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KIITOS 

Jalkaväen Säätiön hallitus esittää 
parhaimmat kiitoksensa kaikille sää
tiön toimintaa tukeneille yhdistyksil
le, liikelaitoksille ja yksityisille hen
kilöille. Säätiön hallitus tulkitsee 
lahjoituksenne luottamuksen osoi
tukseksi suomalaiselle jalkaväelle ja 
rohkenee vakuuttaa, että nykypäi
vän jalkaväkimies ei säästä vaivo
jaan pyrkiessään olemaan luotta
muksenne arvoinen. 



JALKAVÄEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

J alkaväkemme elää tällä hetkellä so
tien jälkeisen ajan voimakkaimman ke
hityksen aikaa. Selvimmin tämän ha
vaitsee uusista organisaatioista ja vast'
ikään käyttöönsaadusta materiaalista. 

Jalkaväkeä ei ole kuitenkaan kehi
tetty pelkästään ulkoiselta olemuksel
taan. Aselaji on saanut uutta, nykyai
kaisempaa profiilia kriisinhallinnankin 
keskeisenä elementtinä. Päämäärä
nämme on ennakoida uhkatilanteet ja 
reagoida niihin oikea-aikaisesti siten, 
että voimme välttää maan joutumisen 
sotaan. Perinteisesti olemme mieltä
neet tällaisten tehtävien kuuluvan 
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enemmänkin muille puolustushaaroil
le, ilma- ja merivoimille. Kriisinhallinta 
tuo lisäpiirteitä jalkaväen koulutuk
seen, varustukseen ja toimintatapoi
hin. Keskeinen tehtäväkenttä on tär
keiden kohteiden ja taajamien tehokas 
suojaaminen sekä valmius laajamittai
siinkin asutuskeskusten puolustustoi
miin. 

Uudet ajatukset ja toimintaperiaat
teet asettavat jalkaväelle mielenkiin
toisia ja vaativia haasteita, joista uskon 
aselajin perinteittensä mukaisesti sel
viytyvän hyvin. 

Joukko-osastojen tärkein tehtävä on 

edelleenkin kouluttaa suorituskykyisiä 
jalkaväkiyksiköitä ja osaavia taisteli
joita. Tässä tärkeässä työssä suurin 
haasteemme on yksityisen taistelijan, 
varusmiehen ja reserviläisen, motivaa
tion säilyttäminen yhtä korkeana kuin 
useimmilla varusmiespalvelukseen tu-

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali 

levilla nuorilla miehillä. Tähän paa
määrään pääsemiseksi jalkaväellä on 
erinomaiset mahdollisuudet. 

Näillä ajatuksilla tervehdin jalkavä
en vuosikirjan lukijoita ja toivotan 
työllenne jatkuvaa intoa ja menestystä. 

5 



KOULUTUSJALKAVÄESSÄ 

Koulutus jalka väessä tähtää sekä yksit
täisen taistelijan että johtajan taitojen 
kehittämiseen. Samalla koulutetaan 
nykyaikaiselle taistelukentälle soveltu
via suorituskykyisiä joukkoja. Jalkavä
en koulutus on vaativaa, usein rasitta
vaa ja se dellyttää kouluttajilta ja kou
lutettavilta hyvää henkistä ja fyysistä 
kestävyyttä. 

Jalkaväen komentajille, yksiköiden 
päälliköillä ja kaikilla kouluttajilla on 
kokonaisvastuu koulutettavistaan, niin 
reserviläisistä kuin varusmiehistäkin. 
Esimiesten asiallisella ja alaisiaan ar-
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vostavalla käyttäytymisellä Juodaan 
joukosta yritteliäs, omatoiminen, hy
vän yhteishengen omaava ja kurinalai
nen. 

Jalkaväen varusmiehet koulutetaan 
velvollisuudentuntoisiksi ja fyysiset 
rasitukset kestäviksi taistelijoiksi, joi
den tulee kyetä käyttämään jalkaväelle 
hankittavaa nykyaikaista välineistöä. 
Miehet on opetettava säilyttämään 
taistelukykynsä vaikeissakin olosuh
teissa. Koulutuksen sodan olosuhtei
siin tulee tapahtua myönteisessä oppi
misilmapiirissä kannustavia opetus-

menetelmiä käyttäen. Koulutettavien 
luonnollista aloitteellisuutta ja omatoi
misuutta on käytettävä hyväksi. 

Nousujohteisen, asiallisen sekä huo
lella suunnitellun ja valmistellun kou
lutuksen luonnollisena tuloksena 

Jalkaväen tarkastaja 
Kenraalimajuri 

saamme jalkaväen reserviin hyvin mo
tivoituneita ja maanpu,olustushenkisiä 
joukkoja. Mielihyvin voin todeta jalka
väen kouluttajien sisäistäneen oikei
den asenteiden merkityksen. 
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JALKA VÄEN TARKASTAJA VAIHTUI 

Kenraaliluutnantti Matti Kopra toimi 
jalkaväen tarkastajana 1.2.1988-
,o.9. 1990. Jalkaväen tarkastajan tehtä
väst!i kenraaliluutnantti Kopra siirtyi 
puolustusvoimien koulutuspäälliköksi. 
Jalkaväen Säätiö kiittää kenraaliluut
nantti Matti Kopraa hänen jalkaväen 
hyväksi tekemästään työstä ja toivot
taa hänelle menestystä uudessa, vaati
vassa tehtävässään. 

Kenraalimajuri Ilkka Ilmola mm1tet
tiin jalkaväen tarkastajaksi 1.10.1990 
alkaen. Kadettikoulusta valmistumi
sensa jälkeen hän on palvellut opetus
upseerina Hämeen Ratsujääkäripa
taljoonassa 1963-1964, opetusupseeri
na ja komppanian päällikkönä Aliup
seerikoulussa 1964-1971, Sotakorkea
koulun opettajana 1973-1978, Lapin 
Jääkäripataljoonan pataljoonaupseeri
na 1978-1979, Jääkäriprikaatin esikun
tapäällikön sijaisena 1979-1980, Lapin 
Jääkäripataljoonan komentajana 
1980-1983, osastopäällikkönä Pohjois
Suomen Sotilasläänin Esikunnassa 
1983-1986, Karjalan Jääkäripataljoo
nan komentajana 1986--1988. Sotakor
keakoulun kenraalimajuri Ilkka Ilmola 
suoritti vuosina 1971-1973. Ennen ny
kyistä tehtäväänsä hän toimi koulu
tusosaston päällikkönä Pääesikunnas
sa vuosina 1988-1990. Jalkaväen Säätiö 
toivottaa uudelle jalkaväen tarkastajal
le onnea ja menestystä hänen vaativas-
sa tehtävässään. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Päämääränä on jalkaväen, maamme 
pääaselajin, kehityksen edistäminen 
ja sen historiallisten perinteiden säi
lyttäminen. Päämääränsä toteuttami
seksi Jalkaväen Säätiö jakaa pal
kintoja ja apurahoja lahjakkaille ja 
eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen 

kuuluville henkilöille sekä tukee ja 
edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa 
opinto-, tutkimus-, kokeilu- ja jul
kaisutoimintaa sekä jalkaväen perin
teiden ja historian kokoamista, tallet
tamista ja vaalimista. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 

Puheenjohtaja: Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
Varapuheenjohtaja: Kenraaliluutnantti Matti Kopra 

Jäsenet: 

Tohtori Matti L Aho 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
Kauppaneuvos Per Heinrichs 
Kauppaneuvos Reijo Häyry 
Eversti Yrjö Honkanen 
Kenraaliluutnantti Ilmari Kirjavainen 
Kenraalimajuri Heikki Koskelo 
Varatuomari Henrik Lax 

Ylivääpeli Olli Linden 
Teollisuusneuvos Yngve Ollus 
Toimitusjohtaja Harri Palojärvi 
Toimitusjohtaja Risto Piepponen 
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 
Kenraaliluutnantti Wilhelm Stewen 
Varatuomari Turo KJ Tukiainen 
Kenraaliluutnantti Tuomo Tuominen 
Johtaja Jouko Tuunainen 
Pankinjohtaja Veikko Ylitalo 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Puheenjohtaja: Eversti Purmo Saarikoski 
Varapuheenjohtaja: Eversti Kari Hietanen 

Jäsenet: 

Pääsihteeri Juhani Autti 
Valtiotieteen maisteri Erkko Kajander 

Eversti Pekka Kurenmaa 
Everstiluutnantti Vesa Yrjolä 
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TOIMII IENKILÖT 

Sihh t'II M11ju11 1 ,1 Pulkkinen 
11 1h11sto11hoitaja: Sihteeri Tarja Takala 
Mw. ·onJohlaja: Majuri Kalevi Salovaara 

SÄÄTIÖN TOIMINTAA: 

Vuoden 1989 jaJkaväkikouluttajiksi valittiin yliluutnantti Jouni Tuominen Savon Prikaa
tistaja vääpeli Esa Kakko Jääkäriprikaatista. Heidät palkittiin Jalkaväen Säätiön valtuus
kunnan kokouksessa TaisteJukouJulla 21.3.1989. 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN NAISTOIMIKUNTA 
VUOSINA 1985-1990 

Syyskuun 19. päivänä 1990 oli kulunut 
16 vuotta Jalkaväen säätiön naistoimi
kunnan perustamisesta. Alkutaipalees
ta aina vuoteen 1984 saakka on kerrot
tu Jalkaväen vuosikirjassa 1984. 

Perustavan kokouksen kokoonkut
suja, rouva Maire Pöyhönen on alusta 
alkaen työskennellyt innoittavasti ja 
sinnikkäästi toimikunnan puheenjoh
tajana. Rouva Eija Matikainen toimi 
varapuheenjohtajana vuoteen 1987 
saakka, jolloin tehtävän vastaanotti 
rouva Lea Vanonen. Toimikunnan sih
teeri, rouva Irma Autti, ja rahastonhoi
taja, rouva Pirkko Väänänen, ovat 
kumpikin hoitaneet tehtäviään ammat
tilaisen taidolla. 

Jalkaväen säätiön naistoimikunta on 
tarkoituksensa mukaisesti suorittanut 
varainhankintaa säätiön työn tukemi
seksi. Kerätyt varat on luovutettu vuo
sittain säätiön käyttöön julkaisu- ja pal
kitsemistoimintaan sekä jaettavaksi 
apurahoina. Uudeksi ja tärkeäksi tuen 
kohteeksi on tullut Jalkaväkimuseo. 
Järjestetyt julkiset tilaisuudet ovat ol
leet omiaan edistämään myönteisyyttä 
maanpuolustustyötä kohtaan myös 
oman piirin ulkopuolella ja nuorison 
keskuudessa. 

Varsinaisia aktiivisia jäseniä on toi
mikunnassa ollut keskimäärin 10-15. 

Vuosien saatossa ovat toimintamuo
dotkin muuttuneet. Suuren suosion 
saavuttaneet, jokasyksyiset ns Gaala
illat on vuodesta 1985 jätetty toistai
seksi suunnitelmista. Tilalle kauden 
ohjelmaan on lisätty Temppeliaukion 
kirkossa järjestetty ohjelmallinen tilai
suus. Esimerkkeinä mainittakoon vuo
den 1987 "Runon ja laulun ilta" ja vuo
den 1988 viulukonsertti. Nämä tilaisuu-

Puheenjohtaja Maire Pöyhönen 

det, joissa monet tunnetut taiteilijat 
ovat esiintyneet, ovat saavuttaneet 
yleisön suuren suosion. 

Viime vuoden toiminnan päätapah
tuma oli viihdekonsertti Mikkelissä 
Jalkaväkimuseon sijaintipaikkakun
nalla. Se järjestettiin kaupungin uudes
sa konserttitalossa Mikaelissa. Varapu
heenjohtajan, rouva Lea Vanosen tar
mokkaalla johdolla ja "kotikenttä
etua" taidolla hyödyntäen konsertista 
muodostui menestys. Yksinlauluesi
tykset ja Mikkelin sekä Lappeenran
nan varuskuntien musiikkiesitykset te
kivät tilaisuudesta tapahtuman, jolla 
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on jatkossakin kaikki menestymisen 
edellytykset. 

Vuoden 1989 tammikuussa sijoitet
tiin Jalkaväkimuseoon kuvanveistäjä 
Papinahon Suojeluskuntalainen - pat
saan kipsivalos. Naistoimikunta osallis
tui sen rahoittamiseen. Valas on varus
tettu lahjoittajista ja rahoittajista ker
tovalla kilvellä. Tilaisuudessa edustivat 
naistoimikuntaa rouvat Maire Pöyhö
nen, Lea Vanonen ja Liisi Kanninen. 

Keväisin on Kadettikoululla järjes
tetty kahvikonsertti,jossa Kaartin Soit
tokunta, Soittajakoulun oppilaat ja Ka
dettikuoro ovat esiintyneet. Konsertti 
on saanut uskollisen ja innostuneen ys
täväpiirinsä, joka täyttää juhlasalin ää
riään myöten. Tilaisuuden onnistumi
sen ja menestyksen takana ovat olleet 
ennen kaikkea rouva Eeva Poroilan ja 

muiden aktiivijäsenten tarmokkaat toi
menpiteet kahvitarjoilun ja siihen liit
tyvän ohjelman muodossa. Kadetti
koulun upseereiden rouvat ovat auliisti 
osallistuneet tilaisuuden palvelutehtä
viin. Kaunialan sotainvalidit ovat olleet 
näissä konserteissa kunniavieraina. 

Naistoimikunnan edustajat ovat 
osallistuneet Jalkaväen säätiön vuosi
kokouksiin säätiön hallituksen kutsus
ta. 

Pitkäaikaisten ja kokeneiden toimi
kunnan jäsenten joukkoon on liittynyt 
uusia nuorempia maanpuolustustyöstä 
kiinnostuneita jäseniä. He ovat tuo
massa uusia ideoita ja takaamassa tuki
toiminnan jatkuvuuden. Jalkaväen sää
tiön naistoimikunta katsoo luottavaise
na tulevaisuuteen maanpuolustustyön 
tärkeällä saralla. 

Naistoimikunnan jäsenet vasemmalta istumassa Veronica Aho, Ella-Liisa Pesonen, Irma 
Autti, Mirjam Junttila, Mary-Ann Heinrichs, Ellen Hakkarainen, Outi Piepponen; seiso
massa vasemmalta Lea Vanonen, Pirkko Väänänen, Eeva Poroila, Anja Böhler, Leena 
Luoko, Sirkka Hälikkä. Kuvasta puuttuvat Maire Pöyhönen, Liisi Kanninen ja Leena 
Kopra. 
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JALKA VÄKIMUSEO 

Jalkaväkimuseo Mikkelin vanhalla ka
sarmialueella on kehittänyt toiminto
jaan katsauskauden aikana. Museoss~ 
järjestetyssä Talvisota-~äyttelyss~ kävi 
kaikkiaan 1989-1990 yh 25 000 vieras
ta mikä antoi uutta pontta myös tule
vi~n näyttelyiden suunnittelulle. 

Muista toiminnoista mainittakoon 
- erilaiset lyhytaikaiset valokuvanäyt

telyt 

- Savon Prikaatin museoalueella jär
jestämät kalustoesittelyt 

- "Jatkosodasta 50 vuotta" näyttelyn 
valmistelut tavoitteena avaus kesä
kuussa 1991. 
Museon johtajana on jatkanut maju

ri Kalevi Salovaara. 

SAFEMATIC 
KUITUTEKNOLOGIA 

BALLISTISET SUOJALIIVIT 

!isAFEMATIC 

VARATTU 
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Everstiluutnantti Veikko Pentti 

JALKAVÄEN KOULUTUKSEN HAASTEITA 

Puolustusvoimissa on viime vuosina 
toimeenpantu useita sekä reserviläis
ten että varusmiesten koulutukseen 
kohdistettuja tutkimuksia. Pyrittäessä 
kehittämään sotilaskoulutusta on hyö
dyllistä tietää, miten kirjoitettu opetus
suunnitelma toteutuu kouluttajien 
mielestä ja mitä koulutettavat ajattele
vat saamastaan opetuksesta. 

Koulutuksessa saadut myönteiset 
kokemukset opetuksen ja taisteluväli
neiden tehokkuudesta sodanajan teh
täviä ajatellen, saavutettu luottamus 
omaan, joukon ja johtajien suoritusky
kyyn, koulutuksessa vallinnut hyvä il
mapiiri ja syntynyt me-henki vaikutta
vat käsityksiin opetuksen tarpeellisuu
desta ja motivoivat osallistumaan tär
keäksi koettuun koulutukseen. Näiden 
käsitysten tunteminen olivatpa ne 
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Evl Veikko Pentti on suorittanut Kadet
tikoulun 1968, jalkaväen kapteenikurs
sin 1974, yleisesikuntaupseerin tutkin
non 1985; Opinnot Tampereen Yliopis
tossa: filosofian maisteri 1981, kasva
tustieteen lisensiaatti 1981, kasvatustie
teen tohtori 1982. Dosentti Helsingin 
Yliopistossa 1988-, Sotakorkeakoulun 
opettaja ja tutkija 1988-. 

myönteisiä tai kielteisiä on arvokas tie
to koulutuksen suunnittelijoille ja to
teuttajille. 

Kehityshakuinen koulutusyhteisö sie
tää muutoksia 

Koulutusyhteisön toimivuus perustuu 
siihen, että kouluttajat luottavat toi
siinsa, pystyvät keskustelemaan avoi
mesti koulutusta koskevista kysymyk
sistä. Kehittyvässä, kasvuhakuisessa 
koulutusyhteisössä kouluttajakunnan 
asenne itseään ja muita kohtaan on tut
kiva, tarkkaileva ja oppimishaluinen. 
Leimaa-antavia piirteitä ovat muutok
sensietokyky ja valmius uuden omak
sumiseen. Kannustava koulutusyhteisö 
arvostaa henkistä kasvua ja rohkaisee 

siihen, luo edellytykset jatkuvalle am
matissa kehittymiselle ja innostaa kou
luttajia ja koulutettavia ponnistele
maan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Muutokset edellyttävät arviointia 

Suunnitelmallinen seuranta ja arviointi 
on olennainen osa koulutuksen koko
naisuutta; se palvelee koulutuksen tu
loksellisuutta ja edelleen kehittämistä 
ja sen tulee tuottaa pätevää tietoa val
litsevasta tilanteesta, ongelmista ja 
mahdollisuuksista. Arviointi on jatku
vaa tiedonkeruuta, joka parhaimmil
laan alkaa jo ennen koulutuksen alkua 
koulutustarve- ja kouluttajavoima
anaiyysina sekä yleistavoitteiden ja si
sältöjen tarkoituksenmukaisuuden ar
viointina. Se jatkuu läpi koko koulu
tuksen koulutettavien edistymisen, 
työskentelytapojen, suhtautumistapo
jen sekä lähitavoitteiden, opetusväli
neiden, oppimateriaalin, työtapojen ja 
muiden opetusjärjestelyjen arviointi
na. Se keskittyy koulutuksen päättyes
sä koulutustavoitteiden saavuttamista
son kokoavaan arviointiin ja jatkuu 
koulutusvaikutusten seurantana. 

Koulutuksen kehittämistoimenpi
teet voidaan luokitella sen mukaan, 
pyrkivätkö ne 
- muuttamaan tiettyyn tarkoitukseen 

sovellettuja opetusmetodeja tai op
pimisstrategioita 

- muotoilemaan uudelleen opetuksen 
sisältöä ja materiaaleja 

- muuttamaan koulutusorganisaation 
jäsenten valmiuksia 

- edistämään rakenteellisia muutoksia 
opetussuunnitelmissa ja -ohjelmissa. 
Koulutuksen kehittämistyö orr on

nistunutta, jos se näkyy opetusproses
sin tehostumisena ja joukko-osaston 
henkilökunnan halussa kehittää edel
leen koulutusyhteisöään. Välttämätön-

tä on, että toimenpiteet koetaan hyö
dyllisiksi ja että koulutusyhteisön jäse
net saavat kannustusta osallistua aktii
visesti kehittämisen kaikkien vaihei
den suunnitteluun, toteutukseen ja ar
viointiin. 

Motivoitunut maanpuolustaja 

Tunnollinen maanpuolustustehtävien 
täyttäminen on lähtöisin maanpuolus
tuksen merkityksen tiedostamisesta ja 
siten ymmärtävästä suhtautumisesta 
asevelvollisuutta ja sotilaskoulutusta 
kohtaan. Kun Suomi koetaan puolusta
misen arvoiseksi, velvollisuudesta osal
listua koulutukseen kasvaa vastuun
tunne vaadittujen tehtävien täyttämi
seksi. Asenne, että suomalaisten on 
puolustauduttava, jos Suomeen hyökä
tään, vahvistaa käsitystä, että tarvitaan 
sekä nykyaikainen taisteluvälineistö 
että tehokas koulutus. Maanpuolustus
tahto siis virittää ja vahvistaa koulutus
halukkuutta puolustusvalmiuden yllä
pitämiseksi. 

Taistelutaidon kehittyminen so
danajan tehtävien asettamien vaati
musten tasolle sekä oppimistuloksista 
saatu ohjaava palaute ja kannustus li
säävät arvostusta tehtäviin sidottua 
koulutusta kohtaan ja sotilaan tahtoa 
sekä itseluottamusta suoriutua yhä 
haasteellisemmista tehtävistä. Menes
tymisen myötä valmius uusiin ylimää
räisiäkin ponnisteluja vaativiin tehtä
viin kasvaa. Kannustuksella ja ohjauk
sella on näin keskeisen tärkeä merkitys 
suoritusmotivaation lisääjänä. Suorite
tut tutkimukset osoittavat, että koulu
tuksen avulla saatu luottamus omaan 
ja joukon taistelutaitoon ja sotavarus
tukseen on omiaan vahvistamaan me
nestymisen uskoa ja suoriutumisen 
tahtoa tulevissa tehtävissä sekä myön
teistä suhtautumista rasittavaankin 
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koulutukseen. Tutkimustulokset osoit
tavat lisäksi, että käsitykset puolustus
voimien suorituskyvystä ovat paljolti 
sen mukaisia, minkälaiset ovat koke
mukset koulutuksen tehokkuudesta ja 
taisteluvälineistön tasosta. 

Koulutusta suunniteltaessa ja toteu
tettaessa tulisi huolehtia siitä, että kou
lutettavat sisäistävät omat sodanajan 
tehtävänsä, saavat tehtäviinsä liittyvää 
arvostusta ja harjoittelevattaisteluväli
neistöllä, johon oppivat luottamaan. 
Tällöin koulutus vahvistaa itsetuntoa 
selviytyä vaikeimmistakin tehtävistä. 

Tehokkaan koulutuksen piirteitä 

Opettaminen on oppilaan johdattamis
ta haluttuun päämäärään oppimisen 
kannalta rationaalisimmalla ja moti
voivimmalla tavalla. Tämän mukaan 
koulutuksen suunnittelijan tulee tietää, 
mikä on kulloinenkin koulutustarve ja 
millaisella tavoitteenasettelulla sekä 
resurssien allokoinnilla haluttuun pää
määrään päästään. Kouluttajan tehtä
vänä on saada parhaan mahdollisen 
opetuksen avulla koulutettavat innos
tuneesti oppimaan. 

Jalkaväen koulutuksen suunnittelija 
ja toteuttaja on monien valintojen 
edessä. Hänen tulisi tietää, millainen 
on hyvä jalkaväen sotilas taistelijana, 
johtajana mutta myös yhteistyöky
kyisenä ihmisenä. Jalkaväki ei taistele 
yksin vaan muiden aselajien tukemana 
- yhteistyökykyisenä. Koska koulutus
aika on rajallinen, tulee koulutuksessa 
keskittyä todellista tarvetta vastaavien 
valmiuksien saavuttamiseen. Koulutus 
tulisi osata oikea-aikaisesti suunnata 
motivaatiota vahvistaen uuden oppi
miseen ja vanhan kertaamiseen. On ky
ettävä päättämään, milloin osaaminen 
on riittävää ja milloin uuden oppimi-
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nen voidaan aloittaa. Taistelija opete
taan eriytyvässä ja yhteiskoulutuksessa 
täyttämään yksin ja yhdessä, käsketty
nä ja oma-aloitteisesti ne tehtävät, jot
ka koulutusta annettaessa on osattu 
ennakoida. 

Koulutuksessa tulisi noudattaa aina
kin seuraavia tehokkaan opetuksen 
piirteitä: 
- opetuksen alkaessa on koulutettavil

le ilmoitettava, mitä koulutusvai
heen jälkeen tulee osata (tavoitein
formaatio) 

- oppiminen tulee saattaa sopivan 
haasteelliseksi 

- opittavien taitojen tulee olla käytän
nönläheisiäja palvella taistelutilan
teen asettamia vaatimuksia 

- koulutettavien tulee oikea-aikaisesti 
saada kouluttajilta sekä ohjausta et
tä kannustusta 

- opetuksen tulee olla asteittain vai
keutuvaa 

- koulutustulosten tarkastuksissa tu
lee mitata sitä tietoa ja taitoa, jota 
varten koulutettavat ponnistelevat, 
ja mittauksen tulee olla määrällisesti 
riittävää 

- oppimisen edistymisestä tulee sekä 
koulutettaville että kouluttajille ja
kaa harjoittelua ohjaavaa palautetta 
ja kannustusta. 
Voimakkaan suoritusmotivaation 

omaava taistelija ei ajattele vain suori
tustavoitteita vaan myös sitä, miten 
hän voi saavuttaa ne, millaisia esteitä 
hän mahdollisesti kohtaa, miten hän 
kokee onnistumisen tai epäonnistumi
sen. Motivoitunutta taistelijaa voita
neen luonnehtia mm. seuraavilla piir
teillä: 
- hän pitää tilanteista, joissa voi ottaa 

henkilökohtaista vastuuta ratkaisu
jen löytämiseksi, koska hän luottaa 
taistelukykyynsä 

- hänellä on pyrkimys asettaa haasta
via tavoitteita ja ottaa laskelmoituja 

riskejä osoittaakseen onnistumisen
sa 

- hän toivoo saavansa palautetta siitä, 
kuinka hän on tehtävässään onnistu
nut 

- esimiehen tehtävänä on huolehtia 
siitä, että ohjausta ja kannustusta an
netaan silloin, kun se on ajankohtais
ta ja perusteltua. 

Kannustus ja me-henki 

Koulutettavien saama tuki ja kannus
tus sekä me-hengen luoma joukon kiin
teys ovat yleensä tyytyväisyyttä tuotta
van ja motivaatiota vahvistavan koulu
tuksen tunnusomaisia piirteitä. Moti
vaatioprosessiin liittyy siis läheisesti se, 
missä määrin kouluttaja ja joukon joh
taja toiminnassaan ottaa huomioon 
koulutettavien ja alaisten sekä yksilöl
liset että yhteiset tarpeet ja odotukset 
sekä miten hyvin koulutettavien keski
näinen vuorovaikutus ja yhteistyö 
(mm. avun antaminen) toimivat harjoi
tuksen aikana. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
koulutuksen tavoitteena oleva sodan
ajan tehtävä on kannustearvona voi
makkaasti yhteydessä palvelusmoti
vaatioon yhdessä ilmapiiriin liittyvien 
tekijöiden kanssa.On myös ilmeistä, et
tä johtajatehtävissä olevilla asevelvolli
silla on paremmat mahdollisuudet saa
da tyytyväisyyttä tuottavia sisäisiä 
palkkioita ( onnistumisen ja edistymi
sen kokemuksia) mutta myös itsetun
toa vahvistavaa palautetta verrattuna 
miehistötasoon. Mitä vähemmän kou
lutettava saa tehtävän haastellisuudes
ta sisäisiä palkkioita, sitä riippuvaisem
pi hän on ympäristön ja esimiesten tar
joamasta tuesta ja kannustuksesta. On 
näin ollen perusteltua suosittaa kan
nustavan palautteen lisäämistä etenkin 
miehistölle. 

