikana keli oli mitä mainioin ja 

omaa miinanraivausvuoroamme odottaessa 

saimmekin nauttia kevätauringosta täysin 

rinnoin. Yleisestikin ottaen sää on suosi-

nut suurinta osaa harjoituksistamme. Mii-

noja raivattiin ampumalla ja räjäyttämällä. 

Ammuttaessa miinoja rakensimme maas-

tokuorma-auto ”Eemelin” perään suojan 

sirpaleilta. Hiekkasäkkejä kasattiin suojaksi 

niin, että ainoastaan pienet tähystyskolot 

jätettiin ampujalle ja tähystäjälle. ”Eeme-

liä” siirrettiin hiljalleen kohti miinakenttää, 

taisteluparin tuhotessa miinoja. Jokainen 

oppilas pääsi kokeilemaan pioneerin taito-

jaan räjäyttämällä 60 grammaa räjähdysai-

ne TNT:tä . Panokseen kiinnitettiin nalli sekä 

aikatulilankaa. Panoksen syttymisen jälkeen 

siirryttiin turvallisen etäisyyden päähän. Oli 

mahtavaa kuulla itse rakennetun miinan-

raivauspanoksen räjähdys.

AUK 1:n lopussa yhdeksän parhaiten suoriu-

tunutta oppilasta lähti Haminaan Reserviup-

seerikouluun. Loput oppilaat jäivät Raskaa-

seen raketinheitinpatteriin syventämään 

oman koulutushaaransa oppeja. Yhtenä 

joukkona pyrimme aktiivisesti valmistautu-

maan mahdollisimman päteviksi johtajiksi, 

tavoitteenamme kasvattaa tulevista varus-

miehistä sotilaita. Suosittelemme Raskasta 

raketinheitinpatteria kaikille, jotka haluavat 

kuulua yhteishengeltään mahtavaan ja ai-

nutlaatuiseen yksikköön.

oppilas österlund

TieDpsTo/raskas raketinheitinlinja

4.rivi: Opp Aronen, Opp Hieturi, Opp Härkki, Opp Haanpää, Opp Liettilä, Opp Härmä, Opp Saario

3. rivi: Opp Österlund, Opp Salminen, Opp Mattila, Opp Virta, Opp Heikkilä JJ, Opp Viherjälaakso

2. rivi: Opp Grönblom, Opp Majamäki, Opp Eskelinen, Opp Heikkilä LHE, Opp Iitti, Opp Koskinen, Opp Hautaniemi

1.rivi: Kers Koivisto, Kok Saarela J, Ylikers Leppänen, Kok Impola, Kers Niittyoja
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Kuljetuspatterin moottorialiupsee-
rikurssi 1/14

”Mitä teknisemmät asevoimat 
ovat, sitä suuremmaksi huoltojouk-
kojen merkitys kasvaa.” 