2 Jalkaväen vuosikirja 1991 

Kokemusten kertomaa 

Taistelutilanteen toiminnallisia vaati
muksia vastaava käytännönläheinen 
koulutus koetaan yleensä tarpeellisek
si ja motivoivaksi. 

Jos koulutettavat ovat perillä harjoi
tusvaiheen tilanteesta sekä koulutus
vaiheen tarkoituksesta ja mielekkyy
destä, he kokevat annettavan koulu
tuksen tehokkaaksi ja motivoivaksi. 
Tällöin myös koulutuksen rasittavuu
teen suhtaudutaan myönteisemmin. 

Kouluttajien omalla motivaatiolla 
yhdessä opetusteknisten toimenpitei
den kanssa on selvä yhteys koulutetta
vien motivaatioon ja sitä kautta heidän 
oppimistuloksiinsa ja tyytyväisyyteen
sä. 

Koulutetettavat motivoituvat koulu
tukseen sitä paremmin, mitä tehok
kaammin se palvelee vaadittavien tai
tojen saavuttamista, edellyttäen, että 
he arvostavat kyseisen koulutuksen 
mukaisia sodanajan tehtäviään. 

Suoritusorientoituneen ilmapiirin ja 
joukon suorituskyvyn vahvistamiseksi 
tulisi koulutuksessa kiinnittää huomio
ta haasteellisten tehtävien jakamiseen, 
koulutettavien itseluottamuksen kas
vattamiseen sekä keskinäisen vuoro
vaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseen. 

Mitä paremmin koulutettavat sisäis
tävätja hyväksyvät koulutuksen tavoit
teena olevat tehtävät, sitä myönteisem
min oppiminen aloitetaan. 

Mitä tyytyväisempiä opetukseen ja 
sen tuloksiin ollaan, sitä tarpeellisem
maksi koulutus koetaan. Mitä tarpeel
lisemmaksi koulutus koetaan, sitä mie
luummin siihen osallistutaan. 

Mitä mieluummin tarpeelliseksi 
koettuun koulutukseen osallistutaan, 
sitä voimakkaampi on motivaatio, kou
lutuksen arvostus ja oppimisen ilo. 
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Ukko-Pekka Rautakoura 
Everstiluutnantti evp, liikkeenjohdon konsultti 

AJATUKSIA JOHTAJUUDESTA JA SIIHEN 
VALMENTAUTUMISESTA 

JOHDANTO 

Tässä kirjoituksessa esitetyt ajatukset 
johtajaksi valmentautumisesta ovat 
pääasiassa omaan kokemukseeni pe
rustuvia, eikä niitä näin ollen voida pi
tää varsinaiseen tutkimukseen perus
tuvina "tosiasioina". 

Kokemukseni Puolustusvoimissa ta
pahtuvasta johtajakoulutuksesta pe
rustuu yli 20 vuoden palvelukseen up
seerina ja saatuun upseerikoulutuk
seen aina Sotakorkeakoulua myöten. 
On kuitenkin syytä panna merkille, et
tä siirtymiseni siviilielämän palveluk
seen on tapahtunut runsaat 15 vuotta 
sitten. Sotilaiden johtamiskoulutuksen 
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kehittymisen seuraaminen on tänä ai
kana ollut varsin pintapuolista. 

Lisäksi kokemukseni keskittyy lähes 
yksinomaan upseerikoulutukseen, eikä 
toimiupseerikoulutukseen myöskään 
puututa tässä kirjoituksessa. 

Yksityissektorilla olen saanut toimia 
erilaisissa johtaja- ja esimiestehtävissä 
markkinoinnin piirissä sekä toimitus
johtajana keskisuuressa yrityksessä. 
Viimeksi kuluneet kahdeksan vuotta 
olen toiminut liikkeenjohdon konsult
tina ja siinä ominaisuudessa minulla on 
ollut tilaisuus sekä osallistua johtajien 
kouluttamiseen että seurata johtajille 
annettavaa johtamisvalmennusta. Täl
lä hetkellä toimin paitsi konsulttina 

111in myös Suomen liikkeenjohdon 
1 onsulttien puheenjohtajana. Tämä 
luottamustehtävä on vienyt minut Eu
roopan liikkeenjohdon konsulttien 
( FEA CO) "hallitukseen" ja maailman
laajuisen konsulttien koulutusinstituu-
1 rn (ICMCI) "hallintoneuvostoon". 

Toivon lukijoiden suhtatuvan kriitti
sesti tähän kirjoitukseen toivoen sen 
kuitenkin samalla antavan mahdolli
esti ajattelemisen aihetta. 

Haluan uudelleen korostaa sitä, että 
kaikki seuraavassa esittämäni ajatuk-
et ovat henkilökohtaisia kannanot

tojani, eivätkä mitenkään ole sidoksis
sa konsulttina minulle suotuihin luotta
mustehtäviin. 

l JOHTAMISEN SISÄLTÖ 

Kovasti yksinkertaistaen johtami
nen voidaan jakaa kolmeen element
tiin 

itsensä johtaminen 
erilaisten ihmisten johtaminen 
asioiden ja toimintojen johtaminen. 
Seuraavassa valaistaan jokaista näitä 

elementtiä yhtenäisen mielikuvan saa
miseksi johtamisen kokonaisuudesta 
tämän kirjoittajan käsityksen mukai
sesti. 

Itsensä johtaminen 

Itsensä johtaminen johtamisen osa
alueena on käsitykseni mukaan vähi
ten arvostettu ja vähiten tiedostettu. 
Kokemus on niinikään osoittanut sen 
olevan kaikkein vaikein johtamisen 
elementti hallita. Tämä tosiasia ei kui
tenkaan vähennä sen merkitystä. Joh
tamisen kokonaisuuden hallitsemisek
si on kohtuullista onnistumista itsensä 
johtamisessa pidettävä ehdottomana 
edellytyksenä. 

Kirjassaan "Ihmisten johtaminen" 
(Yritystaito-julkaisut) konsultti-kol
leegani Esko Härkönen ja Jouko H. 
Nissinen kuvaavat asiaa mielestäni hy
vin sattuvasti ja itse olen käyttänyt sa
maa viitekehystä johtajavalmennuk
sessa. Esko Härkönen on lisäksi laajen
tanut näkökulmaa kirjassaan "Johta
minen 2000" (Yritystaito-julkaisut). 

Tietoisuus itsensä johtamisen osa
alueena tarkoittaa yksinkertaistettuna 
sitä, että kaikissa tilanteissa, myös joh
tamis- ja vaikuttamistilanteissa tulee 
tiedostaa oma minäntilansa: Mitä mi
nussa tapahtuu ja miksi ? Jos en esi
merkiksi pidä jonkun alaiseni tai työto
verini "pärstästä", hänen esittämänsä 
asia ei siitä huonone. Tunne, joka mi
nussa syntyy ei ole kumppanin vika, 
vaan minussa syntynyt ärtymys, joka 
taas johtuu siitä, että en pidä hänen 
"pärstästään". Esimerkki on sidoksissa 
myös jäljempänä käsiteltävään vas
tuullisuuteen ja selkeyteen. 

Tietoisuuden puute ilmenee usein ns 
"robottikäyttäytymisenä". Meihin si
sään rakentunut malli tai nauha mää
rittää käyttäytymisemme esimerkiksi 
vaikuttamistilanteessa emmekä kyke
ne erottamaan omia tunteitamme itse 
asiasta. 

Selkeys kulkee käsikädessä tietoi
suuden kanssa. Selkeä mieli estää se
koilun. Kykenemme näkemään tapah
tumat sellasina kuin ne tapahtuvat. Pe
lot tai toiveet eivät saa sijaa tapahtu
mien arvioinnissa, eivätkä ennakko
käsitykset painotu ainakaan liikaa. 
Luulen, että tiedustelutulosten ilmoit
taminen perustuu juuri selkeyden vaa
timukseen: Mitä tapahtui? Milloin ta
pahtui ? Missä tapahtui ? Eikä mitään 
kannanottoa tapahtuman merkityk
seen siinä tilanteessa. Päätelmät tapah
tumien merkityksestä tehdään yleensä 
useiden samanaikaisten havaintojen 
perusteella. Havainnon tekijän käsitys 
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voidaan tietysti kysyä sitten erikseen. 
Johtajalle selkeys on erinomaisen tär
keä ominaisuus ja taito. 

Vastuullisuus tarkoittaa tässä yhtey
dessä sitä, että jokaisen meistä on otet
tava vastuu omasta käyttäytymises
tämme, omista tunteistamme ja myös
kin oman käyttäytymisen aiheuttamis
ta seurauksista. 

Jos esimerkiksi omalla johtamis
käyttäytymisellämme vaikutamme 
alaistemme motivoitumisen heikkene
miseen, on meidän otettava vastuuta 
heidän toimintansa tuloksista. Meidän 
ei myöskään ole "pakko" käyttäytyä 
huonosti, vaikka joku toinen tekeekin 
niin eli antaa samalla mitalla takaisin. 
Valinnan vastuu on meidän. Käyttäyty
misvalintojen vastuullisuus onkin tie
toisen ja selkeän johtajan tärkeimpiä 
ominaisuuksia. 

Myönteisyys tarkastelutapana kuu
luu menestyvän johtajan ominaisuuk
siin. Se tarkoittaa myönteistä asennetta 
periaatteessa kaikkia elämän ilmiöitä 
kohtaan. Kaikista asioista, tapahtumis
ta, ihmisistä ja ilmiöistä, kielteisistäkin 
voi oppia jotakin myönteistä. Myöntei
nen asenne kaikkiin ilmiöihin auttaa 
johtajaa selviytymään kriisitilanteista
kin kuin asiain voivottelu. Eräällä kon
sulttikolleegallani on tapana etsiä kai
kista asioista ensin kolme hyvää puolta 
ja sitten vasta paneutua asiaan syvem
mälti. Tämä koskee myös johtamisessa 
tilannetta, jolloin alaiselle on annetta
va kielteistä palautetta. Palautteen saa
jan on ymmärrettävä palautteesta, että 
palaute koskee tapahtumaa tai asiaa, 
eikä asianomaista henkilöä ihmisenä. 
Myönteisyys on luontaista tietoiselle, 
selkeälle ja vastuulliselle johtajalle. 

Itsenäisyys syvimmillään tarkoittaa 
tietoista, selkeätä, vastuullista ja myön
teistä suhtautumista omiin elämään ja 
sen ilmiöihin liittyviin valintoihin. Itse
näinen ihminen tietää mitä hän tahtoo 
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elämältä. Meihin kaikkiin vaikuttaa lu
kuisa määrä erilaisia vallankäyttäjiä, 
jotka voivat olla jokp sisäisiä tai ulkoi
sia. 

Hyvä johtaja toimii esimerkiksi pää
töksentekotilanteessa selkeästi ja vas
tuullisesti, tietoisena tehtävän päätök
sen seurauksista suhtautuen niihinkin 
myönteisesti, tehden hallinnassaan ole
vien tietojen mukaisesti päätöksen it
senäisyyttä ja rohkeutta osoittaen. 

Luovuus ei ole joillekin ihmistyy
peille tai joillekin ammattikunnille py
hitetty ominaisuus, vaan sitä on suotu 
kaikille ihmisille. Joku on määritellyt 
luovuuden kyvyksi yhdistellä ennes
tään tuttuja asioita uudella tavalla. 
Luovuus on johtajalle ns innovoimaa, 
kuten Kari Helin Innotiimi OY:stä on 
asian ilmaissut. Hänen mukaansa inno
voima on viiden ominaisuuden har
moninen kokonaisuus 
- ajattelun itsenäisyys; omaperäisyys 
- tavoitteellisuus; suoritusmotivaatio 
- ajatusten myyntitaito; vaikutuskyky 
- ajattelun joustavuus; liikkuvuus 
- helikopterikyky; ajatusten korkeus. 

Innovoiman sisältö kuvannee luo
valle johtajalle asetettavia monipuoli
sia odotuksia. Luovuuden edellytyksi
nä voidaan kuitenkin pitää edellä käsi
teltyjä tietoisuutta, selkeyttä, vastuulli
suutta, myönteisyyttä ja itsenäisyyttä. 

Olen aikaisemmin todennut pitäväni 
itsensä johtamista kaikkein vaikeimpa
na johtamisen elementtinä. Siitäköhän 
johtuu, että tiedossani ei ole ainoata
kaan oppilaitosta Suomessa, jossa joh
donmukaisesti paneuduttaisiin yllä 
olevien asioiden valmentamiseen. Soti
laalliset oppilaitokset ovat kyllä käsi
tykseni mukaan tässä asiassa huomat
tavasti siviilioppilaitoksia edellä. On 
kuitenkin muistettava, että sotilasor
ganisaatio on perusteiltaan kriisior
ganisaatio ja nimenomaan käskyvalta
organisaatio, jonka johtajavalmennus-

1 111 pääosin perustuu tähän lähtökoh-
1 111n. 

Olen tavannut runsaasti sekä siviili
t UI sotilasjohtajia, joilla ei tunnu ole
n n minkäänlaista käsitystä itsensä 

1ohtamisen taidon välttämättömyydes-
11 l~sellenikin se on selvinnyt vasta 
uosien kokemuksien ja monien ahdis-

1 tvienkin erehdysten kautta, joutuen 
1 uitenkin yhäkin yllättymään vajavai
mudestani näiden asioiden suhteen 
paivittäin. 

1 , ilaisten ihmisten johtaminen 

1 dellä luonnehdittu itsensä johtamisen 
1 yky on mielestäni ehdoton edellytys 
1 yvylle johtaa erilaisia ihmisiä. On tun
nettava ihmisen käyttäytymisen perus
,~ l!t sekä yksilönä että ryhmänä. Joita
kin periaatteita tästä asiasta seuraavas-

Yksilön käyttäytymistapaan vaikut
taa luonnollisesti selkeimmin hänen 
motivaationsa, joka kuten hyvin tiede
tään, on hyvin herkkä ja pohjautuu mo
niin.taustatekijöihin. Ryhmän käyttäy
tymisen yhteydessä voidaan puhua 
ryhmä vireestä. Johtamisessa on ehkä 
keskeisin tehtävä vaikuttaa näihin teki
jöihin. On kuitenkin muistettava, että 
motivaatio on jokaisen ihmisen kor
vien välissä oleva vapaaehtoinen ilmiö. 
foinen ihminen ei voi motivoida toista 
llei tämä itse halua motivoitua. Aut~ 

taa tietenkin voi, mutta auttaminen 
edellyttää toisen ihmisen ajattelun ja 
käyttäytymisen ymmärtämistä. Moti
voitumiseen lähinnä vaikuttavana voi
daan pitää asennoitumista asioihin 
työhön, toisiin ihmisiin jne. Ryhmä~ 
käyttäytymisessä voidaan tällä tasolla 
puhua ryhmähengestä. Mikäli halutaan 
selkeyttää ryhmävireen ja ryhmähen
gen välinen ero, on professori Matti 

Peltonen kuvannut ryhmähenkeä il
mastoksi ja ryhmävireträ säätilaksi. 

Asenteiden taustalla on kuitenkin 
paljon sellaista, jota me ihmiset emme 
kovink~an selvästi tuo esiin, mutta joi
den vaikutus silti on aivan ilmeinen. 

Arvot ovat sellainen kokonaisuus 
joiden vaikutus käyttäytymiseen on eh~ 
kä suurempi kuin yleensä arvioidaan. 
Kovasti yksinkertaistettuna arvojen 
sanotaan olevan peräisin kolmesta läh
teestä: säännöt ja normit, myytit ja us
komukset sekä elämänkatsomus. Elä
mänkatsomus taasen on suhtautumista 
ihmiseen, yhteiskuntaan, maailmaan ja 
uskontoon. Näillä tasoilla ryhmän 
~äyttä~t~_misessä puhutaan ilmapiiristä 
Ja yhte1sokulttuurista. 

Ylläolevien seikkojen tiedostaminen 
omassa itsessään ja niiden huomioon 
ottaminen johdettaessa erilaisia ihmi
siä on mielestäni aivan olennaista joh
tajana onnistumisessa. Ihminen on var
sin monimutkainen kokonaisuus ja ha
luaisin painottaa erilaisuuden merki
tystä. Suomalainen ja tietysti minkä
maalainen ihminen tahansa odottaa tu
levansa kohdelluksi yksilönä omien ar
vojensa, mieltymystensä, tuntemusten
sa ja kokemustensa muodostamana ko
konaisuutena. 

Asioiden ja toimintojen johtaminen 

Tämä on alue, johon johtajaksi val
mentautumisessa, tai oikeastaan yleen
sä koulutuksessa, kiinnitetään eniten 
huomiota.Jokainen saa omaan ammat
tiinsa varsin perinpohjaisenkin koulu
tuksen juuri tästä näkökulmasta. Varsin 
yleinen on käsitys, jonka mukaan am
mattitaito omalla alalla antaa valmiu
det myös toimimiseen johtajana. Näin
hän ei tietenkään ole asian laita. Asioi
den ja toimintojen johtaminen on joh
tamisen osa-alueista ehdottomasti hei-
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poin, ainakin helpoimmin opittavissa. 
Aivan liian usein tapahtuu johtajaksi 
valitseminen vain tätä kriteeriä tausta
na pitäen. 

Onnistuminen johtajana edellyttää 
onnistumista kaikissa yllä mainituissa 
osa-alueissa. 

2 JOHTAJAKSI KEHIITYMISEN 
EDELLYTYKSET 

Halu toimia johtajana on ensimmäinen 
edellytys johtajana toimimiselle ja si
ten myös kyvylle toimia johtajana. On 
kuitenkin paljon esimerkkejä esimies
tehtävässä toimivista, jotka jonkun eri
tyisalan osaajana on vastentahtoisesti 
nimitetty esimiesasemaan. Perusedel
lytys onnistumiselle on tällöin hyvin 
kyseenalainen. 

Persoonalliset ominaisuudet ovat 
niinikään suureksi hyödyksi johtajana 
onistumisessa. Kuitenkaan en usko sii
hen varsin usein esitettyyn väitteeseen, 
jonka mukaan johtajaksi täytyisi syn
tyä. Johtajaksi voi myös kehittyä. 
Luonnollisesti on johtajana onnistumi
sessa suurta apua, mikäli on saanut syn
nyinlahjakseen johtajaominaisuuksia, 
mutta ehdoton edellytys se ei mielestä
ni ole. Olennaista on kyky ja uskallus 
olla oma itsensä. Aikaisemmin mainit
tujen johtamisen osa-alueiden hallinta 
sen sijaan on tarpeen. Erään teollisuu
den piirissä tehdyn tutkimuksen mu
kaan tämän päivän johdettavien käsi
tyksen mukaan eniten arvovaltaa teki
jä on persoonallisuus. Kaukana ovat ne 
ajat, jolloin muodollinen asema, ikä, 
mahdollisuus palkita tai rangaista ja 
koulutustausta antoivat esimiehille tär
keimmän osan heidän arvovallastaan. 

Johtamiskoulutus on luonnollisesti 
se tekijä.joka ehkä eniten persoonallis
ten ominaisuuksien lisäksi auttaa joh
tajana onnistumisessa. Todettakoon 
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kuitenkin, että itse pidän parhaana 
korkeakouluna käytännön kokemusta 
johtamistyössä. 

Jatkuva itsensä kehittämisen halu ja 
kyky ovat mielestäni ehdoton onnistu
misen edellytys johtajatehtävissä. Ke
hittymisen tulee painottua sekä val
mentautumiseen johtamisen osa
alueissa että tiedon hankkimiseen 
omalta toimialalta. 

3 JOHTAJANA ONNISTUMISEN 
EDELLYTYKSET 

Edellä olen itse asiassa tuonut esiin ne 
keskeiset asiat, jotka ovat edellytykse
nä johtajana onnistumisessa: kyky joh
taa itseään, kyky johtaa erilaisia ihmi
siä sekä kyky johtaa asioita ja toiminto
ja. Tähän on kuitenkin liitettävä vielä 
neljäs yhä enenevässä määrin tärkeäksi 
todettu kokonaisuus. 

Se on strateginen ote. 
Vastaus kysymykseen mitää strate

ginen ote sitten on, voisi olla hyvin yk
sinkertainenkin. Se voisi olla selkeä, 
jäntevä vastaus kysymykseen: Miten 
menestymme ? Ellei tähän kysymyk
seen ole harkittua, ajatteluun ja perus
teelliseen punnintaan pohjautuvaa vas
tausta, voidaan sanoa. että yhteisöllä 
ei ole strategioita eikä johtajalla strate
gista otetta. Ehkä asian hieman laajem
pi tarkastelu kuitenkin on paikallaan. 

Nykyaikaisella johtajalla tulee olla 
valmius jatkuvaan muutosprosessiin. 
Ympäristössä tapahtuvat muutokset 
ovat niin nopeita ja usein syvältäkäypiä 
vaikutuksiltaan, että voidaan oikeas
taan puhua muutosjohtamisesta. Kau
kana ovat ne ajat, jolloin tehtiin esi
merkiksi 10 vuoden aikajänteellä ns 
PT-suunnitelmia. Nykyisessä muutos
ten maailmassa puhutaan 1-3 vuoden 
aikajänteestä strategiseen suunnitte
luun liittyen. Hyvän johtajan tulee kye-

1 1 muuttamaan kehityssuuntaa jopa 
kesken vuotta, jos toimialamuuttujat 
niin vaativat. 

Toinen tärkeä strategisen otteen te
kijä on selkeä toiminta-ajatus, joka 
koskee koko organisaation ajattelua ja 
toimintoja. Toiminta-ajatuksessa tulee 
olla selkeä määritys olemassa olon tar
koituksesta. erityisesti "asiakkkaan" 
elämään vaikuttamisen näkökulmasta. 

Tärkeä on myös toimialamuuttujien 
seuranta ja jatkuva arviointi niiden vai
kutuksesta kehityssuunnan valintaan. 
foimialamuuttujia ovat sellaiset muut
tujat.joiden suhteen tapahtuu muutok
sia meidän toiminnastamme riippu
matta. 

Johdettavana olevan oman organi
saation mahdollisuuksista tulee olla 
selkeä tietoisuus. Tiedon tulee olla var
sin täsmällistä ja kuitenkin laaja-alais
ta. Ilman tätä tietoisuutta on luonnolli
sesti seurauksena yli- tai aliarviointi 
toimintoja johdettaessa. 

Selkeä päämäärä tai tavoitetila on 
hyvin keskeinen johtamisen kannalta. 
On turha juosta, ellei tiedä, mihin on 
menossa. Yhteensopivuus keinojen ja 
päämäärän välillä on strategisen otteen 
ydinasioita. 

Nykyaikainen, menestyvä johtaja 
huolehtii myös siitä, että strategiat ovat 
kaikkien tiedossa ja ne ovatkin tärkein 
suunnittelua ja toimintoja ohjaava väli
ne. 

Strategiseen otteeseen kuuluu myös 
olennaisena sellainen yhteisön toimin
takulttuuri, jonka kaikki hyväksyvät. 
Tämä sisältää sen arvomaailman ja yh
teiset arvopäämäärät, joista jo aikai
semmin ole puhe. 

Edellä esitetyt ajatukset strategises
ta otteesta eivät suinkaan ole tyhjentä
viä, kaiken kattavia, mutta pääpiirteet 
siinä mielestäni ovat. 

4 JOHTAJA VALMENNUKSESTA 

Olen edellä varsin seikkaperäisesti va
laissut omaa käsitystäni johtamisen si
sällöstä ja johtajana menestymisestä. 
Voisi olla yksinkertaista päättää kirjoi
tus tähän ja kysyä lukijan käsitystä sii
tä, missä määrin edellä kuvattuihin 
asioihin annetaan koulutusta sekä soti
las- että siviiliopintojen yhteydessä. 

Yhteenvedonomainen käsitykseni 
lienee kuitenkin paikallaan. 

Asioiden ja toimintojen johtamisen 
valmennus on sekä sotilas- että siviili
korkeakouluissa kohtuullisen paikal
laan, samoin opistotason kouluissa. 
Tosin useimmissa siviilioppilaitoksissa 
painopiste on asiaan liittyvän tiedon ja
kamisessa, kun sen sijaan asioiden joh
tamiseen liittyvää harjoittelua on käsi
tykseni mukaan varsin vähän. Sotilaal
lisissa oppilaitoksissa tämä on hyvinkin 
paljon paremmin hoidettu. 

Erilaisten ihmisten johtamisen val
mennus on siviilioppilaitoksissa kerää
mieni hajatietojen mukaan lähes ole
matonta. Joitakin kirjoja on tentittävä
nä, mutta harjoittelua tämän asian suh
teen ei ole lainkaan. Sotilaalliset oppi
laitokset sen sijaan panostavat tämän 
asian valmentamiseen varsin runsaasti 
aikaa ja vaivaa. Tosin on aina muistet
tava, että sotilasoppilaitokset keskitty
vät pääasiallisesti kriisijohtamiseen täl
läkin alueella. Sellainen johtamistyyli 
ei sellaisenaan sovi siviilimaailmaan ol
lenkaan. Siellä on lukematon määrä ih
misiä, joille sellaisen sanan kuin "käs
ky" sisältö on aivan tuntematon. Soti
lasorganisaatio on käskyvaltaorgani
saatio ja siviiliyhteisöt ovat pää
asiallisesti suostutteluorganisaatioita. 

Tästä on seurauksena, että sotilasyh
teisöjen johtaminen on monin verroin 
helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin 
siviiliyhteisöjen. Siviilijohtajien on val
mennuksen puuttuessa opittava pää-
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asiallisesti kantapään kautta. Luonnol
lisesti on olemassa erilaisia kursseja ja 
instituutteja, joissa on mahdollista saa
da johtamisvalmennusta, mutta valitet
tavan usein osallistuminen tapahtuu 
vasta monien epäonnistumisten jäl
keen. Viime aikoinahan on julkisuu
dessa nähty eräiden arvostettujenkin 
johtajien sanoneen, että ainoa johta
miskoulutus, minkä he ovat saaneet, on 
tapahtunut RUK:ssa. Kaikki kunnia 
RUK:lle, mutta siviiliyhteisöjen johta
misvalmennukseksi siitä ei käsitykseni 
mukaan ole. 

Itsensä johtamisen valmennus siinä 
mielessä kuin tässä kirjoituksessa olen 
pyrkinyt tätä asiaa ilmentämään, on 
jäänyt kaikkein vähimmälle. Siviiliop
pilaitoksissa sitä ei tietämäni mukaan 
ole lainkaan ja sotilasoppilaitokset kes
kittyvät itsensä johtamiseen sotilaana. 
Kuri, itsehillintä ja kunnia ovat sel
laisenaan sinänsä myönteisiä asioita. 
Siviiliorganisaatioissa toimintaan ne 
eivät kuitenkaan läheskään aina sel
laisenaan sovellu. 

LOPUKSI 

Edellä olevasta voi varmaankin hel
posti päätellä käsitykseni. Vuosituhan
tisen perinteensä mukaisesti sotilaat 
ovat jättiläisharppauksen edellä siviile
jä. Voi olla, että sotilaan taustani värit
tää käsitystäni. Luulen kuitenkin yli 15 
vuoden kokemukseni yritysmaailmas
ta antaneen minulle kohtuullisen oike
an kuvan asiasta. 

Siviilimaailman johtamiseen sotilas
johtajan koulutus antaa melko hyvät 
perusteet, mutta paljon pitää oppia 
uutta ja unohtaa vanhaa menestyäk
seen. 

Ylivoimaisesti paras korkeakoulu, 
kuten jo aikaisemmin totesin, on koke
muksen hankinta johtamistehtävissä. 
Paljon on kuitenkin tekemistä niin soti
las- kuin siviilioppilaitoksissa johtamis
valmennuksen parantamiseksi nykyai
kaisen ihmisen ja hänen maailmansa 
johtamisessa onnistumisen hyväksi. 

PÄÄLLYSTÖLI/TTO R.Y. ~ ~ 
Osuuskunnantie 29. 00660 Helsinki A 

Puh. 754 3011, telefax 747 308 -~v 

NESTE m UPSEERILIITIO r.y. 

l9 Tuusulan kunto 
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Everstiluutnantti Markku Kallio 

TIEDUSTELU NYKY AIKAISELLA 
TAISTELUKENTÄLLÄ 

Evl Markku Kallio palvelee Taistelu
koulussa taktiikan opettajana. Aikai
semmin hän on palvellut Kaakkois
Suomen Sotilas/äänin Esikunnassa toi
mistoupseerina ja -esiupseerina, taktii
kan opettajana Pioneerikoulusssa, ope
tusupseerina Päällystöopistossa, Aliup
seerikoulussa ja Uudenmaan Rakuuna
pataljoonassa. Yhdistyneiden Kansa
kuntien rauhanturvatehtävissä hän on 
toiminut pataljoonaupseerina Golanilla 
ja komppanian varapäällikkönä Sii
nailla. 

lima- ja maaoperaatioita pidetään 
käänteentekevänä kehityssuuntaukse
na nykyaikaisessa maavoimien toimin
nassa. Helikopteri on tullut kolman
neksi taistelun peruselementiksi taiste
lu- ja rynnäkköpanssarivaunujen ohel
la. Ilmaelementin kehittyessä hyök
käävä joukko voidaan jakaa maa- ja 
ilmaportaisiin. Maitse hyökkäävien 
joukkojen tehtävänä on tunkeutua vas
tustajan puolustuksen läpi syvin tavoit
tein. Ilmaporras koukkaa puolustajan 
selustaan ja iskee takaapäin. Perintei
set hyökkäyksen vaiheet hämärtyvät 
toiminnan kohdistuessa samanaikai
sesti puolustajan kaikkiin joukkoihin. 
Selusta ei ole enää turvallista aluetta. 
Vastapuolen tiedustelujärjestelmän 

kyllästämiseksi ja harhauttamiseksi 
taistelusta irtiolevien joukkojen on 
vaihdettava ryhmitysalueitaan riittä
vän useasti. Hajautettuna tapahtuvan 
siirron jälkeen joukot keskitetään 
hyökkäykseen ennalta suunnitelluilla 
alueilla. Hyökkääjän välineistö mah
dollistaa tehokkaan toiminnan myös 

1 
pimeällä. 

1 SUURVALLAN TIEDUSTELU 

1.1 Tiedustelun suunnittelu 

Yhdysvaltojen asevoimissa tiedustelun 
suunnitteluprosessi on ohjeistettu yksi
tyiskohtaisesti. Tiedustelu-upseereille 
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annetaan tarkat ohjeet kuinka heidän 
tulisi arvioida vihollista, maastoa ja 
säätä. Kartat, ilmakuvat ja muut val
miit tiedostot ovat lähtökohtana suun
nittelulle. Heti tehtävänsaannin jäl
keen laaditaan tiedonhankkimissuun
nitelma,joka ilmoittaa tarpeen olemas
saolevien tiedostojen täydentämiseen. 
Paikanpäällä tapahtuvaa maastontie
dustelua pidetään tärkeänä. Komenta
jan päätöksen pitäisi perustua mahdol
lisimman totuudenmukaiseen toimin
tamaaston tuntemukseen. 

Taistelualue 

Taistelualueen arviointi käsittää vas
tuualueen lisäksi tiedustelualueen, jo
ka on vastuualuetta suurempi sen etu
puolelle, taakse ja sivuille. Tärkeätä on 
arvioida omia ja vihollisen toiminta
mahdollisuuksia vihollisen lähtöalueil
ta alkaen aina sen tavoitteisiin asti. 

Maasto ja sää 

Maastoa arvioitaessa laaditaan kulku
kelpoisuuspiirros, joka käsittää koko 
tiedusteluvastuualueen. Piirroksesta il
menee taktisin merkein 
- kulkukelvoton maasto, 
- vaikeakulkuinen maasto, 
- avainmaastot, tärkeät maastot, 
- luonnonesteet, rakennetut esteet ja 

erityisesti miinoitteet, 
- etenemissuunnat liikennereittei-

neen sekä 
- tiedot kasvillisuudesta, maaperästä 

ja vesiteistä. 
Edellä esitetyn föäksi tarkastellaan 

tähystys- ja ampuma-aloja maasta sekä 
ilmasta, suojaa vihollisen tulelta sekä 
ilmasuojaisuutta. Sään vaikutusta ar-
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vioitaessa pohditaan kuivuuden, satei
den, hiekkaisten ja suoperäisten aluei
den vaikutusta. Pohjoisessa tärkeäksi 
säätekijäksi nähdään kelirikon tuomat 
ongelmat liikkuvuudelle. 

Tuotoksena saadaan selville omat ja 
vihollisen etenemismahdollisuudet. 
Epävarmoiksi jääneet alueet tiedustel
laan paikan päällä. Jos tämä ei ole mah
dollista, niin maastontiedustelutehtävä 
annetaan tiedusteluyksikön hoidetta
vaksi. Maastontiedustelun pohjalta 
karttoja täydennetään. Huomionar
voista on, että suunnitteluvaihe tuottaa 
sellaisenaan valmiita osia myöhemmin 
laadittaviin suunnitelmiin ja käskyihin. 

Vastustaja 

Vastustajan tuntemus hankitaan en
nakkoon annettavalla koulutuksella ja 
monipuolisella tiedustelumateriaalla. 
Tiedustelu-upseerien hallittavaksi tar
koitetut asiakokonaisuudet on tarkoin 
määritelty. Seuraava luettelo käsittää 
asioita, jotka on tunnettava vastusta
jasta 
- asejärjestelmien kantamat ja niiden 

ryhmittäminen taistelukentälle, 
- ryhmittyminen taisteluun, 
- heikkoudet ja 
- tulevaa toimintaa ilmentävät viit-

teet. 
Taktiikasta ja joukkojen käyttöperi

aatteista minimivaatimuksena on tun
tea rykmentin marssijärjestys, 
- rykmentin etujoukko, 
- rykmentin hyökkäys puolustajaa 

vastaan sekä 
- joukkueen, komppanian ja rykmen

tin puolustuksen rakenne. 
Taisteluyksiköiden lisäksi on tunnet

tava komentopaikkojen ja tuliasemien 
ryhmittäminen sekä tiedusteluelimien 
toimintaperiaatteet. 

Arvio 

Arviossa muunnetaan tiedustelu-up
seerien vastapuolen tuntemus tilan
teenmukaiseksi aineistoksi. Siinä siir
retään vihollisen joukot maastoon ja 
laaditaan peitepiirros miten sen arvioi
daan hyökkäävän. Piirroksesta ilme
nee 

etenemissuunnat käytävineen, 
tavoitteet, 
käyttämät eri toimintavaihtoehdot, 
avainalueet, 
aika-arviot ja 
arvio tulevasta taistelusta. 
Lopuksi esitetään luettelomaisesti 

eräitä toiminnassa havaittuja puutteita. 
- Tilanteen arvioinnissa käytetään hy

väksi pelkästään ylemmän johtopor-
taan jakamaa aineistoa eikä sovelle
ta sitä omaan tiedustelualueeseen ei
kä tilanteeseen. 
Komentajat eivät anna tiedustelu
henkilöstön henkilökohtaisesti tie
dustella taistelumaastoa ennen ar
vioiden ja suunnitelmien tekoa. 

- Ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota 
sään vaikutukseen. 

- Aikalaskelmissa ei oteta huomioon 
vastustajan taktillisia periaatteita, 
maaston ja sään vaikutusta. 

- Puolustuksessa arvioidaan vastusta
jan etenemismahdollisuuksia vain 
taisteluasemiin asti kun arvioinnin 
pitäisi tapahtua vihollisen tavoittei
siin tai tiedustelualueen takarajalle 
asti. 

- Ei aina muisteta, että arvio on vain 
arvio ja sitä on tilanteen mukaan ke
hitettävä ja muutettava. 
Luettelo vaikuttaa tutunomaiselta. 

Asioita kannattanee pohtia myös 
omassa suunnittelussamme. 

1.2 Suurvallan tiedusteluyksikkö 

Tiedusteluyksiköt pyrkivät toimimaan 
salassa, yleensä välttäen taistelutoi
mintaa. Nykyaikaisella taistelukentällä 
ne saattavat joutua turvautumaan 
hyökkäykselliseen toimintaan täyt
tääkseen tehtävänsä kunnolla. Näinol
len tiedustelujoukolla on oltava pans
sarisuojaa ja tarpeellista tulitukea käy
tössään. Toimintojen yhdistäminen il
masta ja maasta sekä elektronisen tie
dustelun antamat laajat mahdollisuu
det ilmentävät parhaiten tiedustelun 
kokonaisjärjestelyjä ja sen tehokkuut
ta. 

Kokoonpanot ja kalusto 

Yhdysvaltojen divisioonan (86) tiedus
telupataljoona käsittää kaksi tai kolme 
tiedustelukomppaniaa ja lentotiedus
telukomppanian. Tiedustelukomppa
nian kokoonpanoon kuuluu esikunta
joukkue, kolme tiedustelujoukkuetta 
ja tukiryhmä. Joukkueen kalustona on 
kuusi M3 Bradley rynnäkköpaossari
vaunua ja tukiryhmällä on raskaana 
aseistuksenaan kolme kranaatinheitin
tä. Lentotiedustelukomppania on va
rustettu kuudella OH-58 Kiowa tiedus
telu- ja neljällä AH-64 Apache taistelu
helikopterilla (kuva). Viimeksimaini
tut on aseistettu muunmuassa Hellfire 
panssarintorjuntaohjuksin. Todetta
koon aikaisempaan tiedustelupataljoo
naan verrattuna, että taistelupanssari
vaunut on poistettu tiedustelujouk
kueista. Mahdollinen taistelu tapahtuu 
rynnäkkövaunuin ja tuki taisteluheli
kopterein. Tulevaisuudessakin joudu
taan yksiköille alistamaan panssari
vaunuja ja muuta tukikalustoa tehtä
vän niin edellyttäessä. 

Saksan tiedustelupataljoona (90) kä
sittää kaksi tiedustelukomppaniaa, 
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OH-58 Kiowa tiedustel(J.helikopteri on va
rustettu roottorin päälle asennetulla tähtäi
mellä, 12,7 mm konekiväärillä ja 68 mm 
rakettikasetilla (ARMY, August 1990) 

panssarintorjuntakomppanian sekä tu
k~k?mppanian. Tiedustelukomppa
n~mden kalustona on nykyaikainen ty
killä varustettu panssaroitu tiedustelu
ajoneuvo, joka korvaa aiemmat "Luchs 
2" ja "Leopard 2" kalustot. Panssarin
torjuntakomppania on tarkoitettu toi
mimaan myös helikoptereita vastaan. 
Tukikomppanian panssarijalkaväki
joukkue on varustettu Marder rynnäk
köpanssarivaunuilla sekä panssarintor
juntaohjus- ja kranaatinheitinjoukku
eet uusimman sukupolven panssarin
torjuntaohjuksilla ja kranaatinheitti
millä. Nykyiseen organisaatioon kuu
luu lisäksi pioneerijoukkue ja tutka
joukkue varustettuna rynnäkköpans
sarivaunuilla ja maavalvontatutkilla. 
Yksiköstä muodostuu näinollen pans
saroitu, monipuolinen tiedusteluosas
to, joka mahdollistaa myös panssari tie
dustelun ja vastustajan etujoukon koh
taamisen. 

Iso-Britannian armeijakunnan tie
dustelurykmentti kjsittää neljä tiedus
telukomppaniaa. Rykmentin miesvah
vuus on 548 miestä, ajoneuvoinaan 48 
Scimitar ja 16 Spartan tiedustelupans-
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sarivaunua sekä aseistuksenaan muun
muassa 16 Striker panssarintorjunta
ohjusta. Rykmenttien tiedustelujouk
kueissa on 8 kevyttä Scorpion panssari
vaunua (kuva). Jalkaväkidivisioonan 
tiedustelupataljoonan kalustona on 80 
Fox panssariautoa, 36 Saracen kulje
tuspanssarivaunua ja 18 Ferret tiedus
teluautoa. Tiedustelurykmentin tehtä
vänä on ottaa kosketus vastustajan 
suojaaviin osiin, tuhota sen tieduste
luosia ja kanalisoida vihollista suunni
telluille tuhoamisalueille. 

Neuvostoliiton divisioonan tieduste
lupataljoona käsittää panssari- ja par
tiotiedustelukomppanioiden lisäksi 
elektroniseen tiedusteluun tarkoitetun 
yksikön. Pataljoonan kalustoon kuuluu 
kaksitoista BMP-1/2 rynnäkköpansari
vaunua ja yhdeksän BRDM-1/2 tiedus
teluajoneuvoa. Partiotiedustelukomp
paniassa on runsaammin ammattisoti
laita kuin muissa yksiköissä. Ne kulje
tetaan toiminta-alueilleen tavallisesti 
Mi-24 Hind helikoptereilla tai joissakin 
tapauksissa laskuvarjopudotuksin. 
Partiotiedustelukomppanian osastot 
voivat toimia jopa 100 kilometrin etäi
syydellä rintamasta kun muiden osas
tojen toimintaetäisyydet jäävät alle 50 
kilometrin. 

Tehtävät ja käyttöperiaatteet 

Erikoistiedusteluryhmien tehtävinä on 
yleisten tiedustelutehtävien lisäksi tu
holaistoiminta. Kohteita voivat olla 
johtamispaikat, johtajat, viestikeskuk
set, tutkat ja energiahuollon kohteet. 
Partiot siirretään toiminta-alueilleen 
laskuvarjopudotuksin hyvissä ajoin en
nen hyökkäystä. Liitovarjojen avulla 
niiden siirrot toiminta-alueilleen voi
vat tapahtua salassa ja huonoissakin 
näkyvyysolosuteissa. Kaukopartioiden 

Englantilaiset käyttävät Scorpion-vaunua 
iicdustelutehtäviin. Sitä käytettiin menes
tyksellisesti Falklandin sodassa (Defence 
Update 95, 1989) 

tehtävänä on selvittää vihollisen ryh
mitys, sen toiminnan laatu ja reservit. 
Tärkeitä kohteita ovat tykistö, johta
mispaikat, sulutteet ja puolustajan lin
noittamisaste. Partiot siirretään toi
minta-alueilleen helikoptereilla muu
tama vuorokausi ennen hyökkäystä. 

Panssaritiedusteluosastojen tehtävät 
ovat samansuuntaisia kuin kaukopar
tioilla. Tämän lisäksi niiden tehtävänä 
on ottaa kosketus viholliseen, väistyä 
ja edetä kohti joukon tavoitetta. Ne 
muodostetaan ja varustetaan tehtävän 
ja olosuhteiden mukaan. Yhden osas
ton vahvuus voi olla 20 miestä, 3 ryn
näkköpanssarivaunua, 1 taistelupans
sarivaunu tai 3 tiedustelupanssarivau
nua ja 3-4 moottoripyörää. Partiot siir
tyvät toiminta-alueelleen välittömästi 
ennen hyökkäyksen alkua pimeyttä ja 
maaston tarjoamaa suojaa hyväksi
käyttäen. Jalkautuneet partiot siirtyvät 
lähelle vihollisen asemia ja tunkeutu
vat sen alueelle. Ne tiedustelevat ryh
mitystä, vaihtoehtoisia etenemisreitte
jä, miinotteita ja muita esteitä. Tähys
tämistä varten ne hakeutuvat korkei
siin ja suojaisiin maastonkohtiin. 

Tähystysmahdollisuuksia voidaan 
parantaa tiedusteluajoneuvoihin sijoi
tetuilla televisiokamer~illa varustetuil
la teleskooppimastoilla. Helikopterei
den käyttö tähystystehtäviin on mah
dollista. Nykyään niiden käyttöä tähys
tyspaikkoina rajoittaa vastustajan te
hokkaat helikopterien torjuntakeinot. 
Partioiden varustukseen kuuluu lisäksi 
- erilaiset kiikarit, 
- valonvahvistimet ja lämpökiikarit, 
- radiot ja sanomalaitteet, 
- satelliittisuunnistuslaitteet, 
- maava,lvontatutkat sekä 
- erilaiset sensorit. 

Nämä helpottavat tiedustelua kai
kissa olosuhteissa. Pimeys, sade, sumu 
ja tavanomainen naamiointi eivät ole 
esteenä tiedustelulle. 

Tiedusteluhelikopterit lentävät 2-3 
helikopterin partioina alle 50 metrin 
korkeudella maaston suojassa. Tiedus
telu voi olla reitti- tai aluetiedustelua. 
Reittitiedustelulla selvitetään reitillä 
olevat ennalta numeroidut kohteet. 
Aluetiedustelu kohdistuu asutuskes
kuksiin ja suuriin metsä- sekä aukea
alueisiin. Tiedustelulento kestää noin 
kaksi tuntia. 

2 OMIEN JOUKKOJEN 
TIEDUSTELU 

Tiedustelu on omaan suunnitteluun ja 
toimintaan vaikuttavien tietojen hank
kimista, kokoamista, tulkintaa ja tar
vitsijoille toimittamista. Tärkeää on, 
että tiedustelun on pystyttävä varoitta
maan tulevista tilanteen muutoksista. 
Tähän liittyen tiedustelu-upseerien 
rehtävinä on nähtävä 
- vihollistilanteen jatkuva seuraami

nen, 
- hankittujen tietojen välittäminen 

tarvitsijoille, 
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- tietojen muokkaaminen ja johtopää
tösten teko, 

- arvioiden tekeminen vihollisen toi
mintamahdollisuuksista, 

- tiedustelusuunnitelmien ja -käsky
jen laatiminen ja ylläpitäminen, 

- tiedustelun ja tiedusteluyksiköiden 
johtaminen sekä 

- yhteistoiminta muun tiedusteluhen
kilöstön kanssa. 
Omien joukkojen tiedustelua tarkas

tellaan suurvallan tiedustelun, edellä
esitetyn tiedustelu-upseerin tehtävä
kentän sekä eri harjoituksissa saatujen 
kokemusten valossa. Käsittely painot
tuu tiedustelun johtamiseen liittyviin 
kysymyksiin. Tiedusteluyksikön toi
mintaa on tarkasteltu omana artikkeli
naan tässä vuosikirjassa. 

2.1 Tiedustelun suunnittelu ja johtami
nen 

Tilanteenarviointi 

Vihollistiedustelun kohteita ovat vi
hollisen suuntautumisen ja painopis
teen, reservien, tuliyksiköiden, maa
hanlaskujen, ilmatoiminnan sekä joh
tamisjärjestelyjen selvittäminen. Ta
voitteena on selvittää vihollisen ryhmi
tys, vahvuus, aikomukset sekä sen ra
joitukset ja puutteet. Ryhmityksen ja 
vahvuuden selvittäminen on näistä hel
poin tehtävä. Aikomuksien ennakointi 
on vaikeammin ai:vioitavissa ja hyök
kääjän rajoitukset sekä puutteet selviä
vät vasta toiminnan aikana saatavien 
kokemuksien perusteella. 

Tiedustelun suunnittelun lähtökoh
tana on tulevan taistelualueen tunte
mus. Pelkkä kartoista ja muista tiedos
toista saatava maastotietous ei riitä 
suunnittelun perustaksi.Tiedustelu-up
seereilla on oltava käytettävissään yk-
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sityiskohtaisen tiedustelun pohjalta 
laadittu maastontiedustelukartta, joka 
palvelee niin tiedustelun kuin kaiken 
muunkin toiminnan suunnittelua ja 
johtamista. Meillä on useimmissa tilan
teissa mahdollisuus ja velvollisuus 
hankkia nämä maastotiedot ennen 
taistelun alkua. Maastontiedustelukar
toista on selvittävä hyökkääjän toimin
nasta ainakin 
- kuinka paljon, millaisia joukkoja ja 

miten hyökkääjä voi käyttää tietyllä 
alueella tai toimintasuunnassa, 

- hyökkääjän todennäköiset johtamis
paikat, tuliasemat, huoltokeskukset, 
reservien ryhmitysalueet ja maahan
laskualueet, 

- hyökkääjän toimintaa helpottavat 
tai vaikeuttavat maastotekijät. 
Tuloksena saadaan paikanpäällä 

hankittu tosiasioihin perustuva tieto 
maaston antamista mahdollisuuksista, 
jotka hyökkääjänkin on aina otettava 
huomioon. Maastontiedustelukarttoi
hin on lisäksi liitettävä havainnot omis
ta tähystysmahdollisuuksista. 

Arvio hyökkääjän toiminnasta 

Taistelualueen antamien mahdolli
suuksien ja rajoitusten selvittämisen 
jälkeen laaditaan arvio hyökkääjän toi
minnasta suunnittelun pohjaksi. Arvio 
perustuu omiin ja ylemmän johtopor
taan antamiin vihollistietoihin sekä ar
vioihin. Arvio laaditaan peitepiirrokse
na, jota täydennetään erilaisilla laskel
milla ja teksteillä. Siinä olisi tarkastel
tava ainakin hyökkääjän 
- toiminnan arvioituja päämääriä, ta

voitteita ja toiminnan vaiheita aika
laskelmineen 

- voimaa ja painopistettä eri suunnissa 
- joukkojen käyttöä: liikesuunnitel-

maa, reservejä, maahanlaskuja sekä 
mahdollista taistelujaotusta 

tulen käyttöä: tuliasema-alueita ja 
tulen käyttöä eri vaiheissa sekä suo
ra-ammunta-aseiden käyttömahdol
lisuuksia 
liikkeenedistämis- ja suluttamismah
dollisuuksia 
elektronisen sodankäynnin mahdol
lisuuksia 
helikoptereiden ja ilmavoimien 
käyttöä 
tiedustelun suoritusperiaatteita 
huoltoa, erityisesti huoltotilannetta 
ja sen kehittymistä 
johtamista, erityisesti johtamispaik
kojen käyttöä. 
Tuotoksena on saatava selville hyök

kääjälle tärkeät alueet, sen vahvat puo
let ja heikkoudet. Omassa toiminnassa 
vahvojen puolien vaikutusta on pyrit
tävä pienentämään ja heikkouksiin on 
1-..aikin keinoin iskettävä. 

Työskentelyvaihe on jobtamistoi
minnassa yksi tärkeimmistä. Onkin 
välttämätönta, että siihen käytetään 
esikunnan ja johtamispaikan ammatti
taitoisin henkilöstö. Monet hyökkää
jän toiminnot on sen toimintatavoista 
ja maastollisista tekijöistä johtuen 
mahdollista nähdä etukäteen. Omat 
vastatoimenpiteet voidaan suunnata 
hyökkääjään sen ollessa haavoittuvim
millaan. Näiden ennakointi ja selvittä
minen onkin tiedustelumme keskei
simpiä tehtäviä. 

2.2 Tiedustelun suunnittelu ja johtami
nen 

Tiedustelun suunnittelun lähtökohtia 
ovat arvio hyökkääjän toiminnasta, ko
mentajan päätös sekä ylemmän johto
portaan mahdollisesti antamat tiedus
telutehtävä t. Oma tiedustelujärjestel
mä on rakennettava sellaiseksi, että se 
antaa riittävät vastaukset näistä ja ar-

voidusta taistelun kulusta syntyviin tie
dustelukysymyksiin (kqva). 

Tiedustelutehtävien toteuttamiseen 
käytetään omia tiedustelujoukkoja se
kä johdossa olevia jalkaväki- ja aselaji
joukkoja. Tiedustelua suunniteltaessa 
on otettava huomioon alueella tai sen 
läheisyydessä mahdollisesti olevat 
ylemmän johtoportaan, naapureiden 
sekä paikallisjoukkojen tiedustelueli
met. Tärkeätä on, että kaikki tieduste
lun alat ja tiedustelua suorittavat jou
kot saadaan parhaalla mahdollisella ta
valla toisiaan täydentäen vaikutta
maan kokonaisuuteen. 

Suunnitelman perusteella käsketään 
tiedustelutehtävät niiden suorittajille. 
Tiedusteluryhmille on muistettava käs
keä tiedustelutehtävien lisäksi kaikki 
sen toimintaan vaikuttavat tekijät 
mahdollisuuksien mukaan koko toi
minnan ajaksi. Tällaisia asioita ovat 
muun muassa 
- vihollinen ja sen arvioitu toiminta 
- omien joukkojen ryhmitys ja tuleva 

toiminta 
- tiedustelutehtävä ja sen toteuttami-

nen 
- siirtymisreitit 
- epäsuoran tulen käyttö 
- sulutteet 
- yhteistoiminta yleis-ja paikallisjouk-

kojen kanssa 
- huolto 
- johtaminen ja viestitoiminta. 

Saadun käskyn perusteella tieduste
luryhmän on pystyttävä täyttämään 
vaativa tehtävä varsin itsenäisesti. Tie
dustelua johdetaan toiminnan aikana 
saatujen tilannetietojen perusteella. 

Toiminnan valmistelujen yhteydessä 
johtajien on muistettava tarkistaa 
myös tiedustelun valmistelut. Tavoit
teena on saada aikaan mahdollisim
man kattava tiedusteluverkko koko 
vastuualueelle. Tähystysverkon auk
kopaikat on valmistauduttava täyden-
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tämään partioinnilla ja muilla tieduste
lumenetelmillä. Tiedustelu-upseerien 
olisi päästävä mukaan tarkastuskier
roksille, jolloin heille syntyy tarkka ku
va mihin oma järjestelmä pystyy ja mit
kä ovat sen rajoitukset. Täten heillä on 
paremmat edellytykset johtaa ja kehit
tää omaa tiedustelujärjestelmää taiste
lujen aikana. 

2.3 Tilanteen seuraaminen 

Taistelunaikaisen johtamisen on pe
rustututtava nopeaan ja systemaatti-
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seen tietojen käsittelyyn, johtopäätös
ten ja arvioiden tekoon. Työ on tiedus
telu-upseerin tehtäväkentän vaativim
pia osa-alueita. Oikea tilannekuva on 
johtamisen perusta. Työssä on nähtä
vissä seuraavat vaiheet 
- tiedon vastaanottaminen 
- tiedon arviointi ja muokkaaminen 
- tiedon jakelu 
- tarvittavien toimenpiteiden suoritta-

minen 
- tiedon taltiointi. 