Onnittelut valitsemallenne uralle nuoret 

johtajat! Olette suoriutuneet monella taval-

la haasteellisesta koulutuksesta erinomai-

sesti. Te astuitte tammikuussa palvelukseen 

Kuljetuspatteriin 120 muun alokkaan 

kanssa. Hyvin nopeasti n. 50 Kuljetuspatte-

rin alokkaalle teidän lisäksenne selvisi, että 

haluatte sotilaskuljettajakoulutuksen lisäksi 

ottaa kaiken valtion tarjoaman ilon ja hyö-

dyn irti palvelusajastanne. Valinnat olivat 

haastavat, mutta selkeät. Te 26 parasta 

tulitte omien suoritustenne perusteella 

valituiksi johtajakoulutukseen moottoriali-

upseerikurssille, vaikka kelpo ainesta olisi 

ollut jopa kolminkertainen määrä. Valin-

tanne on erinomainen sekä itsellenne, että 

puolustusvoimille. Te saatte monipuolisen 

koulutuksen lisäksi loppuelämäksi hyödylli-

siä kokemuksia ihmisten johtamisesta sekä 

kouluttamisesta omalla erikoisalallanne 

ja puolustusvoimat saa teistä oikeanlaisia 

johtajia oikeanlaisiin tehtäviin. Otsikon 

lause on kylmä tosiasia, sillä mikään joukko 

ei taistele ilman huollon tukea. Siksi juuri 

teidän valintanne on erityisen tärkeä. Halu-

sin tuoda sen tässä yhteydessä esiin, jotta 

totuus ei unohtuisi. Olemme saaneet valita 

jo valmiiksi kovatasoisesta varusmiesai-

neksesta parhaat halukkaat johtamaan 

alaisiaan huollon tehtävissä rauhanajan 

harjoituksissa sekä sijoitettaviksi sodan-

ajan johtajatehtäviin. Näillä valinnoilla ja 

laadukkaalla koulutuksella takaamme hyvät 

lähtökohdat huollon menestyksekkäälle 

toteuttamiselle sekä rauhan että sodan 

aikana. Olette myös tärkeässä asemassa 

rauhanajan sotilasjohtajina. 

Erinäisistä teistä johtumattomista epäon-

nisista sattumuksista johtuen kurssinne to-

teuttaminen on vaatinut sekä kouluttajilta 

että apukouluttajilta normaalia suurempaa 

kestävyyttä ja sitoutumista työtehtävissään. 

Kaikesta huolimatta he ovat suoriutuneet 

kurssin toteuttamisesta erinomaisesti. Siitä 

suuri kiitos heille! Vaikka aliupseerikurssi on 

ohi, ei koulutuksenne suinkaan ole valmis. 

Teille on aliupseerikurssilla annettu teoria-

tieto sekä käytännön alkeet, joita teidän 

tulee tästä edespäin soveltaa parhaalla 

osaamallanne tavalla. Muistakaa johtaes-

sanne ja kouluttaessanne tulevia alaisianne, 

miten itse haluaisitte tulla kohdelluksi. 

Tukekaa toinen toistanne ja valmistautu-

kaa jokaiseen esiintymiseenne siten, kuin 

se olisi ainoa näytönpaikkanne. Huonoa 

ensivaikutelmaa on vaikea muuttaa, mutta 

hyvästä ensivaikutelmasta on helppo jatkaa 

kehitystä menestyksekkäästi.

 

Teillä on tärkeä tehtävä, toimiessanne mo-

nen nuoren esimiehenä heidän elämänsä 

tärkeässä ja mieleenpainuvassa vaiheessa. 

Tehkää se parhaan kykynne mukaan. Muis-

takaa jokainen olla hyvä esimerkki, uskotta-

va johtaja sekä luotettava palvelustoveri.

Lopuksi kiitos kaikille yhteistyötahoille, 

jotka olette mahdollistaneet tämän 

kurssin menestyksekkään toteuttami-

sen.

”Ole ylpeä, älä ylpeile - ole nöyrä, 
älä nöyristele”

Kuljetuspatterin päällikkö          
Kapteeni Kristian Virta

TieDpsTo/kuljetuspatterin
moottorialiupseerikurssi



TieDpsTo/kuljetuspatterin
moottorialiupseerikurssi

Moottorialiupseerioppilaaksi valituksi 

tuleminen on monelle Kuljetuspatterin 

alokkaalle kunnianhimoinen tavoite. Ei 

ole ihme, sillä jo pääseminen pelkäs-

tään Kuljetuspatterin miehistöön ei ole 

itsestäänselvyys. Jo esivalinnassa moni 

sotilaskuljettajan tehtäviin haluava kar-

siutuu. Monesti kuuleekin sanottavan, 

että Kuljetuspatteriin ei jouduta, vaan 

sinne päästään; moottorialiupseerikurs-

sista puhumattakaan.