Tilannetietoja vastaanotettaessa en
simmäiseksi on arvioitava tiedon tär
keys, kiireellisyys ja ketkä tietoa tarvit-

2 

11 l'iedon luotettavuus on pyrittävä 
11 mistamaan mahdollisimman no-

1sti. Tärkeä tieto esitellään, käsitel-
1 n ja jaetaan heti. Toiminnan tehok

uuden ja nopeuden takaamiseksi tie
hwtclu-upseerin on ymmärrettäväjoh

t 11nispaikan eri osien tiedon tarpeet, 
t lcttävä joukkojen käyttösuunnitel-

11111 ja hallittava kaikki käytettävissä 
1lcvat yhteysmenetelmät. Tällöin jo-

unen henkilö ja joukko saa tärkeän 
ltl don ajoissa omia toimenpiteitään 

11 ten. Tiedot merkitään arviointia ja 
muokkaamista varten vihollistilanne-
1 utalle, johon kootaan kaikki saapu
tH l!t tilannetiedot sellaisenaan. Tilan
lll kartalta varmistetut ja arvioidut tie
lot siirretään taktisina kokonaisuuksi

na perustilannekartalle, jossa on jou-
1 on jokahetkinen tilannekuva toimin
nan johtamista varten. 

fiedon arviointi ja muokkaaminen 
perustuu tiedustelu-upseerin työsken
telyn johdonmukaisuuteen, vastusta
Jan organisaation ja sen käyttöperiaat
teiden hallintaan. Tiedon luotettavuu
den määrittämisen osatekijöitä ovat: 
tietolähteen arviointi, tiedon vertaami
nen aikaisempiin tietoihin ja vihollisen 
kalustoon ja organisaatioihin. Alaisten 
komentajien tai tiedusteluyksiköiden 
ilmoittamiin havaintoihin voidaan suh
tautua eri tavalla kuin monen välikä
den kautta tulleeseen ilmoitukseen. 
fietoa on verrattava aikaisempiin tie
toihin ja tarkistettava sen liittyminen 
vihollistilanteesta olevaan kokonais
kuvaan. Tieto on melko varmasti oi
kea, jos se tukee tilannekuvaa tai siitä 
on eri lähteestä saatu yhtäpitävä tieto. 
Kokonaisuuteen sopimattomaan tie
toon on suhtauduttava myös kaikella 
vakavuudella. Se saattaa olla ensim
mäinen viite vihollisen muuttuvasta 
toiminnasta tai merkki oman vihollisti-

1 lanteen virheellisyydestä. Tiedon var
mistamiseen on ryhdyttävä välittömäs-

3 Jalkaväen vuosikirja 1991 

ti. Tiedon arvioinnissa ja muokkaami
sessa on hyvä käyttää erilaisia toimin
taa helpottavia apuvälineitä. Tällaisia 
ovat esimerkikisi erilaiset organisaa
tio- ja voimasuhdekaaviot sekä jouk
ko-osasto- ja kalustokortit. Niiden 
avulla tiedustelu-upseerit pystyvät te
kemään nopeita ja tarkkoja johtopää
töksiä myös kovan työpaineen alaisina. 
Ne ovat tärkeitä erilaisten laskelmien 
teossa ja kokonaisuuksien hahmotta
misessa. 

LOPUKSI 

Jokaista tärkeää tietoa on aina verrat
tava voimassa olevaan arvioon viholli
sen toiminnasta. On haettava vastauk
sia seuraaviin kysymyksiin: Mitä tieto 
merkitsee? Mistä se antaa viitteitä? 
Muuttuvatko arvioidut voimasuhteet? 
Vahvistaako se vai muuttaako se teh
tyä vihollisarviota? Tuleeko tieduste
lulle uusia vaatimuksia tai tehtäviä? 
Pystyvätkö alaiset täyttämään niille an
netut tehtävät? Miten olosuhteet, oma 
ja hyökkääjän taistelukunto vaikutta
vat toimintaan? Millaiseksi tilanne ke
hittyy lähituntien aikana? 

Päättelytyön lopputuloksena syntyy 
arvio tilanteen kehittymisestä (kuva). 
Oikeaan osuneella arvioinnilla pys
tymme takaamaan tehtävän täyttämi
sen vaikeissakin oloissa. Myös aloit
teen tempaaminen ja riittävän enna
koiva johtamistoiminta tulee mahdolli
seksi. Tässä työssä on ilmettävä koko 
esikunnan ammattitaito. 

Tärkeimmät lähteet 

Armor 1989 
Army 1990 
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Arvioi tilanteen kehittymisestä on ennakoivan johtamisen perusedellytys! Siinä on ilmen
nyttävä koko esikunnan ammattitaito 

Defense 
Armament 1988 
Defence Update 1989 
lnfantry 1988, 1990 
International Defense Review 1989 
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Jane's Soviet Intelligence Review 1990 
Ilmatorjunnan vuosikirja 1990-1991 
Ohjesäännöt ja ohjeet 
Kokemukset opetuksessa ja harjoituk
sissa 

Everstiluutnantti Heikki Hiltula 

NÄKÖKOHTIA JALKA VÄEN 
rIEDUSTELUKOULUTUKSESTA JA 
TUNNIST AMISKOULUTUKSEN 
TEHOSTAMISESTA 

Evl Heikki Hiltula palvelee tällä hetkel
lä Pohjan Prikaatin pataljoonan ko
mentajana 

1 NYKYISEN TIEDUSTELUKOU
LUTUKSEN PERUSTA 

Prikaatin ja pataljoonan tiedustelua 
kehitettiin voimakkaasti 1980-luvun al
kupuoliskolla. Jäntevästi johdettu tut
kimustyö ja kokeilutoiminta tuotti tu
loksen, jonka ansiosta meillä on nyt hy
vin toimiva tiedustelujärjestelmä jouk
koyksikön ja perusyhtymän tasoilla. 
Kokeiluharjoituksissa kehitetyt ja käy
tännön työssä hioutuneet tiedustelu
toimintamenetelmät ja koulu.tusperi
aatteet ovat ammattitaitoiselle koulut-

tajalle selväpiirteisiä toteuttaa ja kou
lutettavalle helppoja omaksua. Tiedus
telutoiminnalle perustan antava ohje
sääntö on vuodelta 1986 ja se on vielä 
tärkeimmiltä osiltaan ajan tasalla. 

2 TIEDUSTELUKOULUTUS 

Nykyinen varusmieskoulutusjärjestel
mä ei kouluta tiedustelualan kaikille 
koulutustasoille suoraan, tiedustelu
joukkoihin sijoituskelpoista reserviä. 
Tiedustelumiesten ja -aliupseerien 

35 



koulutuksessa on tehostamisen tarvet
ta. Tiedustelu-upseerien koulutus on 
toteutettu selväpiirteisesti ja tasok
kaasti. 

2.1 Tiedustelumiesten koulutus 

Tiedustelujoukkueiden miehistötehtä
viin ei riitä varusmiehinä sissikoulutuk
sen saaneita reserviläisiä. Varovasti ar
vioiden yli puolet sijoitettavaista on 
koulutettu rynnäkkökiväärimiehiksi 
tai heillä on jokin muu vielä sopimatto
mampi koulutus. 

Tätä epätyydyttävää tilannetta voi
daan parantaa antamalla varusmiesai
kana jääkärikomppanioiden rynnäk
kökiväärimiehille erikoiskoulutusjak
son kuluessa tehokasta tiedustelukou
lutusta, joka käsittää tähystys- ja par
tiotiedustelun sekä kaluston tunnista
miskoulutuksen. Tiedustelukoulutus 
tulisi antaa ennen sissiharjoituksia, jol
loin tiedustelu- ja sissikoulutus tukisi
vat ja täydentäisivät toisiaan. Sissihar
joituksissa tähystys- ja partiotieduste
lun taidot kertautuvat tuloksiatuotta
valla tavalla. On muistettava, että jää
kärikomppanioiden tiedustelu perus
tuu yksikön ylläpitämään tähystys- ja 
partiotiedusteluun. 

Sissikoulutuksen saanut tiedustelu
joukkueeseen sijoitettu tiedustelumies 
selviytyy kohtalaisen hyvin tehtävis
tään. Akilleen kantapäänä on ollut 
välttävä taito tunnistaa havaittuja ka
lustoja. Sissikoulutuksessa tulee entistä 
enemmän kiinnittää huomiotakaluston 
tunnistamiskoulutukseen, sillä miehis
töön kuuluvat tähystäjät tai tiedustelu
partioiden miehet ovat niitä, jotka te
kevät pääosan havainnoista. 

Miehistön tiedustelutaitojen koulut
tamisessa kertausharjoituksien merki
tys on keskeinen, koska hyvin harvat 
miehistöstä ovat toimineet tiedustelu-
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joukkueen tai -komppanian miehistö
tehtävissä varusmiesaikanaan. Ker
tausharjoituksissa tiedustelumiesten 
lähtökohta on heikompi kuin jääkäri
komppanian jääkärin tai erilliskomp
panian sissin. 

Kertausharjoituksissa kyetään luo
maan toimintakykyisiä tiedustelujouk
kueita ja -komppanioita, jos sijoitetut 
miehistön jäsenet on valittu huolelli
sesti. Kertausharjoituksen hyvään kou
lutustulokseen vaikuttaa, kuinka hy
vän tunnistamis-, tähystys- ja partiotie
dustelukoulutuksen miehistö on varus
miesaikanaan saanut. Sissikoulutus on 
tiedustelumiehen kouluttamiselle hyvä 
perusta. 

2.2 Aliupseerikoulutus 

Tiedustelujoukkueisiin sijoitetta-
vien aliupseerien kohdalla on samanta
paisia ongelmia kuin miehistölläkin. 
Tiedustelukoulutettuja on olematto
man vähän, sissikoulutettujakaan ei rii
tä kuin osalle vakansseista, ja siksi on 
sijoitettava kiväärikoulutettuja tiedus
teluryhmiin ryhmän varajohtajan teh
täviin. Tiedustelukoulutusta antavien 
aliupseerikoulujen tai -kurssien tiedus
telukoulutus on varsin korkeatasoista, 
mutta koulutettavien joukko on vähäi
nen. Koulutettujen määrä ei kata koko 
tiedustelun tarvetta. Laskuvarjojääkä
rikoulu tuottaa aliupseereita omiin tar
peisiinsa. Hämeen Ratsujääkäripatal
joonan kouluttamat aliupseerit ovat 
pääosin etelästä kotoisin ja sijoittuvat 
pienenä joukkona etelän sotilaspiirien 
suureen reserviin. 

Sissikoulutusta antavien aliupseeri
koulujen opetuksen painopiste on 
luonnollisesti sissikoulutuksessa. Tä
hystys- ja partiotiedustelun koulutuk
seen tulisi käyttää aikaa enemmän kuin 
nykyiset koulutusohjelmat edellyttä-

vät. Tähystystiedustelu ja liikenteen
laskenta antavat perustan arvioida vi
hollisen määrää omalla vastuualueella. 
Partiotiedustelulla hankitaan tiedot 
sissitoimintakohteista ja sillä valvotaan 
omaa vastuualuetta tähystystieduste
lua täydentäen. 

Tunnistamiskoulutuksen määrää tu
lisi lisätä siten, että tulevat aliupseerit 
tunnistaisivat hyvin harjoitusvahvuus 
A 2:n aseet ja pääkalustot. A 2:n or
ganisaatioista ja taktiikasta tulisi opet
taa keskeisiä pääasioita. Tiedustelu
joukkoihin sijoitettavien aliupseerei
den pääosa on saanut sissikoulutuksen. 

Arviolta 30-40 % tiedusteluryhmien 
varajohtajista on kiväärikoulutettuja. 
Tästä syystä tulisi aliupseerikoulujen 
kiväärilinjoilla kouluttaa hyvin ryh
mänjohtajan toiminta tähystyspaikan 
ja tiedustelupartion johtajana. Kalus
ton tunnistaminen tulisi hallita tyydyt
tävästi ja A 2:n taktiikasta sekä organi
saatiosta tulisi kouluttaa ainakin pää
piirteitä. Tiedustelukoulutus olisi edul
lista antaa ennen II jakson sissiharjoi
tuksia. Jääkärikomppanian taistelussa 
useimmiten jääkäri joukkueen varajoh
tajat ja jääkäriryhmän johtajat toimivat 
tiedustelupartioiden ja tähystyspaik
kojen johtajina. 

Tiedustelujoukkueeseen sijoitetun 
reservin aliupseerin tulisi selvitä vie
raassa organisaatiossa, vajaasti koulu
tettuna tiedusteluryhmän varajohtajan 
tehtävistä ja ottaa ryhmä johtoonsa, jos 
tiedusteluryhmää johtava upseeri tulee 
toimintakyvyttömäksi. Tiedustelu
joukkojen aliupseerit tulisi kouluttaa 
1-2 viikon mittaisissa tiedustelualan 
kertausharjoituksissa ennen joukkoon 
sijoittamista samaan tapaan kuin up
seeritkin koulutetaan. Tiedustelujouk
kojen kertausharjoituksien valmen
nusjaksolle tulisi upseerien ja ali upsee
rien astua palvelukseen yhtäaikaa neljä 
vuorokautta ennen miehistöä eikä niin, 

että aliupseerit saapuvat kaksi vuoro
kautta myöhemmin. 

Aliupseerien koulutustarve on ny
kyisen koulutusjärjestelmän vallitessa 
suurin. 

2.3 Upseerien koulutus 

Upseerien koulutus tiedustelualalla 
on hoidettu parhaiten. Pääosa heistä 
on saanut koulutuksen juuri niihin teh
täviin, joihin heidät sijoitetaan. Kor
kealaatuista koulutusta annetaan Re
serviupseerikoulussa, Laskuvarjojää
kärikoulussa ja Hämeen Ratsujääkäri
pataljoonassa. Edellä mainitut joukot 
antavat upseerioppilailleen tiedustelu
ryhmän johtajan koulutuksen. Tunnis
tamiskoulutuksen lisäksi annetaan rau
taisannos tietoa A 2:n taktiikasta ja or
ganisaatioista. Upseereilla on oltava 
oikea mielikuva kaluston sijoittumises
ta organisaatioon ja miten suurvallan 
joukkoja eri tilanteissa käytetään. Tie
dusteluryhmän johtaminen ja toimin
nan oikea suuntaaminen taisteluken
tällä vaativat edellämainittuja tietoja. 

Rajavartiolaitoksen upseerioppilaat 
saavat sissikoulutuksen Reserviupsee
rikoulun sissilinjalla. Olisi tarkoituk
senmukaista, että osa heistä koulutet
taisiin tiedustelulinjalla, koska Raja
vartiostolla on sissijoukkojen lisäksi 
myös tiedustelutehtävissä toimivia 
joukkoja. 

Reservin upseereille pidettävä tie
dustelujoukkueen ja tiedusteluryhmän 
johtajakurssi on osoittautunut hyväksi 
sekä tarpeelliseksi koulutusvaiheeksi. 
Kursseille käsketyillä ei ole yhtenäistä 
koulutustaustaa johtuen eri sotilaspii-

. rien toisistaan poikkeavasta reservi
läistilanteesta. 

Kesällä 1990 Kainuun Prikaatissa pi
detyllä kurssilla oli koulutusjakauma 
seuraava 
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- 30 % tiedustelukoulutus 
- 30 % sissikoulutus ja 
- 30 % kiväärikoulutus. 

Näin sekalaisella peruskoulutuksella 
on lähdettävä aivan alkeista. 

Tiedustelujoukkueen kertausharjoi
tuksissa upseerit ovat hyvän koulutuk
sensa perusteella selviytyneet tehtävis
tään yleensä hyvin. 

2.4 Kantahenkilökunnan koulutus 

Nykyinen kantahenkilökunnan tie
dustelukouluttajien koulutusjärjestel
mä on toimiva. Nuorille upseereille ja 
toimiupseereille pidetyt kurssit ovat 
saaneet myönteistä palautetta niihin 
osallistuneilta. Jokaisessa jalkaväen 
joukko-osastossa tulisi olla 1-2 upsee
ria, jotka pystyvät toimimaan tieduste
lukomppanian pääkouluttajina sekä 
12-14 tiedustelukoulutettua upseeria/ 
toimiupseeria, jotka hallitsevat tiedus
telujoukkueen ja -ryhmän kouluttami
sen. Tämän kokoisella joukolla selvi
tään tiedustelujoukkojen kertaushar
joituksista ja kaikesta tiedustelualan 
varusmieskoulutuksesta. 

3 SUURVALLAN TOIMINTA
MENETELMÄT JA KALUS
TON TUNNISTAMINEN 

Kantahenkilökunnan, reserviläisten ja 
varusmiesten tiedot suurvallan joukko
jen organisaatioista, taktiikasta, toi
mintamenetelmistä ja kalustoista ovat 
useimmiten varsin heikot. Eräänä syy
nä lienee, että meiltä puuttuu harjoi
tusvahvuus A 2, jossa olisi pelkistetysti 
ja havainnollisesti esitetty suurvallan 
joukkojen toimintaa ryhmän - patal
joonan taisteluun liittyen. Toinen syy 
on, että tunnistamiskoulutukselle ei ole 
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annettu sille kuuluvaa arvoa. Harjoi
tusvahvuuteen A 2 ei ole sijoitettu to
dellista tunnistettavaa kalustoa. 

3.1 Uusittu harjoitusvahvuus A 2 

Harjoitusvahvuus A 2 tulisi uusia siten, 
että se palvelisi ryhmän - pataljoonan 
koulutusta ja antaisi taustan tiedustelu
koulutukselle pataljoonan - prikaatin 
tasoille. Uusitussa A 2:ssa tulisi käsitel
lä 
- organisaatioita ja kalustoja 
- taktiikkaa ja taistelutekniikkaa 
- maalitoimintaa taisteluharjoituksis-

sa ja 
- maalitoimintaa taisteluammunnois

sa. 
Kirjan tulisi antaa havainnollinnen 

kuva miten suurvalta mahdollisesti toi
misi eri tilanteissa ryhmän - pataljoo
nan taisteluun liittyen. Harjoitusvah
vuuden A 2 tulisi muodostaa koulutus
paketti, johon kuuluisi A 2-kirja, kalus
to kuvasto ja suoraviivainen vakiosota
peli sekä opetusdiat ja -kelmut havain
nollistamista varten. 

Kuvassa 1 on esitetty esimerkki 
panssarijalkaväkipataljoonan organi
saatiosta, josta selviää helposti miten 
organisaatio rakentuu, mitkä ovat pää
kalustot ja mit(?n kalusto on jakautunut 
joukoille. Alempien joukkojen organi
saatiokaavioissa kalusto voidaan sijoit
taa organisaatiolaatikoiden sisään oi
kein kuvattuna, esim panssarijalkavä
kijoukkueen laatikon sisään sijoitetaan 
kolme rynnäkköpanssarivaunua. 

Kalustokuvastoon tulisi koota kaik
ki A 2:n organisaatioissa esiintyvät ka
lustot. Kalustokuvaston sivu voisi olla 
kuvan 2 kaltainen. 

Opetuspakettiin kuuluvalla vakioso
tapelillä voitaisiin kouluttaa johtajia ja 
joukkoja tiedusteluharjoituksissa ja 
luoda taisteluharjoituksissa maaliosas-
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ton ympärille hyvä yleiskuva vihollisen 
toiminnasta. Tiedustelusotapelissä voi
taisiin kuvata A 2:n divisioonan pääo
sien siirtyminen taistelualueelle esi
merkiksi 4-8 tähystysaseman kautta. 
Jokaisesta havainnosta olisi tehty erilli
nen kuvan 3 mukainen tiedusteluilmoi
tus. Kukin tähystyspaikka lähettää 8-
10 tiedusteluilmoitusta. Tiedusteluryh
mässä havainto käsitellään käsketystä 
havaintohetkestä alkaen esim 18.4. klo 
10.00. Tiedustelumies tunnistaa kalus
tot kalustokuvastosta ja sen jälkeen 
toimitaan tilanteen mukaan. Esikun
nan tiedustelu-upseeri toteaa viestin 
saatuaan, että tähystyspaikka l:n ohi 
on marssinut vahvennettuna kranaa
tinheitinpanssarivaunujoukkueella 
(katso kuva 1). 

Harjoitusvahvuus A 2:n taktiikan 
omaksumista pyritään helpottamaan 
piirroskuvin, joissa esitetään havain
nollisesti, mitä taktisten merkkien ta
kana todella on. Kuvassa 4 hyökkää 
panssarijalkaväkipataljoonan pääosa 
panssareille edullisessa maastossa kak
si komppaniaa rinnan taistelupanssari-

TIEDUSTELU
ILMOITUS N:O_.:,~ _ _! __ 
T ÄHP N:O ____ 1 ---------· 

Havainto ajalta 
J.8_. _Cj __ . klo _l_(l_. $l9... 

( +) "'~W 

Kuva 3 Tiedusteluilmoitus 
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5 X 

4 X 

vaunuilla vahvennettuna. Hyökkäystä 
tukevat kranaatinheittimet ja taistelu
helikopterit. Tällainen näky saattaa ol
la puolustukseen ryhmittyneen komp
panian edessä panssarivaunuja suosi
vassa maastossa. Mennään organisaa
tiossa alaspäin. Kuvassa 5 esitetään, 
miltä näyttää etummaisessa pesäk
keessä, kun panssarijalkaväkijoukkue 
hyökkää jalkautuneena taistelupanssa
rivaunujen tukemana. Hyökkäävän 
panssarijalkaväkipataljoonan reservi
komppania voi olla taempana kuvan 6 
osoittamassa muodossa odottamassa 
liikkeellelähtökäskyä ja pääosa sen 
panssarijalkaväkiryhmistä voi olla ase
massa kuvan 7 osoittamalla tavalla. 
Edellä esitetyllä tavalla tulisi havain
nollistaa kaikkea A 2:n toimintaa mitä 
komppanian, joukkueen tai ryhmän 
taistelussa voisi tapahtua. 

Harjoitusvahvuus A 2:een tulisi kuu
lua osa, jossa yksinkertaisin esimerkein 
selvitetään, miten taisteluharjoituksis
sa voidaan kuvata A 2:n toimintaa ja 
kalustoa. Esimerkiksi annetaan ohjei
ta, miten BV 206 tai Pasi muunnetaan 

2 )f 

~ 
~ 

Kuva 4 Panssarijalkaväkipataljoonan hyökkäys 

Kuva 5 Näkymä etummaisesta pesäkkeestä Kuva 6 Reseni odottaa liikkeellelähtökäs
kyä 
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Kuva 7 Panssarijalkaväkiryhmä asemassa 

taistelupanssarivaunua tai rynnäkkö
panssarivaunua kuvaavaksi A 2:n ka
lustoksi asentamalla erilaisia muovisia 
tai vanerisia tornirakenteita niiden ka
toille. 

Taisteluammuntojen hyvällä maali
toiminnalla luodaan myös kuvaa suur
vallan toiminnasta. Maalien asettelun 
tulisi kuvata A 2:n toimintaa mahdolli
simman todenmukaisesti. Kuvassa 8 on 
ryhmän puolustusammuntatilanne. 
Kolme rynnäkköpanssarivaunua il
mestyy tulitukeen. A 2:n joukkue 
hyökkää kolme ryhmää rinnan avori
vissä. Kun rynnäköntorjunta alkaa, 
hyökkääjän rivit ovat harventuneet. 
Rynnäkköpanssarivaunut on tuhottu 
tai sokaistu. Hyökkäys torjutaan. Oi
kealta alkaa tulitus. Ryhmä siirtyy 
vaihtoasemiin ja torjuu niissä hyök
käyksen uudesta suunnasta. Oma ja 
hyökkääjän epäsuora tuli kuvataan tu
lenkuvauskentillä. Kuvassa 9 on sissi
joukon väijytys kärkeä vastaan. Ryn
näkköpanssarivaunut nousevat näky
viin oikealta alkaen viiden sekunnin 
välein kuvaten tiellä marssivaa hyök
kääjää. Tulenavaus tapahtuu kylkimii-

. noin ja singoin. Miehistö jalkautuu 
vaunuista (1/2-syöksyjät), suojautuu 
(rintakuviot) ja juuttuu paikalleen tu
leen. Sivustasta hyökkäystä yrittävät 
torjutaan miinoin ja käsiaseiden tulel
la. Tilanne päättyy irtautumiseen tai ta-
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Kuva 8 Ryhmän puolustusammuntatilanne 

'/.r.·.!i'fÖk'.i;yJÅ 

Ru.1r"1<uv10 

Kuva 9 Sissijoukon väijytys kärkeä vastaan 

kaa-ajajat tuhoavaan tuliylläkköön toi
minta-alueen syvyydessä. 

Edellä esitetyllä tavalla voidaan 
kouluttaa joukoille varsin todenmukai
nen kuva suurvallan toiminnasta. Tär
keää on havainnollistaminen ja toimin
nan siirtäminen luokista myös maas
toon taisteluharjoituksiin ja taistelu
ammuntoihin. 

3.2 Tunnistamiskoulutus 

Tunnistamiskoulutuksen perusta luo
daan sijoittamalla harjoitusvahvuus A 
2:een olemassa olevaa kalustoa tasa
puolisesti sekä idästä että lännestä ku-

. vien 1-2 mukaisesti. Toinen tärkeä pe
rusta on yhtenäisen nimikkeistön luo
minen kaluston nimeämiseksi. Nimik-

k<.!istön on oltava sama tiedusteluryh
mistä pääesikunnan tiedusteluosas
toon asti. 

Tunnistamiskoulutus aloitetaan esit
lllmällä yleisimmin esiintyvästä kalus
tosta hyvätasoisia silhuettikuvia, joissa 
kohde on kuvattu sivulta, edestä ja yl
häältä, kuten kuvassa 10 oleva kulje
t uspanssariajoneuvo TPZ 1 Fuchs. 
Seuraavaksi esitetään kalustosta selviä 
tyyppivalokuvia, kuten kuvan 11 norja
lainen rynnäkköpanssarivaunu NM-
135 (muunnos M-113:sta). Taidon kart
tuessa siirrytään tilannekuviin, kuten 
kuvassa 12, jossa BMP-1-joukkue on 
hyökkäämässä. Tunnistamiskoulutuk
sen tulisi olla aika ajoin kertautuvaa. 
Aiheesta on tarpeen pitää testejä ja ko
keita. Kun taito kehittyy, voidaan siir
tyä käyttämään liikenteenlaskentavi
deota, josta on hyviä kokemuksia. Las
kuvarjojääkärikoulun tekemää liiken
tcenlaskentavideota on käytetty hyvin. 
tuloksin sekä varusmies- että reservi
läiskoulutuksessa. Toinen hienous, jo
ta mm Laskuvarjojääkärikoulussa käy
tetään on kuvan 13 mukainen maasto
laatikko, jossa moottorin kuljettamana 
liikkuvat kuvassa 14 näkyvän FROG-
7:n kaltaiset pienoismallit. Hyvää kou
lutusmateriaalia ovat myös samamitta
kaavaiset pienoismallit. Ulkolaiset 
opetusfilmit ja -videot täydentävät 
opetusmateriaalia ja kehittävät tiedus
telijoiden taktista ajattelua ja tunnista
miskoulutusta. Tunnistamiskoulutuk
sen parhaita opetustilaisuuksia ovat 
suurten sotaharjoitusten keskitysmars
sit ja harjoituksien aikaiset joukkojen 
siirrot. 

Koulutusmateriaalia voi jokainen 
kouluttaja hankkia kotimaisista tai ul
kolaisista sotilasaikakauslehdistä teke
mällä kuvista opetuskalvoja tai teettä
mällä niistä dioja. Pääosa materiaalista 
tulisi kuitenkin tuottaa tarvitsijoille 
pääesikunnan toimenpitein, jolloin 

t:UlJPSAJDN TPZ 1 FUCHS 

Kuva 10 

Kuva 11 

Kuva 12 

Mieh 4 
Paino 16,5 t 
Nopeus 111ulla 90 k111/h 

vedess• 10 k111/h 
Toi111 sade 800 km 
1Ck7,62• 
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Kuva 13 Maastolaatikko 

opetusmateriaali olisi tarpeeksi kor
keatasoista. 

A 2:n kaluston tunnistamiskoulutus 
on miehistölle pääopetuskohde. Aliup
seereille sen tulisi olla koulutuksen 
painopiste lisättynä tausta tiedoilla tak
tiikasta ja organisaatioista. Upseereille 
tunnistamiskoulutus on vain tärkeä 
osa, koska koulutuksessa heille on ope
tettava aika perusteellisesti myös tak
tiikkaa ja organisaatioita. Koulutusteh
tävissä olevaa kantahenkilökuntaa tu
lisi kouluttaa vähintään samalla tasolla 
kuin tiedustelu-upseeriksi koulutetta
via reserviläisiäkin. Tunnistamiskoulu
tuksen tasoa ja suurvallan toiminta
menetelmien tuntemista on parannet
tava kantahenkilökunnan, varusmies
ten ja reserviläisten koulutuksessa. 

4 YHDISTELMÄ 

Tiedustelujoukot ovat pataljoonien se
kä prikaatien silmät ja korvat. Hyväta
soisten tiedustelujoukkojen koulutta
miseksi kivääri- ja sissikoulutushaaro
jen varusmiesten tiedustelukoulutusta 
erikoiskoulutusjaksolla tulisi tehostaa. 
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Kuva 14 Pienoismalli 

Aliupseerikoulujen kivääri- ja sissilin
joilla tulisi koulutusaikaa käyttää run
saammin tiedustelukoulutukseen ni
veltäen sen tiiviisti sissiharjoituksiin. 
Tiedustelujoukkueisiin sijoitettavat 
tiedustelualiupseerit tulisi kouluttaa 1-
2 viikon alakohtaisissa kertausharjoi
tuksissa ja käskeä kertausharjoituksiin 
yhtäaikaa upseerien kanssa valmen
nusjaksolle. Tiedustelu-upseerien kou
lutusjärjestelmä on nykyisellään käyt
tökelpoinen. 

Kantahenkilökunnan, varusmiesten 
ja reserviläisten suurvaltajoukon toi
mintatapojen ja kaluston timnistamis
koulutusta pitäisi tehostaa ja lisätä. 
Harjoitusvahvuus A 2-koulutuspaketti 
tulisi kehittää ja jakaa laajasti joukko
jen käyttöön. 

Varteenotettava keino tiedustelu
koulutuksen tason nostamiseksi on si
joittaa tuleviin maanpuolustusalueiden 
ja sotilasläänien esikuntiin päätoimisia 
tiedustelu-upseereita, joiden eräänä 
tärkeänä tehtävänä on johtaa tieduste
lukoulutusta vastuualueellaan. Ilman 
työvoimaa ja muita tarvittavia resurs
seja tiedusteluala ei kehity sen tärkeyt
tä vastaavalla tavalla. 

Kirjoituksen aineistona on käytetty 
llun ohjekirjallisuuden lisäksi seuraa-

vien upseerien kanssa käytyjä keskus
teluja 

1 M Markku Kallio 
Kapt P Hulkko 
l •vl O Kyllönen 
Maj K Natri 
Maj E Urhovaara 
Maj R Soininen 
Kapt J Norppa 
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Laskuvarjojääkärikoulu 
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Reservi upseerikoulu 
Kainuun Prikaati 
Kainuun Rajavartiosto 

GET TOTAL CONTROL OVER YOUR TRAINING! 

METS is used by the Swedish military 
defense to control, present and evalu
ate data to and from laser shooting 
and radar simulators. 

METS has built in semiduplex data
communication capability and for 
communication it uses intelligent mo
bile units, the communication can be 
done either via radio or as an option 
via cable. 

METS mobile uni! can be used as a 
data collector for later evaluation pur
poses. 
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Juhan-Ville Kaarnakari 
Johtaja, Kauppamainos Oy 
Ylil res, Helsingin Sissikerho ry 

KOKEMUKSIA JA AJATUKSIA JALKAVÄEN 
KERTAUSHARJOITUKSISTA 

Lähes parinkymmenen vuoden aikana 
käymissäni kertausharjoituksissa ei 
juurikaan ole tapahtunut kehitystä, mi
kä ei suinkaan tarkoita, että ne olisivat 
olleet huonoja. Sama kaava toistuu, vi
vahteita tuovat vain erilaiset koulutta
jat. 

Nimitys kertausharjoitus on varmas
ti nykyisellään aivan oikea - kyseessä 
on tilaisuus, jossa melko omatoimisesti 
yritetään kerrata joskus opetettuja 
asioita. Itse olen ainakin kokenut puut
teena, että kyseessä eivät ole jatko
opinnot. 
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Annetaanko oppia virheistä ? 

Harvakseltaan kohdalle sattuvia ker
tausharjoituksia ei usein tule arvioi
neeksi kovinkaan perusteellisesti jäl
keenpäin. Päällimmäiseksi tunnelmak
si jää ehkä vain harjoituksen päättä
neen sotaharjoitusvaiheen erilaiset ti
lanteet, mutta kuka kertoisi minulle 
miten minä pärjäsin, miten voisin oppia 
tekemistäni virheistä ? Missä on palau
te? 

Tämän päivän ihmiset ovat työssään 
oppineet mittaamaan omia saavutuksi-

111 n erilaisilla mittareilla. Työtyytyväi
;yys syntyy myös menestymisestä, Mi
i Uli kertausharjoituksissa johtajatehtä
vissä toimiville pystyttäisiin järjestä
mään kunnon palaute omista suorituk
;ista, niin oppimisteho kasvaisi ja to
de n näköisesti myös motivaatio. 

Kertausharjoitusten rakenne on mo
nesti mietitty ja rakennettu resurssien 
mukaisesti, mutta siitä huolimatta esi
tän, että pidemmät harjoitukset jaettai
siin ajallisestikin kolmeen osaan: 

1. vaihe voisi kestää muutaman päi
vän ja sen sisältö olisi selvästi tule
vaan tehtävään kouluttava ( esim 
joukkueenjohtajat omana ryhmä
nään, päälliköt omana ryhmänään 
jne) 
2. varsinainen joukkojen harjoitus
vaihe 
3. palautepäivä, jossa käsiteltäisiin 
harjoitusta yleisesti ja selvimpiä 
puutteita taidoissa vielä korjattai
siin. 

Reserviläiset kouluttajiksi 

Vaikka kertausharjoitusten määrä jat
kuvasti lisääntyy, mielestäni johtamis
tehtävissä olevien mahdollisuudet saa
da koulutusta ovat kuitenkin varsin 
pienet - vuoro sattuu harvoin kohdalle. 
Koulutuksen määrää ja laatua rajoittaa 
myös jatkuva henkilökuntapula. Ter
veellä asennemuutoksella tähänkin oli
si aikaansaatavissa parannusta. Jos läh
detään siitä, että kriisiaikana johtajan 
on kyettävä kouluttamaan joukkonsa, 
niin miksi ei tähän tarjoutuvia tilai
suuksia hyödynnettäisi rauhan aikana 
täysimääräisesti. Kertausharjoituksista 
löytyy varmasti paljon tehtäviä, joissa 
ei tarvita kahta henkilökuntaan kuulu
vaa, vaan toisen kouluttajan voisi ottaa 
reservistä. Esitän, että päteviä reservi-

läisiä tulevaisuudessa käytettäisiin ker
tausharjoituksissa apukpuluttajina. 

Asiaa voisi ajatella niin, että esim 
komppanian päällikön tehtävään sijoi
tettu toimisi toisessa harjoituksessa 
päällikön kouluttajan apulaisena. Us
kon, että tällä menetelmällä saataisiin 
harjoituksiin innostuneita kouluttajia, 
joille tehtävä on niin uusi, että itsekin 
oppivat koko ajan ja siten täydentävät 
omaa koulutustaan. Järjestelmä va
pauttaisi osittain kantahenkilökuntaa 
vaativimpiin tehtäviin ja antaisi heille 
lisää aikaa syventyä niihin koulutus
tehtäviin, jotka vaativat perusteelli
sempaa ammattikoulutusta. Uskon, et
tä tällä järjestelmällä saavutetaan mer
kittäviä etuja. 

Varmasti on tehtäviä, joita ei voi an
taa reserviläisten hoidettavaksi varo
ym määräyksistä johtuen, mutta tä
mänkin asian voisi tutkia ja asennetta 
muuttamalla luottaa reserviläisiin, jot
ka monesti siviilityössään vastaavat 
paljon vaativammista ja taloudellisesti 
suuremmistakin asioista. 

Asiaa ei pidä nähdä niin, että kenen
kään ammattiylpeyttä loukattaisiin, et
tä reserviläiset ryhtyisivät hoitamaan 
koulutetun kantahenkilökunnan tehtä
viä, vaan asia on nähtävä tilaisuutena 
tarjota lisää koulutuspaikkoja. 

Lähtökohdaksi reserviläinen 

Maanpuolustus on kaikkien yhteinen 
asia. Kaikkien edun mukaista olisi, että 
kertausharjoituksista tehtäisiin sellai
sia, että ne palvelevat maanpuolustusta 
niin hengen kuin sotilaallisten val
miuksienkin osalta mahdollisimman 
tehokkaasti. Silloin on pakko ajatella 
kertausharjoituksia myös reserviläis
lähtöisesti. On selvää, että varsinkaan 
suuremmissa harjoituksissa ei kaikilla 
voi olla mielenkiintoisia ja motivoivia 
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tehtäviä, mutta jokainen, joka poistuu 
harjoituksista ajatellen olleensa muka
na ihan turhaan, on maanpuolustuksen 
kannalta huono sijoitus. Ehkä tätä 
asiaa voitaisiin korjata harjoituksilla 

pienemmällä joukolla tai ehkäpä jouk
kue/komppaniakohtaisella yhteyden
pidolla ja "hengen nostattamisella" 
harjoituksen jälkeen. 

SISU SUOJAA SUOMALAISTA 

SISU 
Defence 
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Majuri, valtiotieteen maisteri Eino Kekäläinen 

RAJANV ARTIOINTIKOULUTUS 

Maj Eino Kekäläinen palvelee Rajavar
tiolaitoksen esikunnassa koulutustoi
miston toimistoesiupseerina. 
KadK 52. kurssi 1965-68, jalkaväen 
kapteenikurssi 47 1973-74, esiupseeri
kurssi 34 1980-81. Valtiotieteen kandi
daatti Helsingin Yliopisto 1987. Jouk
kueenjohtajana ja komppanian vara
päällikkönä Pohjois-Karjalan Rajavar
tiostossa 1968-82, toimistoupseerina ja 
esiupseerina Rajavartiolaitoksen esi

kunnassa 1982-. 

Rajanvartioinnilla tarkoitetaan Suo
men maarajojen vartioimiseksi suori
tettavaa partiointia, tähystystä ja tutka
valvontaa, rajanylikulun sekä muuta 
raja-alueen valvontaa ja rajarauhan yl
läpitoa, rajatahtumien tutkintaa sekä 
rajasta ja sen laitteista huolehtimista. 
Sisäasiainministeriön alainen rajavar
tiolaitos hoitaa mainitun tehtävän. Ra
javartiolaitoksen upseereille, toimiup
seereille, rajavartijoille, varusmiehille 
ja reserviläisille annetaan tietty rajan
vartiointikoulutus tavanomaisen soti
laskoulutuksen lisäksi. 

Toki merirajojakin vartioidaan. 
Alan koulutuksen saaneet virkamiehet 
vartioaluksilla, partioveneillä ja ilma
aluksilla vartioivat ja valvovat merira-

4 Jalkaväen vuosikirja 1991 

joja. Heidän koulutustaan ei käsitellä, 
koska se tiukasti ottaen ei kuulu otsi
kon aiheeseen. Niin ikään vanhan jär
jestelmän toimiupseerien koulutuk
seen ei kajota. 

Artikkelissa joudutaan käyttämään 
muutamia ikäviä käsitteitä, koska raja
vartiolaitoksen toiminta perustuu sää
döksiin ja täsmällisiin määräyksiin. Ra
javartiotoiminta on laitokselle laissa ja 
asetuksessa lueteltujen tehtävien hoi
tamista. Rajavartiomies on kansan
omaisesti sanottuna virkamies, joka 
vartioi rajaa ja jolla on työssään samoja 
oikeuksia kuin poliisilla. Esimerkiksi 
rajavartijat, joita ennen kutsuttiin raja
jääkäreiksi maarajoilla ovat virkamie
hiä. Sissikomppanioissa palvelevat jää-
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kärit ovat varusmiehiä. Heitä ei käyte
tä rajanvartiointiin normaalioloissa. 

Upseerit ja toimi upseerit saavat soti
laskoulutuksen puolustusvoimissa ja 
rajanvartiointikoulutuksen laitoksen 
kouluissa. Rajavartijaksi hakeutuvan 
tulee olla suorittanut asevelvollisuu
den vakinaisessa väessä. Hänet koulu
tetaan vartio- ja partiomieheksi työpai
kalla ja rajakoulussa. Varusmiehille 
opetetaan rajamiehen toimintaa sissi- · 
komppanioissa Immolassa, Onttolassa, 
Kajaanissa, Rovaniemellä ja Ivalon sis
siosastossa. 

Rajanvartiointikoulutusta ollaan 
uusimassa. Käsittelyssä otetaan esille 
käytössä oleva järjestelmä ja kaavailu 
tulevasta. 

Varusmiesten raj anvartiointikoulutus 

Rajamiehen koulutus aloitetaan jo va
rusmieskoulutuksen aikana. Pysyväis
määräyksen mukaisesti rajavartiolai
toksen varusmieskoulutuksen päämää
ränä on mahdollistaa varusmiesten 
käyttö tarvittaessa rajavartiolaitoksen 
toiminnan tukena ja antaa varusmiehil
le sellainen koulutus, että he pystyvät 
toimimaan sijoituksensa mukaisissa 
tehtävissä rajajoukoissa. Tavoitteena 
on, että koulutettavat varusmiespalve
luksen lopussa tuntevat rajojen var
tioinnin ja valvonnan sekä paikallis
puolustuksen perusteet että pystyvät 
vartiointiin, valvontaan tiedusteluun ja 
sissitoimintaan. 

Rajavartiolaitokseen palvelukseen 
määrätyille varusmiehille annetaan 
taistelijan peruskoulutus ja sissikoulu
tus erikoisaloineen soveltaen puolus
tusvoimien ohjeita sekä rajavartiolai
toksen esikunnan käskemä rajanvar
tiointikoulutus. Rajavartiolaitoksen 
toiminta otetaan myös huomioon kou-
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lutettaessa muutamaa alikersanttia 
vartiolentolaivueessa. 

Jokainen mies opetetaan tuntemaan 
valtakunnanraja, rajavyöhyke ja niihin 
liittyvät määräykset ja rajoitukset, raja
komppanian tehtävät ja rajanvartioin
nin pääpiirteet. Kaikille opetetaan 
myös auttavasti toiminta partiomiehe
nä. Kokelaita ja ryhmänjohtajia koulu
tetaan rajanvartiointiin kaksi viikkoa 
ja miehistöä viikko. 

Miehistön koulutus painottuu har
joituksiin. Keskeistä on partion toimin
ta. Rajaseudun pojat opetetaan liikku
maan, tähystämään, suorittamaan il
mavalvontaa, tarkastamaan lupia ja 
ajoneuvoja sekä ilmoittamaan havain
noista. Kohteiden suojaaminen ja tiet
tyjen maastoalueiden valvonta liittyy 
juohevasti muuhun koulutukseen. 

Varusmiehet tutustutetaan rajaan ja 
sen laitteisiin. Kokelaiden ja ryhmän
johtajien koulutus huipentuu osallistu
miseen partioon rajalla. Tapana on ol
lut, että partio yöpyy partiomajassa ja 
paistaa onkiahvenet kaminalla öljytui
kun valossa. 

Rajavartijan koulutus 

Rajavartijaksi hakeutuvat ovat reser
vin vänrikkejä, alikersantteja tai muu
ten hyviä miehiä. Useat heistä ovat 
suorittaneet varusmiespalveluksen ra
javartiolaitoksessa. Kun mies ilmoit
tautuu rajavartioasemalla, hänen tulo
kaskoulutuksensa alkaa. Ensimmäi
seksi vartiopäällikkö, tavallisimmin ra
javartiomestari esittelee tulokkaalle 
työpaikan. Tällä pienellä asemalla pal
velee kolme toimiupseeria, parikym
mentä rajavartijaa, emäntä ja rajakoi
ra. Vartioasema vastaa rajanvartioin
nista noin 30 kilometrin rajaosuudella. 
Itärajalla on erityinen rajavyöhyke, 
jonne menoon tarvitaan lupa. Monet 
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Talvinen rajapartio 

säädökset rajoittavåt ihmisten toimin
taa rajavyöhykkeellä, koska niillä pyri
tään estämään rajatapahtumat eli teot, 
jotka aiheuttavat selvittelyjä rajanaa
purin kanssa. Esimerkiksi keskustelu 
venäläisten partioiden kanssa on anka
rasti kielletty. Niin ikään pitää katsoa, 
ettei karja ylitä rajaa. 

Sisämaassa tarkkaillaan turisteja ja 
tarkastetaan metsä- ja kalamiesten lu
vat. Kaikkien rajojen läheisyydessä 
lentäminen on rajoitettua, ja rajavarti
jan tulee jopa vapaa-aikana ilmoittaa 
esimiehelleen, jos epäilee rikkomuk
sen tapahtuneen. 

Vartiopäällikkö edelleen kertoo, et
tä tulokkaan tulee opiskella tietyt ohje
säännöt ja että vanhempi rajamies 
opettaa tulokasta partioinnin yhtey
dessä. Maastossa liikutaan yleensä ja
lan tai hiihtäen. Johtajalla on radio. 
Autoja ja moottorikelkkoja käytetään 
helpottamaan matkan tekoa. 
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Vartioupseeri, rajaylivääpeli neuvoo 
tulokasta päivystäjän tehtäviin. Vartio
aseman sisäinen järjestys on sotilaalli
nen. Mikäli upseereita tulee asemalle, 
pitää tehdä ilmoitus. Vartiolla on tu
kiasema, jonka välittämät viestit pitää 
merkitä muistiin. Ilmoitukset tulee an
taa eteenpäin. Päivystyshuoneen sei
nällä on ohjeet ilmavalvonnasta ja heli
kopterin hälyttämisestä kiireelliseen 
sairaankuljetukseen. 

Edelleen rajavartiomestari kertoo, 
että naapurivartiolla on hoidettava
naan rajanylityspaikka. Suomalaiset 
rekat ajavat puuta naapurin puolelta. 
Rajamiehet tarkastavat automiesten 
luvat ja kauppamiesten rajanylitysasia
kirjat sekä valvovat, etteivät rekkakus
kit vaihda nahkatakkejaan viinaan. 

Lopuksi rajavartiomestari sanoo, et
tä ammattiin opiskeleminen on tär
keintä uran tässä vaiheessa. Peruskurs
si rajakoulussa alkaa puolen vuoden 
kuluttua. Urheilla ehtii koulun jälkeen. 
Eläkeikä saavutetaan 50 vuotiaana. 

Rajavartijan peruskurssi 

Rajavartijoille annetaan peruskoulu
tus 15 viikkoa kestävällä kurssilla raja
koulussa. Opetuksen tavoitteena on 
antaa oppilaalle työssä tarvittavat teo
reettiset tiedot, harjoituttaa oppilas 
toimimaan partio- ja vartiomiehenä ra
javartioasemalla sekä rajajääkäriryh
män johtajana. 

Rajavartijan kouluttaminen on ai
van toista kuin paukkupatruunasota. 
Rajavartiomiehellä on työasioissaan 
samoja oikeuksia kuin poliisilla ja tulli
miehellä. Hän voi ottaa kiinni henkilön 
ja suorittaa esitutkinnan. Rajavartijat 
koulutetaan lisäksi tutkimaan rikoksia 
ja rikkomuksia. Partio voi esimerkiksi 
sakottaa rajavyöhykkeelle hairahtu
nutta tai jos rikkomus on vähäpätöi-

ncn, tyhmyydestä, tietämättömyydestä 
tai muista sellaisista seikoista johtuva 
Ja maalaisjärjellä anteeksiannettava, 
jättää sakottamatta. 

Rajamiehelle opetetaan Suomen ra
Jat ja annetaan perustiedot lukuisista 
naapurimaiden kanssa solmituista raja
oloJa koskevista sopimuksista. Ne kat
tavat kaikenlaiset rajanylitykset aina 
avaruuslentäjien pelastamiseen. Sopi
mukset säätelevät lähes kaikkea toi
mintaa rajalla, passintarkastuksesta 
luonnonsuojeluun. 

Perusteiden antamisen jälkeen ryh
dytään harjoittelemaan partiointia. 
Olennaista on, että rajamies toteaa, on
ko raja ylitetty luvattomasti tai onko 
tapahtunut jotain muuta sopimusten 
vastaista. Tulee osata tutkia tapahtuma 
ja. ~~ata ryhtyä tarpeellisiin toimenpi
te1s11n. 

Partiot opetetaan valvomaan raja
vyöhykemääräyksiä ja opastamaan ih
misiä sisämaassa. Rajamiehen pitää 
tulla toimeen myös ulkomaalaisten 
kanssa. Apuna tässä käytetään kieli
tulkkia, johon on kirjoitettu usealla 
kielellä keskeiset asiat. Näin pystytään 
neuvomaan espanjalaista hiihtäjää 
Suomen käsivarressa ja ranskalaista tu
ristia Vaalimaalla. 

Kurssin jälkeen koulutus jatkuu ra
javartiostoissa. Siihen käytetään kym
menkunta päivää vuodessa. Näin kou
liintuu päteviä partionjohtajia. Erillisil
lä kursseilla ja työpaikoilla koulute
t~an koiranohjaajia ja henkilöstöä pas
smtarkastustehtäviin. 

Opistoupseerien rajanvartiointikoulu
tus 

Rajavartiolaitoksen opistoupseerit 
aloittavat opiskelun päällystöopistossa 
ja saavat siellä yhtenäistä koulutusta 
puolustusvoimien miesten kanssa vuo-

Jäljen tutkinta. Kipsivalos on otettu. 

den. Tämän jälkeen rajavartiolinja jat
kaa opintojaan rajakoulussaja rajavar
tiostoissa kolme lukukautta. Huolto- ja 
viestilinjojen oppilaat opiskelevat vii
meisen lukukauden puolustusvoimien 
kouluissa. Rajanvartioinnin koulutus 
jakaantuu yleisjaksoon rajakoulussa, 
harjoitteluun rajalla ja erikoisjaksoon 
rajakoulussa. Kukin vaihe kestää noin 
puoli vuotta. 

Rajanvartiointikoulutuksen tavoit
teena on, että opistoupseeri vanhem
!Ilan toimiupseerin ohjauksessa pystyy 
Johtamaan rajavartioasemaa. Opis
toupseerille opetetaan aluksi rajavarti
jan perustiedot ja taidot. Tämän jäl
keen seuraa rajanvartiointimenetel
mien ja taktiikan koulutus. Opetuk
seen liitetään rajavartiolaitokselle 
määrättyjen lukuisten muiden tehtä
vien suunnittelu ja suoritus. Esimerkik
si yhteistoiminta monien viranomais-
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Koirapartio 

ten ja yhteisöjen kanssa käydään läpi. 
Toiminta rajavaltuutetun edustajana 
yhteydenottopaikalla harjoitellaan. 
Esimerkiksi rajavaltuutetun postin kä
sittelystä on täsmälliset määräykset. 

Upseerien rajanvartiointikoulutus 

Upseerien koulutuksessa lähdetään 
liikkeelle valtakunnallisesta kehykses
tä. Heidän on tunnettava rajojen var
tiointi ja valvonta maalla ja merellä -
Neuvostoliiton, Norjan ja Ruotsin vas
taisella rajalla. Toisaalta upseerin on 
tunnettava muiden viranomaisten, yh
teisöjen ja väestön vaikutus rajanvar
tiointiin tehtävänsä mukaisesti paikal
lisella, alueellisella ja valtakunnallisel
la tasolla. Nykyisin koulutusta anne
taan kadettikoulun aikana ja kahdella 
tä ydenn yskurssilla. Rajan vartioinnin 
kurssimuotoinen koulutus ajoittuu pal
velusuran kymmenelle alkuvuodelle. 

Kadettien rajanvartiointikoulutus 
tapahtuu joukko-osastoharjoittelun ai
kana. Tavoitteena on, että virkatutkin-
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non suorittanut upseeri voidaan mää
rätä rajakomppanian komppaniaup
seeriksi tai kouluttajaksi sissiyksik
köön. Harjoittelu jakaantuu kahden 
viikon pituiseen perusjaksoon rajakou
lussa, viikon perehdyttämisjakson raja
komppaniassa ja viikon harjoitteluun 
sissikomppaniassa. Perusjakson kes
keinen oppisisältö on rajavartiolaitok
sen organisaatio ja tehtävät sekä raja
vartiomiehen toimivalta. 

Kuuden viikon pituinen upseerien 
rajavartiokurssi 1 järjestetään rajakou
lussa mahdollisimman pian valmistu
misen jälkeen. Kurssi alkaa kahden vii
kon yhteisjaksolla, johon myös meri
vartiostojen upseerit osallistuvat. He 
suorittavat kurssin loppuosan merivar
tiokoulussa. Vartiolentolaivueen up
seerit saavat rajanvartiointikoulutuk
sen rajakoulussa. 

Kurssien yleisenä opetustavoitteena 
on, että oppilaat tuntevat rajavartiolai
toksen toiminnan osana valtakunnan 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitoa, ulkoasiainhallintoa ja maan
puolustusta. Kursseilla opetetaan raja
vartiotoiminnan perustiedot. Painopis
te on rajojen vartioinnissa ja valvon
nassa. Rajavartiostojen upseerit pereh
dytetään komppaniaupseerin ja vara
päällikön tehtäviin ja yksikön johtami
seen sodan uhan ja sodan aikana. 

Merivartiostojen upseerit perehdy
tetään merivartioalueen ja vartiolaivan 
johtamiseen sekä heille annetaan pe
rustiedot merivartiokomppanian ja 
vartiolaivaviirikön toiminnasta. Lisäk
si oppilaat perehdytetään meripelas
tuskeskuksen ja lohkokeskuksen toi-

. mintaan sekä vartiolaivan päällikön 
toimintaan onnettomuuspaikan johta
jana. 

Millaiseen tehtävään kurssilla koulute
taan? 

Rajakomppanian varapäällikön sano
taan olevan mahtava herra. Häntä voi
daan verrata keskisuuren liikelaitok
sen varatoimitusjohtajaan. Rajakomp
paniassa palvelee pitkälti toista sataa 
virkamiestä keskimäärin kuudella raja
vartioasemalla. Varapäällikkö johtaa 
komentopaikan toimintaa eli tekee pa
perityöt, hoitaa koulutusasiat, tutkii ra
ja tapahtumia, on yleensä nimitetty ra
javaltuutetun apulaiseksi ja toimii 
1 uonnollisesti päällikön sijaisena. 

Erikoisupseereille, teknisten alojen 
miehille järjestetään myös kursseja ra
jakoulussa. 