Peruskoulutuskauden aikana tuoreiden 

taistelijoiden halukkuutta ja kyvykkyyt-

tö aliupseerikurssille mitattiin niin kir-

jallisin testein kuin käytännön harjoit-

teiden kautta. Lopulta ainoastaan 26 

alokasta kolminkertaisesta halukkaiden 

määrästä valittiin aliupseerioppilaiksi.

Muilla aliupseerikursseilla keskitytään 

pääasiassa tykkimiesten ja jääkäreiden 

johtamiseen. Myös Moto-Aukin oppi-

laat harjoittelevat johtamista, koulutta-

mista ja muita aliupseerilta vaadittavia 

taitoja siinä missä muidenkin linjojen op-

pilaat, mutta tämän lisäksi opiskelemme 

paljon logistiikkaan liittyvää koulutusta. 

Saamme kattavat tyyppikoulutukset 

puolustusvoimien ajoneuvokalustoon, 

sekä opiskelemme raskaaseen ammat-

tiliikenteeseen siviilissäkin kelpaavaan 

ammattipätevyystutkinnon. Tietenkin 

myös kartutamme ajokokemusta niin 

maantiellä kuin maastossakin. 

Kuljetuspatterista kaikki kotiutuvat 

sotilaskuljettajat saavat ammattipäte-

vyystodistuksen lisäksi myös mukaansa 

vähintään kuorma-autokortin. Kuorma-

autokortin ohella suurin osa sotilaskul-

jettajista ajaa myös yhdistelmäkortin. 

Varsinkin heillä oppilaskausi on tempol-

taan erittäin hektinen varsinaisen aliup-

seerikoulutuksen vuoksi. 

Moottorialiupseerien kattava ja vaati-

va koulutus on perusedellytys osaavan 

kuljettajamiehistön kouluttamisessa 

sekä johtamisessa. Ilman asiantuntevia 

ryhmänjohtajia olisi sotilaskuljettaji-

en erityisosaamisen siirtäminen uusille 

sotilaskuljettajille vaikeaa. Valmistuvat 

alikersantit sijoitetaan perusoulutuskau-

den jälkeen palvelemaan esimerkiksi 

tulipattereihin moottorialiupseereina. 

Tehtävissään he kyvykkyydellään var-

mistavat sodanajanjoukkojen saumatto-

man liikkuvuuden ja toiminnan parhaan 

lopputuloksen saavuttamiseksi.

Moottorialiupseerin on hallittava mo-

nia tärkeitä taitoja mahdollistaakseen 

materiaalin sekä henkilöstön liikkumi-

sen. Joukkojen  huoltokuljetuksien on 

onnistuttava, sillä se on nykyaikaisessa 

taistelussa oleellinen vaatimus. Sotilas-

kuljettajan on tunnettava ja tiedettävä 

millaisesta maastosta ajoneuvo tai -yh-

distelmä suoriutuu, ja kuinka nopeasti 

esimerkiksi tykki saadaan asemiinsa. 

Vaurioituneen ajoneuvon, materiaalin 

sekä haavoittuneen henkilön evakoi-

minen on elintärkeää toimintaa, jossa 

moottorialiupseeri on alansa rautainen 

ammattilainen. 

”Henki HYVÄ, kunto KOVA!”

oppilas hohkuri hh

1.rivi: Ylik Mantila, Salmio AJJ, Alik Lehtinen LJ

2. rivi: Maja JP,Koskinen SJO

3.rivi: Kers Pohjalainen, Valtonen AO, Vartia TS, Hohkuri HH, Kers Simmonen LA

4.rivi: Rosten TM, Raisio JJR, Alapiha EP, Kuru JM

5.rivi: Lehtimäki MKK, Viljanen AIH, Ala-Kantti KVV, Saarikko JK, Kivelä MNK

6.rivi: Mäki-Jussila JJ, Virtanen REN, Hakanen HL, Mantila PS, Vainio JV, Salo JK

7.rivi: Torikka JHN, Simola MS, Nopanen JS, Varis R-P, Kalliomäki JSK
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