Upseerien rajavartiokurssi 2 järjes
tetään esiupseerikurssin tai sotakor
keakoulun suorittamisen jälkeen. Ra
kenteellisesti kurssi on samanlainen 
kuin ykköskurssi. Tavoitteena on opet
taa rajavartiotoiminnan johtaminen 
yksikössä ja antaa perusteet rajavartio
toiminnan suunnittelusta ja johtami
sesta vartiostossa sekä rajavartiolai
toksen esikunnassa sekä opettaa jouk
koyksikön toiminta sodan uhan ja so
dan aikana. Käytännössä opetus tähtää 
rajakomppanian päällikön ja esikun
tien toimistopäällikön tehtäviin. 

Keskeistä opetuksessa ovat valtion
hallinnon pääpiirteet, hallintomenette
ly, vartiostolle määrättyjen tehtävien 
suunnittelu ja johtaminen ja vartioston 
osallistuminen sotilaalliseen maanpuo
lustukseen. 

Rajakoulu järjestää kur,ssin. Luen
noitsijoita rajavartiolaitoksen esikun
nasta, ulkoministeriöstä, poliisista, tul
lista ja puolustusvoimista käytetään 
opetuksen tukena. Yhtenä esimerkki
nä asioiden laajuudesta mainittakoon, 
että Suomen valtakunnan rajat voi
daan ylittää noin 20 eri luvalla ja taval
la. Järjestelmää yksinkertaistetaan. 

Toisena esimerkkinä todettakoon 
raja-asioiden hoito naapurivaltioiden 
kanssa. Rajatapahtumat Ruotsin ja 
Norjan kanssa hoidetaan ulkoministe
riön välityksellä tai määräyksestä. Ra
jan kunnostusta koskevat asiakirjat 
kulkevat Maanmittaushallituksen 
kautta. Rajavesistöasioita varten on 
omat organisaatiot. Raja-asioiden hoi
to Suomen ja Neuvostoliiton välillä pe
rustuu rajajärjestyssopimukseen. Kurs
sin käyneen tulee osata hoitaa vartios
tossa raja-asioita komentajansa mää
räyksestä. 

· Tulevaisuuden kaavailuja 

Rajavartiolaitoksessa on käynnissä or
ganisaatio- ja koulutusuudistus. Tehtä
vien kehittyminen ja väen kokoaminen 
suurvartioille asettaa rajanvartiointi
koulutukselle haasteita. Toisaalta työ
ajan lyheneminen ja henkilöstön kou
luttaminen uudistuvassa puolustusvoi
main koulutusjärjestelmässä syövät 
voimavaroja. 

Yhtenä rajanvartiointikoulutuksen 
kehittämisratkaisuna on harkittu ope
tuksen jakamista kolmeen vaiheeseen. 
Samansisältöisen perusjakson suorit
taisivat kaikki taloon töihin tulevat so
tilaat, palvelusarvosta ja toimialasta 
riippumatta. 

Rajavartijat kävisivät perusjakson 
jälkeen täydennysjakson. Koulutus 
huipentuisi noin 10 vuoden palveluk
sen jälkeen erikoisrajavartijan kurssiin. 
Sillä koulutettaisiin rajavartiotoimin
nassa tarvittavia työpisteiden ja par
tioiden johtajia sekä erityisammatti
miehiä. Kurssilaisille annettaisiin sel
laiset tiedot ja taidot, että he pystyisivät 
opastamaan ja kouluttamaan palvelus
tehtävissä nuorempia rajavartijoita. 

1 Erityisammattimiehiä, partion johta-
1 jan lisäksi, voisivat olla esimerkiksi 
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vanhempi passintarkastaja, vanhempi 
koiranohjaaja, vanhempi valvontalait
teiden käyttäjä, vanhempi pintapelas
taja sekä sellaisien toimintojen miehet, 
joita ei kouluteta muissa kouluissa. Eri
koisvartijan tulisi pystyä topakasti kou
luttamaan ja johtamaan rajajääkäri
ryhmää. 

Tänä vuonna valmistuville opistoup
seereille on kaavailtu järjestää jatko
koulutusta vuonna 1995. Koulutus täh
täisi suuren rajavartioaseman päälli
kön tehtäviin. Täydennyskoulutusta 
järjestettäisiin ensi vuosituhannen al
kupuolella. 

Rajavartiolaitoksen upseerien neli
vuotiseen peruskoulutukseen on suun
niteltu sisällyttää rajavartio-oppia. 
Maa-, meri- ja ilmasotalinjan oppilaille 
annettaisiin yhtenäinen rajavartiotoi
minnan peruskoulutus ja eriytyvää teh
täväkohtaista opetusta. Koulutukseen 
liitettäisiin käytännön harjoittelu rajal
la ja komentopaikoilla. Koulutuksen 
maasotalinjalla tulisi tuottaa rajanvar
tiointitekniikan ja taktiikan hallitsevia 
komppania upseereita. 

Rajavartiolaitoksen kapteenikurssit 
järjestettäisiin kolmen tai neljän vuo
den kuluttua upseerin virkatutkinnon 
jälkeen. Pelkistetysti sanoen kurssilla 
koulutettaisiin upseerit rajakomppani
an varapäällikön tai sitä vastaaviin teh
täviin. Kaikki suorittaisivat puolustus
voimien koulutusjärjestelmässä esiup
seeritutkinnon ja muutamat yleisesi
kuntaupseerin tutkinnon. Jälkimmäi-

56 

seen liitettäisiin muutama viikko raja
vartio-oppia. Lisäksi on harkittu järjes
tää täydennyskurssi mainittujen jatko
tutkintojen jälkeen. Kurssin tavoitteet 
ja oppisisältö olisivat nykyisen kakkos
kurssin suuntaiset. 

Puolustusvoimien suunnitelmien 
mukaan upseerilla on mahdollisuus 
suorittaa tohtorin tutkinto lähinnä ma
temaattis-luonnontieteellisellä alalla. 
Rajavartiolaitoksen tarpeita palvelisi 
tätä paremmin yliopiston valtio-opin 
koulutusohjelma. Ensi vuosituhannella 
puhelinluettelossa saattaisi lukea: Ra
javartiolaitoksen päällikkö, valtiotie
teen tohtori ... 

Keskeiset lähteet 

Laki ja asetus rajavartiolaitoksesta. 
Rajavartiolaitoksen johtosääntö. Va
rusmieskoulutus rajavartiolaitoksessa, 
RVLPMK Koul C 1/15.2.90. 
Rajavartijan tulokaskoulutus, 
RVLPMK Koul B 7/30.11.88. 
Rajakoulun opetusohjelmat. 
Kadettien joukko-osastoharjoittelu, 
RVLE:n ak n:o 3195/ Henktsto/Daa/ 
3.7.90. 
Upseerien rv-ja mv-kurssi 1:tja erikoi
supseerikurssit, RVLE:n ak n:o 2950/ 
Henktsto/Daa/8.6.90. 
Rajavartijan koulutus, RVLE:n PM/ 
Henktsto/1.8.90. 
Upseerin koulutus, RVLE:n PM/ 
Henktsto/16.1.90. 

1 erstiluutnantti Martti Kuivala 

1 ANNIKKOJÄÄKÄRIKOULUTUS 1980-
1 UVULLA 

Evl Martti Kuivala oli viimeinen itse
naisen Rannikkojääkäripataljoonan 
komentaja. 
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1 Perinteitä ja aiempia koulutus
vaiheita 

Talvi- ja jatkosodan tarpeiden sekä 
Hangon vuokra-alueen laajenemisu
han perusteella perustettiin ja koulu
tettiin rannikkojalkaväkijoukkoja. 
Pääosa yksiköistä perustettiin sotien 
aikana tai juuri ennen jatkosodan syt
tymistä. 

Koulutus toteutettiin ilman ylem
pien johtoportaiden antamia perustei
ta. Pataljoonien komentajat ja ennen 
kaikkea yksiköiden päälliköt, joista 
pääosa oli reservin upseereita, suunnit
telivat ja johtivat koulutuksen. Toimin
ta perustui pitkälti päälliköiden arvioi
hin tulevista tehtävistä ja heidän sota
kokemuksiinsa. 

Rannikkojalkaväen merkittävimmät 
taistelut olivat Teikarin valtaus yli
menohyökkäyksellä elokuussa 1941, 
osallistuminen Suursaaren valtaukseen 
maaliskuussa 1942 ja tärkeimpänä 59. 
Armeijakunnan ylimenohyökkäyksen 
torjunta Viipurinlahdella kesä-heinä
kuussa 1944. 

Sodan ajan kokemuksista ja rannik
kopuolustuksen tarpeista huolimatta 
varusmieskoulutus käynnistyi vasta 
1953 rannikkotykistöön kuuluneessa 
Rannikkopataljoonassa. Pataljoona 
koulutti linnakkeiden lähipuolustuk
seen ja rannikkopataljooniin reserviä 
sekä kehitti kalustoa ja toimintamene
telmiä. 

Uudentyyppisten sodan ajan rannik
kopataljoonien ja vuodesta 1962 al
kaen rannikkojääkäripataljoonien re
servin kouluttamiseksi perustettiin it
senäinen Rannikkojääkäripataljoona 
Porkkalan varuskuntaan kesällä 1960. 
Siirryttäessä alueelliseen puolustusjär
jestelmään ja taisteluun poistettiin so
dan ajan joukkojen luettelosta rannik
kojääkäripataljoonat. Perusteiden 
muututtua rannikkojääkärikoulutus 
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Upinniemessä väheni ratkaisevasti ja 
keskityttiin ensisijaisesti normaaliin 
jääkärikoulutukseen. 

2 Päämäärä ja perusteita 

Maavoimien rauhanajan organisaation 
vuonna 1974 laaditun suunnitelman 
mukaan tuli rannikkojääkärikoulutus 
ja -pataljoona lakkauttaa. Meri- ja ran
nikkopuolustuksen tarpeiden perus
teella päätettiin kuitenkin säilyttää ko
koonpanoltaan pieni johtajien ja eri
koismiesten koulutukseen keskittyvä 
joukko-osasto. 

Rannikkojääkäripataljoonan tehtä
väksi käskettiin kouluttaa johtajia ran
nikolla ja saaristossa toimiviin jalkavä
kiyksiköihin. Lisäksi tuli kouluttaa 
veneryhmänjohtajia ja venemiehiä se
kä jalkaväen huollon ryhmänjohtajia ja 
miehiä. Koulutuksen perustana käytet
tiin 1-3 kurssilla seuraavia 16.2.1978 
päivätyssä muistiossa esitettyjä vaati
muksia. Rannikolla toimivan jalkavä
kijohtajien on pystyttävä 
- suorittamaan iskuosastomainen 

hyökkäys vihollisen osittain valtaa
malle saarelle, satamaan tai asutus
keskukseen 

- johtamaan alaiset eksymättä perille 
joukon omalla toiminta-alueella 
huonoissakin näkyvyysolosuhteissa 
käyttäen kesällä varsinaisia ja tila
päisiä ylimenovälineitä sekä talvella 
moottorikelkkoja ja railosiltoja 

- johtamaan ryhmän ja joukkueen sis
sitoimintaa ja liikkuvaa tiedustelua 
saaristossa kesä- ja talviolosuhteissa 

- toimimaan yhdessä erityisesti tulen 
käytön järjestelyissä rannikkotykis
tön ja merivoimien kanssa 

- käyttämään räjähdysaineita, miinoja 
ja muita sulutusvälineitä, viestiväli-

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONA 1.10.1979- 31.12.1989 
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ESIKUNTA 
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- TIED 82• 
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neitä ja jalkaväen raskaita aseita ja 
- selviytymään hyvin em tehtäviin liit

tyvistä mieskohtaisista suorituksista 
Rannikkojoukkojen sodan ajan or

ganisaatioiden muututtua 1980-luvun 
alussa täsmentyi koulutustehtävä. 

Johtajat ja erikoismiehet tuli koulut
taa ensisijaisesti rannikkojääkäri
komppanioihin ja rannikolla sekä saa
ristossa toimiviin tiedusteluyksiköihin. 
Koulutettavien tuli kyetä myös linna
ke-, kranaatinheitin- ja torjuntakomp
panian johtajatehtäviin. Yksiköiden 
miehistön pääosa päätettiin kouluttaa 
sodan ajan tehtäviin kertausharjoituk
sissa. 

Ensimmäisten kurssien koulutusko
kemukset ja erityisesti muiden rannik
kojoukkojen ja merivoimien kanssa pi
detyt yhteiset harjoitukset antoivat 

lisäperusteita. Koulutuksen tuli perus
tua mm seuraaviin tekijöihin 
- hyökkääjän toiminta meri- ja rannik

kopuolustustamme vastaan. Erityi
sesti hyökkääjän joukkojen käyttö ja 
taistelutapa linnakkeilla, satamissa 
ja muissa rannikon kohteissa 

- rannikkojääkäri- ja -jalkaväkiyksi
köihin kohdistuva hyökkääjän tie
dustelu ja taistelu tavat sekä mahdol
lisuudet niiden vaikutuksen mini
mointiin 

- rannikkojoukkojen kokoonpanot, 
kalusto, taktiikka ja taistelutekniik
ka. Yksikön päällikön ja tulenjohto
päällikön tulee tuntea rannikkoalu
een ja rannikkorykmentin toiminta 
pääpiirtein sekä linnakkeen joukot 
ja toiminta tarkasti. Joukkueen joh
tajien ja ryhmänjohtajien tulee tun-
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tea linnakkeen joukkojen toiminta, 
maasto ja rakenteet. 
Rannikkojääkäripataljoonan ko-

koonpanoon kuului esikunnan lisäksi 
Rannikkojääkärikoulu, jossa koulutet
tiin rannikkojääkärijohtajat ja Esikun
takomppania, jossa koulutettiin muut 
johtajat ja miehistö sekä kertausharjoi
tuskomppania, joka toimi vain harjoi
tusten aikana. Henkilökuntaa oli 13 
upseeria, 24 toimiupseeria ja 6 siviili
henkilöä. Varusmiehiä Rannikkojää
kärikoulussa oli 120--130 ja Esikunta
komppaniassa 40--70. Kokoonpano 
mahdollisti itsenäisen harjoittelun ko
ko Suomenlahden alueella. 

Koulutuksen onnistumisen eräs pe
rusedellytys on hyvä kalusto ja varus
tus. Vesistökalustoa oli pataljoonalla 
seuraavasti 

- 9 pioneeriuiskoa 
- 1 meriuisko vuodesta 1984 
- kuljetusalus Lohi vuodesta 1986 
- 15 kanoottia, jotka uusittiin 1988 
- n 18 syöksyvenettä sekä 
- perämoottoriveneitä, kumiveneitäja 

partioveneitä 
Kalustoa oli riittävästi ja sen käytet

tävyys oli yleensä hyvä. Ongelmaksi 
koettiin pioneeriuiskon heikohko me
rikelpoisuus, joka ei mahdollistanut te
hokasta harjoittelua kaikilla tehtävien 
edellyttämillä alueilla yli 8-10 m/s tuu
lessa. 

Sotilasläänin ja pääesikunnan sekä 
merivoimien hyvällä tuella rannikko
jääkärit saivat käyttöönsä riittävästi 
monipuolisen koulutuksen edellyttä
mää kalustoa. Koulutettavien henkilö
kohtainen varustus oli myös tarkoituk-

Me~uisko on luo_tettava, nopea ja merikelpoinen 2+23 miehen alus; ilmatorjunnalla on 
saaristossa keskemen merkitys. SA-kuva. 
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n mukainen. Siihen kuului mm taitto
i 1 !linen rynnäkkökivääri, pintauinti
puku, vettä hylkivä lumipuku, sissitak
! 1 t urkisliivit, suojalasit ja satulareppu. 

lJpinniemen saaristo, suojainen He
onselkä, laiturit ja Mäkiluodon linna-

11! tarjosivat erinomaiset olosuhteet se-
111 johtajien ja venemiesten koulutuk
dle. Lammön taisteluampumaradalla 
oitiin ampua kaikilla aseilla ja toteut

taa taisteluammunnat vaihtelevassa 
maastossa vaativalla hyvällä tavalla. 

3 Koulutettavien valinta 

Rannikkojääkärikoulun oppilaat valit
tiin vapaaehtoisista hakemusten ja 
pääsykokeen perusteella. Keskimäärin 
kouluun pyrki vuosittain 350--400 
nuorta miestä. Pääsykokeeseen kutsu
tuista n 250 hakijasta koulutukseen va
littiin 120--135 parasta. 

Hakijoilta edellytettiin hyvää ter
veyttä ja näkökykyä. Kotipaikka ran
nikkosotilaspiirissä ja vesillä liikkumi
seen liittyvät harrastukset olivat eduk
si. Cooperin juoksutestissä tuli saavut
taa vähintään 2 800 m:n ja 200 m:n uin
nissa alle viiden ja puolen minuutin tu
los. Lisäksi tuli selviytyä lihaskunto- ja 
koordinaatiotestistä. Puolustusvoi
mien lahjakkuustestissä, jonka koko
naisarviointiasteikko on 1-9, tuli saa
vuttaa vähintään 5. Pääesikunnan soti
laspsykologinen toimisto testasi lisäksi 
paineensietokyvyn ja johtajaominai
suudet. Haastattelulla selvitettiin kou
lutukseen hakeutumisen perusteita, 
motivaatiota, odotuksia ja yleiskuvaa 
hakijasta. 

Keskiverto 1980-luvun rannikkojää
kärijohtaja on varsin älykäs, painetta 
sietävä, terve, fyysisesti kestävä, hyvän 
uimataidon omaava, rannikolta kotoi-

sin oleva noin 182 cm pitkä ylioppilas. 
Veneenkuljettajakoulµtukseen kou

lutettavat noin kolmekymmentä varus
miestä valittiin merivoimien helmi
kuun saapumiserän alokkaista perus
koulutuskauden loppuvaiheessa. Valit
tavien tuli olla näön tarkkuuden, vä
riaistin ja terveyden puolesta kansipal
veluun sopivia. Pääosa valituista oli li
säksi koulutukseen halukkaita ja ve
neilyä harrastaneita. 

Huolto- ja kuljetusjoukkueen varus
miehet siirrettiin peruskoulutuksen, 
ryhmänjohtajat myös aliupseerikurssin 
ja erikoiskurssien jälkeen Etelä-Suo
men Sotilasläänin muista joukko-osas
toista rannikkojääkärikoulutukseen. 
Siirto toteutettiin kolme kertaa vuo
dessa. 

4 Koulutuksen yleisjärjestelyt sekä 
johtajien peruskoulutus 

Johtajien ja veneenkuljettajien koulu
tus toteutettiin yhden vuotuisen saapu
miserän puitteissa. Kuljetus- ja huolto
joukkueen koulutus liitettiin ensisijai
sesti Rannikkojääkärikoulun ja ve
neenkuljettajien koulutukseen ja tois
sijaisesti varuskunnan ja sen muiden 
joukkojen toimintaan. 

Rannikkojääkärikoulun alokkaat ja
ettiin ensimmäisillä kursseilla kivääri
(rannikkojääkäri), panssarintorjunta
ja kranaatinheitinlinjaan. Syksystä 
1982 alkaen panssarintorjuntalinja lak
kautettiin ja perustettiin tiedustelulin
ja. 

Peruskoulutuksessa ja erikoiskoulu
tuskauden I jaksolla (E I) noudatettiin 
pääpiirtein samaa opetusohjelmaa 
kuin muissakin joukko-osastoissa. 
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1 

(0( (13) 

El:N VENEENIULJ~TTAJAT 

KUVA 2 

Meri- P (8) 
kulj-os Heri•oi-

missa 
(HelLAs) 

Koska ryhmänjohtajia ei ollut, annet
tiin johtajatehtäviä ja niiden edellyttä
mää alustavaa koulutusta jo alokkaille. 
E !-jaksolla taistelukoulutusleirillä an
nettiin ryhmän puolustus- ja hyökkäys
taisteluun liittyen ryhmänjohtajakou
lutusta noin 20 tuntia. 

Aliupseerikurssin I ja II jakson kou
lutuksen päämäärät ja koulutusohjel
mat noudattivat pääpiirtein muiden 
jalkaväkijoukkojen koulutusjärjestely
jä. Erityisiä oppimistavoitteita olivat 
liikkuminen jäällä, jäätiedustelu, väy
län ylitys ja pelastautuminen jään pet
täessä sekä hypotermian (kehon läm
pötilan alenemisen) torjunta. Lisäksi 
tuli oppia koulutushaaran mukaisen 
ryhmän toiminta ja johtaminen saaris
tossa talvella ja kelirikko-olosuhteissa. 

Tärkeimmän harjoituksen aihe oli 
rannikkojääkärikomppanian hyökkäys 
talvella. Se toteutettiin kahden valoi
san ja yhden pimeän mittaisena yleensä 
jollekin Inkoon saariston linnakkeelle. 
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E II (19) E III (16) 

(13) .---.r---'-~ ~ ~~~~--l 

RJ (18) 

RJ (18) 

Harjoitukseen sisällytettiin perusteelli
nen tiedustelu ja valmistelu sekä 20-
30 kilometrin mittainen eteneminen 
väylien yli hyökkäykseen. Taistelujak
son pääosa toteutettiin pimeällä ja sii
nä kiinnitettiin erityinen huomio is
kuosastomaisiin hyökkäyksiin ja niihin 
liittyvään nopeaan ja keskit~ttyyn epä
suoraan sekä suora-ammuntatulitu
keen. 

Aliupseerikurssin päättyessä huhti
toukokuun vaihteessa ansaitsivat ran
nikkojääkärit barettinsa, jonka saami
sen perusteena oli ryhmänjohtajan tut
kinto ja nuhteeton palvelus. Baretit ja
ettiin juhlavin menoin Teikariri kiven 
äärellä myös Reserviupseerikoulun 
rannikkojääkärioppilaille. Tilaisuu
teen osallistui yleensä noin 300-400 
omaista sekä rannikkojääkäreiden pe
rinnetaistelijoita. 

Upseerioppilaat koulutettiin Reser
viupseerikoulussa Haminassa. Rannik
kojääkärilinjan oppilaat koulutettiin 

Tiedustelupartio "donitsilla" rantaan ja köydellä ylös 

kiväärikomppaniassa, tiedustelulinjan 
oppilaat sissikomppaniassa ja kranaa
tinheitinlinjan oppilaat luonnollisesti 
kranaatinheitinkomppaniassa. Pääosa 
rannikkojääkäreistä menestyi erittäin 
hyvin sijoittuen I kolmannekseen. Tie
dustelulinjan kokelaat kritisoivat 
RUK:n opetusta usein siitä, että suuri 
osa oppisisällöstä oli aiemmin opitun 
kertaamista. 

5 Ryhmänjohtajakauden 1-jakson kou
lutus 

Varsinainen rannikkojääkärikoulutus 
alkoi jäiden lähtiessä toukokuun alus-

sa. Koulutuksen päämääränä oli opet
taa vesistökaluston käyttö sekä ryh
mänjohtajan tarvitsemat perustiedot ja 
-taidot toimittaessa rannikolla ja saa
ristossa avovesikaudella. 

Koulutuskauden 240 tunnista käy
tettiin 1980-luvun lopulla eriytyvään 
rannikkojääkärierikoiskoulutukseen n 
110 tuntia ja taisteluharjoitukseen 40 
tuntia. Keskeinen sija oli myös koulut
tajakoulutuksella, jonka määrä koulu
tussuunnitelmassa oli 56 tuntia. 

Ase- ja ampumakoulutuksessa pe
rehdyttiin pistoolien, äänenvaimenti
mien, kiikarikiväärin ja valonvahvisti
men käyttöön. Pioneerikoulutukseen 
sisältyi mm satamanosturin kaatami
nen, laivan räjäyttäminen ja panssario
ven auki räjäyttäminen. 

63 



Vesistökoulutuksen keskeinen sisäl
tö oli 
- merenkulkuopin ja merimiestaidon 

perusteet 
- perämoottorien käyttö ja huolto 
- syöksyveneen käsittely ja väyläajo-

harjoittelu 
- varomääräykset, pelastuspalvelu ja 

elvytys 
- uiskon ja syöksyveneen ominaisuu

det, käyttö, kuormaus ja rantautumi
nen niistä 

- ylimenohyökkäyksen valmistelut ja 
toteutus 

- pintauintipuvun käyttö sekä aseiden 
ja varusteiden kuljetus uiden. 
Taistelukoulutuksessa keskityttiin 

iskuosastohyökkäykseen ja sen edel
lyttämiin perustaitoihin. Harjoiteltiin 

liikkumista kallioisen maaston vaikeis
sa olosuhteissa ja esteiden ylitysväli
neiden käyttöä. Iskuosastoharjoitukset 
pidettiin usein rannikkojääkäreiden 
"kotilinnakkeella" Mäkiluodossa. 
Kohteen tiedustelun, ryhmien toimin
nan suunnittelun ja käskytyksen jäl
keen harjoiteltiin toiminta. Tuhottava
na kohteena oli alus, polttoainevaras
to, rannikkotykkiasemaan tai johta
mispaikkaan tunkeutunut vihollinen. 
Iskuryhmän hyökkäystä harjoiteltiin 
erilaisissa maasto-olosuhteissa raken
nuksissa ja kantalinnoitteissa. 

Kauden tärkein koulutustapahtuma 
oli rannikkotykistön yhteisleirin osana 
yleensä toukokuun neljännellä viikolla 
toteutettu taisteluharjoitus. Harjoituk
sen aiheena oli rannikkoalueen reser-

.... ,.,,. 
' 

Ylös jäistä, ensin ase, sitten sukset ja mies. Tilanne 20.2.1986: aurinkoista, tuuli lounaasta 
10 m/s,-24 C 
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vinä t01m1van rannikkojääkärikomp
panian vastahyökkäys vihollisen osit
tain valtaamalle linnakkeelle. Harjoi
tuksen kehittäminen toteutettiin 
yleensä kuvan 3 mukaisesti. 

Tilannetta harjoituksessa kehitettiin 
sodan uhasta alueloukkausten kautta 
,·nsimmäisiin taisteluihin. Rannikko
jääkäreiden koulutus toteutettiin, joh
tamistoiminnan, valmistelujen ja tais
tclutoiminnan osalta mahdollisimman 
todenmukaisesti todellisessa toiminta
maastossa. 

Erityinen huomio kiinnitettiin har
.ioitteluun linnakkeella. Ensin jokainen 
johtaja ja mies tutustui tehtävänsä 
edellyttämään toimintamaastoon. Sa
malla selvitettiin linnakkeen joukkojen 
tarkka ryhmitys ja tehtävät, suojaiset 
kulku-urat, sulutteet, piikkilanka- ja 
muut esteet, asepesäkkeiden ja johta
mispaikkojen rakenne, raskaiden asei
den ampumasektorit, epäsuoran tulen 
maalit, linnakkeen viestiyhteyksien 
liittymispaikat, linnakkeen lääkintä- ja 
ampumatarvikehuoltopaikat ja mah
dollisuudet tukeutua niihin. Edelleen 
selvitettiin kaikille vihollistilanne, jon
ka pohjalta hyökkäys toteutetaan. Seu
raavassa vaiheessa harjoiteltiin hyök
käys joukkueittain 2-3 kertaa. Harjoit
teluun sisällytettiin yhteistoiminta 
hyökkäyssuunnassa taistelevien lin
nakkeen joukkojen kanssa. Yhteistoi
minta-asioita ovat esimerkiksi 
- opastus ja tilannetietojen selvitys 
- ilmatorjuntatykin tai -jaoksen suo-

jaus ja tulituki 
- linnakekomppanian osien tulituki ja 

liittyminen hyökkäykseen 
- rannikkotykin tai tulenjohtoaseman 

miehistön osan tulituki 
- yhteyksien käyttömahdollisuudet ja 

taistelun aikana käytettävät merkit 
sekä tunnukset 

- huollollinen tuki. 
Harjoituksen sovelletussa vaiheessa 

S Jalkaväen vuosikirja 1991 

asetettiin johtajat ja joukot uusien 
haasteiden eteen kehittämällä tilannet
ta toisin kuin harjoitteluvaiheessa. 
Näin kehitettiin johtajia sekä miehiä 
aktiiviseen havaintojen tekoon ja itse
näiseen johtamiseen sekä toimintaan. 

6 Ryhmänjohtajakauden II-jakson ja 
upseerikokelaiden koulutus 

6.1 Päämäärät ja yleisjärjestelyt 

Ryhmänjohtajien koulutuksen paa
määränä oli harjaannuttaa heidät joh
tamaan ja kouluttamaan koulutushaa
ransa mukaista ryhmää joukkueen osa
na rannikkojääkärikomppanian eri toi
minnoissa. Lisäksi tuli täydentää kou
lutushaarakoulutusta. 

Kokelaat tuli harjaannuttaa johta
maan ja kouluttamaan koulutushaa
ransa mukaista joukkuetta rannikko
jääkärikomppanian tai muun rannikon 
jalkaväkiyksikön osana kertausharjoi
tuksissa ja sodan ajan joukoissa. Lisäk
si heidät tuli valmentaa toimimaan 
joukkueen ja komppanian perustamis
tehtävissä. 

Ryhmänjohtajien ja kokelaiden 13 
viikon ja 520 tunnin koulutuskaudet 
muodostivat pääosin yhtenäisen koko
naisuuden. 

Kokelaille opetettiin varsinaisen 
rannikkojääkärikoulutuksen perus
teeksi kauden alussa noin 40 tunnin ve
sistö- ja iskuosastokoulutuspaketti. 
Sen sisältö oli pääpiirtein sama kuin 
ryhmänjohtajien !-jakson koulutukses
sa. Pääosa koulutusaiheista oli ryhmi
tetty kuvan 4 mukaisesti noin viikon 
mittaisiin opetusjaksoihin, leireihin tai 
taisteluharjoituksiin. Koulutukseen 
antoi kehyksiä, sisältöä ja todenmukai
suutta tiivis yhteistyö rannikkotykistön 
joukko-osastojen ja Rannikkotykistö
koulun, rantamaalla toimivien jalkavä-
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RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN KESiiKAUD[N KOULUTUSJÄRJESTELYT 1980-LLNUN LOPULLA (ESlfiERKKI) 

5.6. 

23.VIO 24. VIO 25. VIO 26.VIO 
lOIELAIDEN LINNOITUS- SISSI- JA VESISTÖIOUL-
VESISTÖIOUL LEIRI LUONNONMUONA- JA TSTHARJ 
RJOHT:T IOULUTUS RANNJP, RTI, 
IOULUTTAJAIOUL UUDJP JA SLRTR 

3.7. 27.VIO 28.VIO 29. VIO 30.VIO 
"VARUSIUNTA- IOULUTTAJA- AMPUMALEIRI JA J SUTUSIESIUS-
VIIIIO" JA IOULUTUS TAISTELU JUSSARi - HÄSTÖ BUSÖ 
VUOSIPÄIVÄ HELLAS:N 

ALOIIAAT 
1.8. 

31.VIO 32.VIO 33.VIO 34.VIO 35. VIO 
VESISTÖIOUL- "VARUSIUNTA- VESISTÖIOUL- SISSIHARJOITUS HUOLTO 
JA TSTHARJ VIIIIO" JA JA TSTHARJ SIIRTYMINEN 
RANNJP, UUDPR RANNJPÄIVÄ RANNJP, IYMJP, RANNJP, HELLAS RESERVIIN 
HANRPSTO RUI JA IOTRPSTO RLAIV 

KUVA 4 

kijoukko-osastojen ja merivoimien 
kanssa. 

Taistelu- ja sotaharjoituksissa ran
nikkojääkärit toimivat 80-luvun alku
puolella pääsääntöisesti muiden ranni
konpuolustajien "pelkäämänä" vihol
lisena keltaisella puolella. Vuosikym
menen loppupuolella toimittiin lähes 
poikkeuksetta sinisellä puolella yhdes
sä muiden rannikkojoukkojen kanssa. 
Näin voitiin harjoitella mahdollisim
man todenmukaisesti kriisiajan todel
lilsia tehtäviä sekä kehittää taistelutek
niikkaa ja yhteistoimintaa erityisesti 
linnakkeiden joukkojen kanssa. 

6.2 Kouluttajakoulutus ja taistelukou
lutus 

Kouluttajakoulutuksen perusopetusti
laisuus oli merivoimien kesäkuun saa
pumiserän alokkaiden peruskoulutus
kauden puolivälin jälkeen toteutettu 
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viikon koulutusjakso. Tällöin muodos
tettiin neljään Laivastokoulun alokas
komppaniaan koulutusorganisaatio. 
Yksiköiden päällikköinä ja varapääl
likköinä toimivat kokelaat suunnitteli
vat opetusohjelmien perusteella koulu
tuksen, laativat viikko-ohjelman, käs
kivät koulutuksen toteutuksen ja val
voivat suorituksia. 

Joukkueiden kouluttajina toimivat 
kokelaat laativat oppitunti- ja harjoi
tussuunnitelmia sekä koulutuskortteja, 
antoivat ohjeet ryhmänjohtajille sekä 
pitivät oppitunteja ja harjoituksia. 
Ryhmänjohtajat toimivat ryhmiensä 
kouluttajina ja joukkueen apukoulut
tajina. 

Rannikkojääkäritaitojen kannalta 
keskeisin kouluttajakoulutus toteutet
tiin muille joukko-osastoille annetta
vissa vesistökoulutus- ja taisteluharjoi
tuksissa. Rannikkojääkärikokelaat ja 
ryhmänjohtajat kouluttivat Kymen ja 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan sekä 

1 Judenmaan Prikaatin harjoitusosasto-
1 Virolahdella, Helsingissä ja Syndale-

111ssa. Koulutusaiheet olivat ylimeno
kaluston ja tilapäisen ylimenokaluston 
~ äyttö sekä tärkeimpänä vahvennetun 
Joukkueen iskuosastohyökkäys. 

Perusharjoitusten jälkeen harjoituk
sen aiheena oli rannikkojääkärikomp
panian hyökkäys vihollisen osittain 
valtaamalle linnakkeelle. Harjoitus to
teutettiin kokelaiden ja ryhmänjohta
jien mahdollisimman itsenäisenä junai
luna ja samoja periaatteita noudattaen 
kuin rannikkotykistön yhteisleiriin liit
tyvä harjoitus (kuva 3 ja kohta 5). 

Lisäksi osa kokelaista ja ryhmänjoh
tajista toimi kouluttajina rannikkoty
kistöjoukko-osastojen ja Rannikkoty
kistökoulun sissikoulutuksessa. 

Asutuskeskustaisteluharjoituksia pi-

SELITE 

1 - rannikkoalueen käsky rannjkpääll:lle 
- yhteydenotto rannikkorykmentin esikuntaan ja 

linnakkeen päällikköön 
- maastontiedustelu linnakkeella ja 

hyökkäyssuunnitelman laatiminen 
- lied- ja valmos:n toiminta tukeutumisalueella 

2 - rannjk:n marssi ja valmistelut tukeutumisalueella 
- alijohtajien maastontiedustelu ja suunnittelu 

3 - hyökkäyksen harjoittelu yhdessä linnakkeen 
joukkojen kanssa 

- maastontiedustelu ja suunnittelu toiseksi 
tärkeimmällä linnakkeella 

4 - hyökkäysharjoittelu 

5 - sovellettu hyökkäys, joka toteutetaan osin tai 
kokonaan taisteluammuntana 

- harjoituksen päättäminen 

KUVA 3 

dettiin mm Vallisaaressa ja vuodesta 
1987 alkaen Jussarössä, ampumaleirin 
yhteydessä. Kaivostoiminnan päätyt
tyä saareen käyttämättömäksi jääneet 
rakenteet tarjosivat harjoituksille erin
omaiset puitteet, joita mm Kaartin Pa
taljoona on myöhemmin hyödyntänyt. 
Rannikkojääkärikomppanian hyök
käys saaristossa ja puolustus toteutet
tiin yleensä Upinniemen saaristossa 
erillisinä vakioharjoituksina. 

6.3 Ase- ja ampumakoulutus sekä pio
neerikoulutus 

Asekoulutuksen lähtökohtana oli vaa
timus, jonka mukaan rannikkojääkäri
johtajien tulee hallita joukkonsa or
ganisaatioon kuuluvien aseiden käyttö 
hyvin. Lisäksi on kyettävä ampumaan 
kaikilla aseilla, jotka joukko voi saada 
käyttöönsä hyökättäessä linnakkeella, 
satamassa tai muussa tärkeässä koh
teessa. 

Käsiteltäviä aseita ja miinoja olivat 
- rynnäkkökivääri 
- kevyt konekivääri 
- kevyt sinko ja kevyt kertasinko 
- telamiina, kylkimiina, putkimiina, 

automiina ja pohjamiina 
- käsikranaatti 
- pistooli ja valopistooli 
- konepistooli m 31 ja Sten-konepis-

tooli 
- pikakivääri m 27 
- tarkkuuskivääri 
- raskas konekivääri 
- raskas sinko ja raskas kertasinko 
- jalkaväkitykki (37 jvk) 
- kevyt ja raskas kranaatinheitin 
- ilmatorjuntatykki (23 itk 61) 
- 100 mm rannikkotykki (100 tk). 

Yleensä heinäkuussa toteutettu am
pumaleiri jakautui ohjelmallisesti ke
vyt- ja raskasasevaiheeseen. Koulutus
haarasta riippumatta kaikki käsitteli
vät koko arsenaalia ja ampuivat sekä 
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keveillä että raskailla aseilla. Keveillä 
aseilla ammuttiin myös niinsanotut ve
neammunnat. Esimerkiksi vihollispar
tion tulituksen kohteeksi joutuneesta 
uiskosta ryhmä eli uiskon laidallinen 
ampui ryöppyinä luodoille asetettuja 
maaleja. 

Raskasaseammunnoista ilmatorjun
ta-ammunta toteutettiin selkäaseella ja 
tomitykkiammunta sisäputkella. Ran
nikkotykkiammunta oli asekohtainen 
suora-ammunta leirialuetta lähinnä 
olevalla linnakkeella. Kranaatinheitti
millä rannikkojääkäri- ja tiedustelulin
ja ampuivat suora- ja lyhytkanta-am
muntoja. 

Tärkein taisteluammunta oli vah
vennetun rannikkojääkärijoukkueen 
hyökkäys. Ammunta alkoi ylimenolla 
ja tehtävä oli linnakkeella muiden 
omien joukkojen kanssa taistelussa 
olevan vihollisen lyöminen. Ammun
taan sisällytettiin myös ammunta hyök
käyksen aikana haltuun saaduilla aseil
la, joita olivat yleensä kevyt kranaatin
heitin, jalkaväkitykki, raskas koneki
vääri, ilmatorjuntatykki ja raskas sin
ko. Asutuskeskustaisteluammunta to
teutettiin pistoolein, konepistoolein ja 
tulenosoituspanoksin kahteen parak
kirakennukseen valmistellulla radalla 
taistelijapareittain vyörytysammunta
na. 

Ampumaleiriin liittyen kerrattiin 
myös miinojen, räjähdysaineiden ja sy
tytysvälineiden käyttö. Räjäytysharjoi
tuksessa katkottiin ja puhkottiin erilai
sia metalli-, puu- ja betonikohteita. 

Pikalinnoittamisen ja elementtien 
rakenteen ja käytön opetuksen lisäksi 
rakennettiin linnoitusleirillä mahdolli
simman hyvän suojan antavia linnoit
teita. Linnakkeelle rakennettiin be
tonihirsistä eräitä konekivääripesäk
keitä. Vuodesta 1987 alkaen rakennet
tiin betonielementeistä pysyviä taiste
luasemia ja teräselementeistä majoi-
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tuslaitteita. Linnoituskoulutuksen pää
määränä oli opettaa johtajille miten 
saariston ja rantamaan kallioisissa olo
suhteissa kyetään mahdollisimman no
peasti ja tarkoituksenmukaisesti suo
jautua vihollisen asevaikutukselta sekä 
kouiuttaa heitä johtamaan ryhmän ja 
joukkueen työskentelyä sekä konetyö
tä. 

6.4 Tiedustelu-, viesti- ja sissikoulutus 

Tiedustelulinjan kokelaiden ja ryh
mänjohtajien tuli kyetä johtamaan tie
dusteluryhmää pataljoonan tiedustelu
joukkueen, prikaatin tiedustelukomp
panian tai rannikkorykmentin tiedus
telujoukkueen osana rannikon olosuh
teissa. Kokelaat saivat lisäksi koulu
tuksen johtajiksi ja osa heistä pataljoo
nan tiedustelu-upseeriksi. Kaikille 
koulutettiin tähystyspaikan perustami
nen ja toiminta, tiedustelutietojen vä
littäminen ja tiedustelupartion toimin
ta saaristossa. 

Tiedustelu- ja viestikaluston käsitte
lyyn ja käyttöön sisällytettiin 
- kiikarin ja pimeäkiikarin käyttö 
- radioiden (LV 217 ja LV 317), puhe-

limen, sanomalaitteen, keskuksen ja 
keskusvaihteen käyttö sekä johdi
nyhteyksien rakentaminen 

- kameran ja kauko-objektiivin käyttö 
- karttojen merkinnät, tilannetietojen 

kokoaminen ja välittäminen 
- kanootin, pintauintipuvun ja tila

päisten ylimenovälineiden sovellettu 
käyttö. 
Rannikkojääkärikoulu sai olla mu

kana 1980-luvulla pataljoonan ja pri
kaatin tiedustelujärjestelmän sekä tie
dustelukoulutuksen kehittämisessä. 
Toiminnasta tiedustelukomppaniana 
puolustusvoimien pääsotaharjoituk
sessa talvella 1986 sai koulu koulutus
päällikön erityiset kiitokset. 

Sissi- ja luonnonmuonaleirillä kou
lutettiin saaristossa toteutettavan sissi
toiminnan perustaidot. Luonnonmuo
nan käytön opetus sisälsi elintarvik
keiksi soveltuvien kasvien, sienten ja 
marjojen tunnistamisen ja valmistami
sen. Lisäksi opetettiin kalojen, lintujen 
ja nisäkkäiden pyyntimenetelmiä ja 
valmistus ruoaksi. 

Toinen sissiharjoitus liittyi joko me
rivoimien johtamaan yhteisharjoituk
seen tai tukeutumisharjoitukseen. Har
joituksessa tuhottiin huolellisen tiedus
telun ja valmistelun jälkeen yleensä pi
meällä aluksia ja muita saaristossa toi
mivia viholliskohteita. Vihollisen lii
kennettä häirittiin väyläkapeikoissa 
suoritettavilla ylläköillä. 

7 Veneenkuljettajien ja veneryhmän
johtajien koulutus 

Helmikuun saapumiserän Laivaston
koulun peruskoulutuksen jälkeen siir
tyivät veneenkuljettajaksi koulutetta
vat huhtikuun alussa Rannikkojääkäri
pataljoonaan. Miehistön koulutus ja
kautui kolmeen erikoiskoulutuskau
teen (KUVA 2). 

Ensimmäisen jakson päämääränä oli 
oppia neljässä viikossa sellaiset meren
kulun ja koneopin tiedot ja taidot, että 
koulutettavat selviytyvät sotilasve
neenkuljettajan tutkinnon teo
riakokeista. Jakson koulutukseen osal
listuivat veneryhmänjohtajiksi koulu
tettavat oppilaat, joiden osalta kysees
sä oli AUK II:n E-jakso. Eriytyvän 
koulutuksen 144 tunnin puitteissa pe
rehdyttiin merenkulun perusteisiin, 
merimiestaitoihin, koneiden rakentee
seen, toimintaan ja huoltoon, sähköop
piin, viestivälineisiin ja niiden käyt
töön, meriteiden sääntöihin sekä turva
palveluun ja luonnonsuojeluun. Tär
keimmät harjoittelumuodot olivat kui-

vapurjehdus sekä veneiden varustelu 
sekä siihen liittyvä kaluston käsittely. 

Toisen 19 viikkoa kestävän jakson 
päämääränä oli kouluttaa kuljettajat 
hallitsemaan itsenäisesti henkilöstö- ja 
materiaalikuljetukset varomääräysten 
sallimissa olosuhteissa vähintään tyy
dyttävän näkyvyyden vallitessa. Lisäk
si tuli kyetä toimimaan tyydyttävästi 
rannikkojääkärijoukkueen mehistö
tehtävissä. 

Koulutusjakson ensimmäiset viikot 
keskityttiin merenkulku-, merimiestai
to- ja konekoulutukseen sekä erityises
ti ajoharjoitteluun, joka osin liittyi ran
nikkojääkärijohtajien koulutukseen. 
Jakson neljännellä koulutusviikolla to
teutettiin rannikkotykistön yhteislei
riin liittyvä rannikkojääkärikomppani
an taisteluharjoitus. Silloin tuli kyetä 
kuljetustehtäviin esimerkiksi Kotkan 
edustalla tai Saaristomerellä. Pääosa 
koulutuksesta liittyi Rannikkojääkäri
koulun harjoituksiin ajotehtävinä väy
lillä sekä niiden ulkopuolella ja toimin
tana tukeutumisalueella. 

Hyväksyttyjen teoriakokeiden ja vä
hintään 50 tunnin ohjatun ajoharjoitte
lun jälkeen suorittivat veneenkuljetta
jat ajokokeen uiskon päällikkönä ja 
kuljettajana. Kokeen otti vastaan Suo
menlahden alushuoltopiirin katsastus
miehenä Helsingin Laivastoaseman 
merenkulku-upseeri. Ensimmäiset kul
jettajat saivat kirjansa yleensä kesä
kuun lopulla ja viimeiset elokuun alku
puolella. 

Kolme-neljä parasta veneenkuljet
tajaa komennettiin E II-kauden loppu
vaiheen ajaksi Laivastonkoulun aliup
seerikurssin merenkulkulinjalle. He 
toimivat veneryhmänjohtajina E III
kauden ajan. 

Kolmannen 16 viikon mittaisen eri
koiskoulutusjakson aikana harjaannu
tettiin veneenkuljettajat itsenäiseen 
toimintaan uiskon päällikkönä ja kul-
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jettajana myös pimeällä. Lisäksi tuli 
kyetä toimimaan hyvin rannikkojääkä
rijoukkueen miehistötehtävissä ja oli 
osattava sissin perustaidot. 

Merenkulkukoulutuksen keskeisim
piä harjoituksia olivat 2-3 vuorokau
den ajoharjoitukset, joista pääosa to
teutettiin pimeällä tai huonon näky
vyyden vallitessa. Kiistatta on voitu to
deta, että pataljoonan veneenkuljetta
jat saivat puolustusvoimien varusmie
histä monipuolisimman merenkulku
koulutuksen ja parhaan kokemuksen 
aluksen päällikön vaativassa tehtäväs
sä. Ajotunteja kuljettajille kertyi keski
määrin 125. 

Kauden koulutukseen kuului taiste
lu ja sissikoulutusta noin 120 tuntia se
kä ase- ja ampumakoulutusta noin 50 
tuntia. Sen lisäksi osallistuttiin koulu
tusleireille ja sotaharjoituksiin. Mainit
takoon, että syksyllä 1988 veneenkul
jettajien joukkue sijoittui Etelä-Suo
men sotilasläänin jalkaväkileirin kivää
rijoukkueiden koulutustasokilpailuissa 
toiseksi. Ainoastaan Uudenmaan Pri
kaatin Aliupseerikoulun joukkue oli 
parempi. Tulosta voidaan pitää sivula
jissa erinomaisena, varsinkin kun jouk
kueen johtajalla oli takanaan neljän 
viikon merenkulkulinjan aliupseeri
koulutus ja muita joukkueita johtivat 
kokelaat. 

8 Kertausharjoitukset 

Rannikkojääkäriyksiköiden kertaus
harjoituksia on toimeenpantu vuodes
ta 1984 alkaen. Upseereiden harjoitu
saika on ollut 12 päivää, aliupseereiden 
ja erikoismiesten 10 päivää ja miehis
tön kahdeksan päivää. Miehistön osal
ta keskimääräistä pidempi aika on to
dettu tarpeelliseksi, koska varusmie
saikaisen rannikkojääkärikoulutuksen 
perusta puuttuu. Pääosa harjoituksiin 
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osallistuneista miehistä on varusmie
henä koulutettu jalkaväessä, osa ran
nikkotykistössä, muissa aselajeissa ja 
puolustushaaroissa. Johtajat ja veneen
kuljettajat ovat harvaa poikkeusta lu
kuunottamatta olleet Rannikkojääkä
ripataljoonassa palvelleita. 

Harjoitusten opetusohjelmaan on 
kuulunut valmennus- ja perustamisjak
son sekä kohdistusammuntojen jäl
keen vesistö- ja iskuosastokoulutus se
kä linnakkeelle suoritetun vastahyök
käyksen harjoittelu ja sovellettu tilan
teenmukainen toteutus. Lopuksi on 
suoritettu vahvennetun rannikkojää
kärijoukkueen tai komppanian taiste
luammunta harjoitusalueena olevalla 
linnakkeella. 

Harjoitusten tuloksia arvioitaessa on 
todettu rannikkojääkärijohtajien kou
lutus- ja johtamistaidon sekä vene
miesten ammattitaidon riittävän vaati
viin itsenäisiin tehtäviin. Vaikka mie
histön pohjakoulutus on vaihteleva, on 
harjoitteluun paneuduttu innolla ja 
harjoituksen jälkeen on reserviin ko
tiutettu tehtäviinsä pystyvä hyvähenki
nen yksikkö. 

LOPUKSI 

Rannikkojääkärijohtajien ja erikois
miesten koulutus on perustunut 1980-
luvulla rannikkopuolustuksen kriisia
jan määrällisiin ja laadullisiin tarpei
siin. Koulutuksen sisältöä ja toteutusta 
kehitettäessä on otettu huomioon mui
den joukkojen kokoonpano ja taktiik
ka sekä uhkakuva ja vihollisen toimin
tamahdollisuudet. 

Valitun varusmiesaineksen lisäksi 
oli monia koulutustuloksia edistäviä 
tekijöitä. Pataljoonaan siirtyi hyvin 
opinnoissaan ja työssään menestyneitä 
upseereita ja toimiupseereita. Toi
miupseerikunta täydentyi pääasiassa 

Rannikkojääkärikoulun korkeatasoi
silla kasvateilla. Yhden saapumiserän 
järjestelmä takasi koulutuksen pitkä
jänteisyyden ja Helsingin Laivastoase
man huollollinen ja muu tuki sekä va
ruskunnallisten velvotteiden vähäisyys 
antoi erinomaisen koulutusrauhan. 

Koulutuksen ohella kehitettiin ja ko
keiltiin noin 20 vuotta kestäneen lama
kauden jälkeen kalustoa ja varusteita. 
Tuloksista mainittakoon meri- ja huol
touisko sekä taistelukuljetusvene Lohi 
ja uusittu kanootti. Taktiikka, taistelu
tekniikka ja koulutuksen keskeisin si
sältö kirjattiin Rannikkojääkärikomp
panian taisteluohjeeseen. 
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Rannikkojääkäripataljoonan koulu
tuskäskyt vuosilta 1982, 1985, 1987 ja 
1988 
Rannikkojääkäripataljoonan koulu
tussuunnitelmat vuosilta 1982 ja 1987 
Rannikkojääkäripataljoonan taiste
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Rannikkojääkäripataljoonan käskyt 
osallistumisesta rannikkotykistön yh
teisleiriin 1986--88 sekä vesistökoulu
tus- ja taisteluharjoituskäskyt 1986-88 
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Majuri Jukka Pennanen 

SIMULAA TTORIT 

TULEVATJALKAVÄKEEN 

SA-kuva Suikkari. 
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Yleisesikuntamajuri Jukka Pennanen 
(38 v.) palvelee toimistoesiupseerina 
Pääesikunnan jalkaväkitoimistossa. Ai
kaisemmin hän on palvellut toimistoup
seerina Etelä-Suomen Sotilas/äänin 
Esikunnassa ja eri tehtävissä Panssari
prikaatissa mm panssarivaunukomp
panian päällikkönä. Majuri Pennasen 
kirjoitus täydentää majuri Aulis Leino
sen kirjoitusta jalkaväen koulutuslait
teista vuoden 1987 Jalkaväen vuosikir
jassa. 

Tässä kirjoituksessa keskitytään jalka
väen asejärjestelmiin liittyviin simu
laattoreihin, simulaattorikoulutuksen 
ideologiaan ja simulaattorikoulutuk
scn tulevaisuudennäkymiin. Kirjoituk
sessa vain maininnalla sivuutettavista 
jo käytössä olevista simulaattoreista on 
saatavissa tietoa vuoden 1987 Jalkavä
en vuosikirjasta. Teknisen kehityksen 
jatkuessa nopeana ja simulaattorien 
käyttötarkoituksen selkiintyessä on 
painopiste siirtymässä maalilaitteista 
älykkäisiin, asejärjestelmiin liittyviin 
simulaattoreihin. Simulaattorit tulevat 
vaikuttamaan merkittävästi 1990-lu
vun koulutukseen ja 2000-luvun alussa 
pääosa eri asejärjestelmien koulutuk
sesta tultanee antamaan simulaatto
reilla. 

LUMIPALLOSTA PAUKKUPAT
RUUNAAN 

"Nopea ja tähdätty tulenkäyttö, ripeä 
siirtyminen suojassa uuteen tuliase
maan, tähystys, uusi tilanteenmukai
nen toiminta ... ". Onko edellä kuvattu 
peruskoulutuskauden alokkaiden toi
mintaa taisteluharjoituksessa vai 10-
vuotiaiden lasten käyttäytymistä lu
misodassa. Epäilemättä on kallistutta
va jälkimmäisen vaihtoehdon puolelle. 
Perustekin on selvä: "jäinen lumipallo 
opettaa ... ". 

Miten on kuitenkin mahdollista, että 
kymmenen vuotta myöhemmin samat 
pojat varusmiehinä, rynnäkkökivääri 
tai sinko kädessään eivät enää osaa toi
mia tilanteenmukaisesti. Syitä on var
masti useita, kuten: 
- paukkupatruunaa ei tarvitse pelätä, 
- oma hyväkään "osuma" ei lamauta 

vastapuolta, 
- ryömimistä ja konttaamista ei osata 

tehdä enää "oikein", joten on pa
rempi pysytellä paikallaan, 

- vaatteet kastuvat ja likaantuvat vaih
dettaessa tuliasemia, 

- on kylmä, 
- tarkkaan käsketty etäisyys taistelija-

pariin ei mahdollista joustavaa tu
liaseman valintaa ym. 
Kaikki tämä aiheuttaa taistelukoulu

tuksessa sen, ettei tärkeintä ole itse 
taisteluvaihe, vaan siirtyminen koske
tukseen. Kosketuksen jälkeistä vaihet
ta ei voida eikä aina osatakaan koulut
taa. Sotaharjoituksissa tilanne yleensä 
keskeytetään, kun ryhmitys on mennyt 
sekaisin. Tuskin yksikään taistelija ko
kee itse "kaatuneensa" tai "haavoittu
neensa". 

Taisteluammuntojen usein hyvinkin 
passiivis-staattiset maalijärjestelyt ei
vät poista em. ongelmaa. Paikallaan 
eturinteessä seisovat "viholliset" ja ta
saista vauhtia sivuttain liikkuvat, mus
tasta muovista tehdyt panssarivaunu
maalit eivät myöskään vastaa taistelu
kentän todellisuutta. 

Edellä esitetyt ongelmat eivät koske 
vain rynnäkkökiväärein ja kertasin
goin taistelevia jääkäreitä, vaan myös 
panssarintorjuntamiehiä, panssari
vaunumiehistöjä ja muidenkin koulu
tushaarojen ja aselajien taistelijoita. 

PAUKKUPATRUUNOISTA SIMU
LAA TTOREIHIN 

Taistelukenttä ympäristönä koostuu 
lukuisista erilaisista tekijöistä (kuva 1). 
Jotta yksityinen taistelija kykenee mu
kautumaan tähän vaikeaan ympäris
töön, on hänen yksilötekijänsä oltava 
kunnossa ja hänen on hallittava usein 
hyvinkin monimutkaiset ympäristöte
kijät (kuva 2). Ainoastaan tällöin tais
telija voi toimia tarkoituksenmukaisel
la tavalla ja tehokkaasti. 

Kun tarkastelemme yksilö- ja ympä
ristötekijöitä, huomaamme, että lähes 
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1~ 
~ ·r:

ASEEN KÄSIITELY 
TULITTAMINEN 
TUHOAVA OSUMA ti-·d~,..._,, 

KOMMUNIKOINTI JA KOORDI
NOINTI EPÄSELVISSÄ 
TILANTEISSA 

Kuva 1 Taistelukenttä ympäristönä. SA-kuva Suikkari. 

YKSILÖTEKIJÄT 
- kyvyt 
- taidot 
- asenteet 
- päättäväisyys 
- sosiaalinen kypsyys 
- tunne-elämän kypsyys 
- fyysiset voimavarat 

MAASTON KÄ YTIÖ 
MAALIN UJYT ÄMINEN 

TILANTEEN ARVIOINTI! 
PÄÄTÖKSENTEKO! 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT! 
Fyysinen osa Sosiaalinen osa! 
- maasto - henkilösuhteet! 
- aseet - säännöt! 
- tiestö - rutiinit! 
- sää - ryhmä/joukkue! 
- valaistus - komppania ym! 

Kuva 2 Yksityisen taistelijan toimintaan 
vaikuttavat yksilö- ja ympäristötekijät. SA
kuva Suikkari. 
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Jokaiseen kohtaan kyetään vaikutta
maan koulutuksella. Koulutuksella, jo
!..a tapahtuu todellisilla välineillä, mah
lollisimman todenmukaisessa ympä-

1 istössä oman joukon kanssa. Erino
maisen keinon tähän tarjoavat erilaiset 
simulaattorit. 

Simulaattoreilla tarkoitetaan laitet
ta, joka antaa mahdollisimman toden
mukaisen kuvan siitä laitteesta tai jär
jestelmästä,jota se kuvaa. Pelkkä ulko
muodon yhdenmukaisuus ei kuiten
kaan riitä, silloinhan olisi kyseessä vain 
pelkkä atrappi, vaan laitteen on reagoi
tava todenmukaisesti johonkin toimin
taan ja sen tulee antaa tästä toiminnas
ta jonkinlainen tulostus. 

Simulaattoreita on hyvin erilaisia. 
Karkeasti voidaan simulaattorit jaotel
la lähinnä käyttöperiaatteittensa mu
kaan seuraavasti: 

1. Maalisimulaattorit, jotka simuloivat 
maalin toimintaa. Maalit voivat liik
kua, nousta ja laskea sekä ampua pauk
kulaukauksia. Ohjausjärjestelmä voi 
olla ohjelmoitava tai osumaan reagoi
va. Maaleja käytetään lähinnä kova
panosammuntojen maaleina. Ongel
mana laitteilla on vaikeus ryhmittää ne 
tilanteenmukaisesti, jotta ne eivät tuli
tuksessa rikkoutuisi. Meillä on käytös
sä runsaasti tällaisia maalisimulaatto
reita esimerkiksi kotimaisen Jantronic
yrityksen valmistamia JANTER-maa
lilai tteistoja. 

2. Osatehtävä-simulaattorit, jotka si
muloivat jonkin asejärjestelmän jotain 
osatehtävää. Laitteita voi käyttää 
yleensä vain tietyssä ympäristössä, 
yleensä sisätiloissa. Niillä voidaan si
muloida vain pientä osaa todellisuu- · 
desta eikä niitä ole järkevää käyttää 
koulutukseen kuin muutamia tunteja. 
Laitteet ovat perusteltuja monimut
kaisten ja hankalasti käsiteltävien ase-

järjestelmien rakenteen kouluttamise
een ja käsittelyharjoittehmn; meillä täl
laisia simulaattoreita ovat esimerkiksi 
panssarivaunujen latausharjoittelulait
teet. 

3. Ampumasimulaattorit, jotka simu
loivat todenmukaisesti ampumatapah
tumaa. Ympäristö ja asejärjestelmät 
ovat mahdollisimman todellisia (to
denmukainen malli tai todellinen ase 
lisälaittein). Maalitoiminta johdetaan 
televisiokuva-tyyppisenä täh täinlai t
teeseen tai se heijastetaan videotykillä/ 
diaprojektorilla aseen etupuolelle si
joitetulle heijastinkankaalle. Maalitoi
minta on toteutettu filmaamalla todel
lisia tilanteita tai käyttämällä tietoko
neella valmistettua kuvaa (CGI). Pans
sarivaunujoukkueiden koulutusta var
ten rakennetaan Parolannummelle 
koulutushalli , jonne valmistuu myös 
tällä tekniikalla toteutettu simulaatto
rijärjestelmä. Eniten tämän tyyppisiä 
sovellutuksia on erilaisille panssarin
torjunta-aseille (kuva 3). 

4. Kaksintaistelusimulaattorit (kaksi
puoliset taistelusimulaattorit), jotka si
muloivat ampumatapahtuman ja lisäk
si reagoivat vastapuolen tulenkäyt
töön. Simulaattoreita voidaan käyttää 
myös ampumasimulaattoreina. Niitä 
käytetään todellisiin asejärjestelmiin 
liitettyinä, todellisessa maaastossa, to
dellisen käyttömiehistön käyttämänä. 
Laitteisiin yhdistetään kaksipuolisissa 
harjoituksissa asejärjestelmiin kytketyt 
maalisimulaattorit vihollistulen havait
semiseksi. Meillä tätä simulaattori
tyyppiä edustavat panssari- ja panssa
rintorjuntajoukkojen käytössä olevat 
BT-41 tyyppiset simulaattorit (kuva 4). 

5. Tilannepelit ovat simulaattoreita, 
joissa on sisään rakennettu säännöstö, 
kuinka selvitä erilaisista tilanteista toi-
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seen. Tällaisia simulaattoreita käyte
tään esimerkiksi johtamisen koulutta
miseen. Tilanteita seurataan heijastet
tavien kuvien tai televisionäytön ja saa
tujen tilanneilmoitusten pohjalta ja 
tehdään näiden perusteella ratkaisuja. 
Jalkaväellä ei tällaisia simulaattoreita 
ole. Lähin tämäntyyppinen simulaatto
ri löytyy Ruotsin armeijan Panssari
koululta, jossa on panssaripataljoonan 
johtamiseen tarkoitettu simulaattori. 
Meillä vastaavaa järjestelmää edustaa 
lähinnä kenttätykistön käytössä olevat 
tulenjohtosimulaattorit. 

6. Simulaattoriverkot ovat kokonais
järjestelmiä, joissa yksittäiset, puhtaas
ti tietokoneympäristössä toimivat am
pumasimulaa ttori-tyyppise t simulaa t
tori t on kytketty keskenään yhteiseen 
verkkoon. Verkossa voidaan muodos
taa jopa sadoista simulaattoreista halu
tun kokoonpanon mukaisia, keske
nään taistelevia joukkoja, jotka liikku
vat tietokoneen muodostamassa maas
tossa toisiaan tukien tai tulittaen. Kyt
kentä voi tapahtua normaalien vies
tiyhteyksien puitteissa, joten esimer
kiksi eri mantereille sijoitetut joukot 
voivat ottaa osaa yhteiseen harjoituk
seen liikkumatta kotivaruskunnan 
koulutushallia kauemmaksi. Meillä ei 
tällaisia järjestelmiä ole. Esimerkkinä 
simulaattoriverkosta on SIMNET-jär
jestelmä, joka tulee Yhdysvalloissa 
käyttöön vielä 90-luvulla. 

Ampumakoulutuksessa käytettävät 
sisä- ja selkäpiippu/putki-aseet voi
daan myöskin luokitella ampumasimu
Iaattoreiksi. Toimintaperiaatteensa ja 
rakenteensa perusteella ne taas voitai
siin sijoittaa yllä esitetyssä jaotuksessa 
kohtaan 2. Meillä on käytössä lähes 
kaikissa yli 20 mm:n aseissa sisäpiippu. 
Niiden käyttö tulee varsinaisten simu
laattorien käyttöönoton myötä vä-
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Kuva 3 Ruotsalaiseen Carl-Gustav sinkoon 
asennettu ampumasimulaattori (BT-611 
Saab Training Systems). Kuva Saab Trai
ning Systems. 

henemään. Sen sijaan kovapanosam
munnat tulevat säilyttämään merkityk
sensä myös "simulaattori-aikakaudel
la". 

Jalkaväkikoulutuksen kannalta mie
lenkiintoisimmat kehitysnäkymät 
avautuvat lähinnä ampuma- ja kaksin
taistelusimulaattoreiden käytössä kou
lutuksen tukena. Jalkaväelle ollaanpa
r'aikaa hankkimassa suhteellisen run
saasti kyseisiä simulaattoreita. Tavoit
teena on ensi vaiheessa kohottaa lähin
nä panssarintorjunta- ja panssari
vaunumiesten ampumataitoa ja muo
dostaa myöhemmin kaksipuolisiin har
joituksiin kykeneviä eri asejärjestel
mistä koostuvia joukkoja pataljoona ta
son taktisiin/taisteluteknisiin harjoi
tuksiin asti. 

Laskinyk~ikkö 
Eirjoitin 

Valojuovayksikkö 

~ksikkö 

Näyttölaite 

Kuva 4 Taistelupanssarivaunun (T -55) asennettava ampuma- ja kaksintaistelusimulaattori 
(BT-41), kuvassa ei näy maalisimulaattoria. Kuva ylil P Toveri. 

SYYT SIMULAATTORIKOULU
TUKSEEN 

Simulaattorikoulutuksen lähtökohta
na tulee aina pitää todenmukaisuutta. 
Mikäli simulaattori ei kykene tuomaan 
todellisuutta lähemmäksi, on käytössä 
väärä, väärin lähtökohdin suunniteltu 
tai toteutettu simulaattori tai koulu-

tuksen järjestelmä, joka aiheuttaa "ne
gatiivisen harjoitteen". Negatiivinen 
harjoite kouluttaa sotilaita toimimaan 
hyvin tilanteissa ja välineillä, joita ei 
ole olemassa. Tämä vaara on aina tie
dostettava käytettäessä simulaattorei
ta. 

Syinä simulaattorikoulutukseeen 
voidaan nähdä: 
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- tarve hyvään koulutustulokseen, 
- kustannusten nousu eri harjoituksis-

sa (perusharjoittelu, taisteluharjoi
tukset, kovapanosammunnat), 

- harjoitusalueiden ja ampumakent
tien pieni koko, 

- varomääräysten tiukkeneminen ja 
pyrkimys yhä turvallisempaan har
joitteluun, 

- tekniikan kehittyminen niin käytet
tävän sotamateriaalin kuin simulaat
toritekniikankin osalta, 

- motivoinnin tärkeyden korostumi
nen niin varusmies- kuin reserviläis
koulutuksessakin ( ehkä merkittävin 
syy), 

- tulittamistietojen taltioinnin ja ana
lysoinnin tarve, 

- lyhyt palvelusaika ja 
- ympäristötekijät (harjoittelun vai-

keus esim. asutuskeskuksissa, melu
haitat ym). 
Simulaattorikoulutuksen, kuten tie-

tysti muunkin koulutuksen, tavoittee
na tulee olla mahdollisimman tehokas 
taistelija. Yhdysvaltalaisen tutkimuk
sen mukaan Korean sodassa amerikka
laisten lentäjien mahdollisuudet selvitä 
taistelusta hengissä nousivat nopeasti 
taistelukokemusten kasvaessa. Simu
laattorikoulutuksessa tulee koulutus
tavoitteen olla juuri tämän kokemusta
son perustason nostaminen (kuva 5). 

KAKSINTAISTELUSIMULAAT
TORIT 

Parhaiten jo aikaisemmin mainittuihin 
yksilö- ja ympäristötekijöihin kyetään 
vaikuttamaan kaksintaistelusimulaat
toreilla. Kaksintaistelusimulaattorit on 
kytketty todellisiin asejärjestelmiin. Si
mulaattoreilla varustetut aseet voivat 
taistella toisiaan vastaan ja asejärjestel
mien todellinen vaikutus toteutuu. 
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SEL VIYTYMISTODENNÄKÖISYYS 

10 

LÄPIKÄ YTYJEN TAISTELUJEN LU
KUMÄÄRÄ 

Kuva S Korean sodan kokemuksiin perus
tuva selviytymiskäyrä (= jos selviytymisen 
lähtöarvoa kyetään korottamaan 0.4:stä 
0.6:een, lisääntyy kolmen taistelun jälkeen 
taistelukunnossa säilyneiden lukumäärä yli 
kolminkertaiseksi). Kuva Saab Training 
Systems. 

Simulaattoreilla jäljitellään esim 
panssarintorjunta-ohjuksella ampu
mista. Ohjus "lentää" maaliin todelli
sen lentoratansa mukaisesti seuraten 
ampujan suuntaamista. Ampuja näkee 
tähtäimeen keinotekoisesti muodoste
tun valojuovan lähestyvän maalia. 
Maaliin, esimerkiksi panssarivaunuun 
kiinnitetty maalisimulaattori toteaa 
osuman ja määrittelee sen vaikutuksen 
maalissa. Se ottaa huomioon käytetyn 
ampumatarvikkeen tehon ja vaunun 
haavoittuvuuden osumakohdassa. Mi
käli osuma on tuohoava, käskee maa
lisimulaattori vaunun tuhoutua (vau-

nun katolle kiinnitetty ilmaisulamppu 
syttyy palamaan ja samalla nollautuu, 
vaunun simulaattoriin syötetyt ampu
matarvikkeet, jolloin vaunun aseella/ 
~imulaattorilla ei voida enää tulittaa). 
ruhottu vaunu voi osallistua taistelui
hin vasta, kun erotuomari "lataa" vau
nun uudestaan. 

Kaksin taistel usim ulaa ttorikoul u
tuksella kyetään kehittämään käyttä
jien taitoa 
- asejärjestelmän käytössä, koska si

mulaattori on asennettu todelliseen 
asejärjestelmään (harjoittelu ei saa 
johtaa simulaattorilaitteistojen kou
luttamiseen, vaan simulaattorin on 
palveltava varsinaisen asejärjestel
män koulutusta), 

- maastonkäytössä: suoja- ja tuliase
man valinta havaitaaan yhtä tär
keäksi kuin tulenkäyttö, 

- kommunikointikyvyssä, kaksipuoli
sessa lähes todenmukaisesa tilan
teessa kehittyy kyky käskeä oleelli
sia asioita ja ilmoittaa vain oleelliset, 
tilanteeseen vaikuttavat tiedot ja 

- tilannetajussa, eli kyky säilyä hengis
sä taistelukentän olosuhteissa para
nee, taito, jonka kouluttaminen 
muuten on vaikeaa. 
Mittavimmat kaksipuoliset simu

laattoritaisteluharjoitukset pidetään 
nykyään Yhdysvalloissa, missä voidaan 
järjestää jopa vahvennettujen panssari
pataljoonien välisiä harjoituksia. Kan
sallisessa koulutuskeskuksessa (NTC) 
Kaliforniassa koulutetaan yli kaksi
kymmentä panssaripataljoonaa vuo
dessa. Kaikki suora-ammunta-asejär
jestelmät on varustettu simulaattorein 
(Miles). Harjoitusvastustajana koulu
tuskeskukseen saapuvalla joukolla on 
OPFOR-joukko, joka on varustettu 
Varsovan Liiton vaunukalustolla tai 
vanhemmalla vaunukalustolla, joka on 
lasikuitumaketein muotoiltu Varsovan 
Liiton kalustoa vastaavaksi. Harjoituk-

seen osallistuu myös taisteluhelikopte
reita. Harjoitusjoukot smwat hyvin väl
jiä tehtäviä, mikä pakottaa johtajat ja 
joukot omatoimiseen ja tilanteenmu
kaiseen toimintaan. Mukana seuraavat 
erotuomarit antavat palautteen välittö
mästi. Asejärjestelmiin sijoitetut radio
lähettimet lähettävät tulittamis- ja osu
matiedot keskusyksikköön, jolloin har
joitusten tapahtumat voidaan rekon
struoida jälkeenpäin. 

Englannissa ja Saksassa ollaan parai
kaa siirtymässä vastaaviin järjestel
miin. Ruotsissa harjoittelevat Ruotsin 
panssarijoukot Etelä-Ruotsissa Revin
gehedin harjoitusalueella ruotsalaisin 
BT-simulaattorein myöskin lähes pa
taljoonatasoisissa harjoituksissa. Har
joitukseen kootaan lähes kaikki Ruot
sin panssarijoukot, jolloin koulutusta
son ja eri asejärjestelmien tehokkuu
den vertailu käy helposti. Todenmu
kainen kilpailutilanne pakottaa jouk
ko-osastot yhä parempiin koulutustu
loksiin. 

Koulutustulokset, joita näistä harjoi
tuksista on saatu, ovat olleet hämmäs
tyttäviä. Yhdysvalloissa on tutkittu, et
tä kaksipuolisten simulaattoriharjoi
tusten avulla vahvennetun panssari
komppanian voitonmahdollisuudet 
hyökkäystehtävän toteuttamisessa pa
ranevat 15-kertaiseksi! Englannissa on 
todettu kaksipuolisten simulaattori
harjoitusten olevan kolme kertaa te
hokkaampia kuin tavalliset harjoituk
set ja niiden antavan kuusi kertaa pa
remmat mahdollisuudet selviytyä hen
gissä ensimmäisestä taistelusta. Ruot
sissa saadut kokemukset ovat saman
suuntaisia. 

Taistelunmukainen tulen- ja maas
tonkäyttö sekä taito säilyä hengissä 
ovatkin kaksipuolisten simulaattori
harjoitusten paras anti. Jälkimmäisen 
taidon kouluttaminen ilman simulaat
toreita on lähes mahdotonta. Simulaat-
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torit palauttavat kouluttajien ja koulu
tettavien mieleen "lumipalloefektin" 
ja he ymmärtävät nopeasti itse mistä 
on kysymys. Motivaatio oppia hallitse
maan taistelukentän olosuhteet koko
naisvaltaisesti kasvaa oleellisesti. Va
rusmiehistä ja reserviläisistä kasvaa 
koulutuksessa kokeneita taisteluken
tän veteraaneja. 

SIMULAA ITORIKOULUTUS 
1990-LUVUN JALKA VÄESSÄ 

Meillä vuodesta 1984 asti käytössä ol
leista ruotsalaisista Saab Training Sys
temsin simulaattoreista on saatu hyviä 
kokemuksia. Panssarintorjuntaohjus
joukot ovat käyttäneet niitä ampuma
koulutukseen ja panssarijoukot ampu
makoulutukseen ja kaksipuoliseen 
taistelukoulutukseen. Jälkimmäisessä 
tilanteessa on panssarivaunut varustet
tu ampumasimulaattorien lisäksi maa
lisimulaattoreilla. 

Tämän ja ensivuoden aikana hanki
taan meille samalta yhtiöltä lisää simu
laattoreita ja vanhoja simulaattoreita 
modifioidaan uudelle kalustolle. Uu
sien hankintojen jälkeen varustetaan 
panssarin torj un taohj usj oukot uusilla 
pienikokoisilla, aseen sisään mahtuvil
la vain muutaman kilon painoisilla BT-
46 ampumasimulaattoreilla. Laitteita 
hankitaan neljä järjestelmää jokaiseen 
ohjuskoulutusta antavaan joukko
osastoon. Simulaattoreilla voidaan an
taa koulutuksen alkuvaiheessa ampu
makoulutuksen perusteet ja myöhem
min kouluttaa ampujia mahdollisim
man todenmukaisissa tilanteissa. 

Simulaattorin pieni koko ja keveys 
tekevät mahdolliseksi sen mukaan ot
tamisen myös taisteluharjoituksiin. Si
mulaattorin maalina käytetään autoa 
tai panssaroitua ajoneuvoa, johon on 
kiinnitetty maalisimulaattori. Kun 
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maalina toimii "elävä" laite, voidaan 
erilaisia maalitilanteita harjoitella lä
hes todenmukaisissa olosuhteissa. 
Myös viistottain tai suoraan lähestyviä 
panssarivaunuja voidaan tulittaa, mikä 
harjoite ilman simulaattoreita on mah
dotonta. 

Samoja simulaattoreita hankitaan 
myös muille panssarintorjuntajoukoil
le. Simulaattorit voidaan asentaa ras
kaaseen sinkoon ja raskaaseen kerta
sinkoon. Sinkoaseiden ampumakoulu
tuksessa otetaan pitkä askel eteenpäin. 
Riippuvuus sisäpiipun patruunoiden 
kiintiöistä tai harjoituslaukausten toi
mintakunnosta vähenee. Simulaatto
reilla voidaan tulittaa todellisen ballis
tiikan mukaisia, kuviteltuja ammuksia 
niin paljon kuin halutaan ja maaleina 
voidaan käyttää todellisia panssari
vaunuja. Taidon kehittyminen on hel
posti todennettavissa ja ampuma tulok
set voidaan helposti tallentaa. (Kuva 6) 

Nyt maassa olevat raskaat BT-41 
ampumasimulaattorit kootaan Panssa
riprikatiin, jossa sekä T-55M että T-72 
panssarivaunukomppaniat varustetaan 
näillä simulaattoreilla. Kaksipuoliset 
panssarivaunuharjoitukset komppania 
vastaan komppania ovat mahdollisia. 
BT-41 simulaattorit ovat yhteistoimin
takykysiä uusien panssarintorjunta
joukkojen simulaattorien kanssa. Tä
mä tekee mahdolliseksi suurten yhteis
toimintaharjoitusten järjestämisen yh
dessä panssarintorjuntajoukkojen 
kanssa (kuva 7). 

Yhteistoimintaharjoituksissa ja jo 
pienimuotoisissa muutaman vaunun 
suuruisissa ampumakoulutusharjoi
tuksissa syntyy runsaasti ampumatoi
mintaan liittyvää tietoa: kuka ampui, 
milloin, kuinka tarkasti, millä ampu
matarvikkeella ym. Jotta tätä runsasta 
tietomäärää voitaisiin hallita ja käsitel
lä, ei pelkkä laitekohtainen tiedon tu
lostus ja siitä tapahtuva manuaalinen 

Kuva 6 Panssarintorjuntajoukoille hankittava ampuma- ja kaksintaistelusimulaattori 
(BT-46), kouluttajan tulostus- ja käytfölaite sekä maalisimulaattori. Kuvan keskellä Carl
Gustav sinko,joka kooltaan vastaa meidän kevyttä sinkoamme. Kuva Saab Training Sys
tems. 

tiedon keruu riitä. Ongelman poistami
seksi liitetään jalkaväen tulevaan simu
laattorijärjestelmään myöskin tiedon
keruujärjestelmä. Tiedonkeruujärjes
telmä kerää simulaattorikohtaisten lä
hettimien lähettämän tiedon keskusyk
sikköön, joka sijoitetaan maastoajo
neuvoon (kuva 8). Järjestelmä mahdol
listaa tiedon nopean käsittelyn, tal
tioinnin ja harjoitusten uudelleen läpi
käynnin jälkeenpäin, aivan kuten 
NTC:ssä Yhdysvalloissa. 

Panssarivaunujen ja panssarintor
junta-aseiden saaminen samaan harjoi-

6 Jalkaväen vuosikirja 1991 

tukseen ei yksin riitä. Tarvitaan myös
kin muiden asejärjestelmien vaikutus 
harjoitusjoukkoihin. Tämä tapahtuu 
ns. erotuomariaseella. Sillä voidaan 
kuvata esim. miinakenttään tai tykis
tön tulen vaikutukseen joutuminen. 
Aseella "ammutaan" haluttu ase tai 
panssarivaunu pois taistelusta. 

Koska edellä esitetyn järjestelmän 
käytettävyys perustuu viestiyhteyksien 
luotettavuuteen, on tämäntyyppisille 
harjoituksille Niinisalon Pohjankangas 
sopiva pitopaikka. Korkeisiin valvon
tatorneihin sijoitetut tiedonkeruujär-
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Kuva 7 Esimerkki yhdistetystä panssari- ja panssarintorjuntajoukkojen kaksipuolisesta 
simulaattoriharjoituksesta Niinisalon Pohjankankaalla. Kuva ylil P Toveri. 
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Kuva 8 Simulaattoriharjoituksen tiedonkeruujärjestelmä (METS/POSTEC). Kuva POS
TEC. 
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1cstd mlln releasemat tekevät mahdol
llM kst k. 11 kkicn tapaht umien väli ttymi-

' 11 ~ 1 • 1 usyksikölle ja täten taistelun 
11 , 11111k111s,•n seuraamisen harjoituksen 
1oh11,,, 11k11 lta. Mikäli asejärjestelmä on 
l 11111 nk,n katveessa radioasemiin, lä
hi 1111 kyk,•nec varastoimaan simulaat-
101111 m viimeistä toimintatapahtumaa 
111 lllhellllmään ne heti , kun yhteys on 
Jlllleen kunnossa. 

l'U mäntyyppisten kokoojalaitteiden 
käyttö kaksipuolisissa harjoituksissa, 
joista ensimmäinen yhdistetty harjoi
tus pidetään toivottavasti jo kahden 
vuoden kuluttua, tekee mahdolliseksi 
tutkia mm.: 
- joukkojen taktisia ja taistelu teknisiä 

toimintoja ja käyttöperiaatteita sekä 
niiden oikeellisuutta, 

- taistelukentän eri asejärjestelmien 
osuutta taistelussa, 
käskytysjärjestelmää tilanteenmu
kaisissa olosuhteissa, 
taistelukentän aikatekijöitä, 

- eri organisaatioihin sijoitetun kalus
ton sopivuutta ja määrää taistelu
kentän olosuhteissa ja 

- joukkojen sopivuutta organisaatioi
hin. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Tekninen kehitys mahdollistaa lähiai
koina yksityisen taistelijan liittämisen 
edellä esitetyn kaltaiseen simulaattori
taisteluun. Taistelijan käsiase varuste
taan "todenmukaiseen tulittamiseen" 
kykenevällä ampumasimulaattorilla ja 
taistelijan päälle esim. taisteluvyöhön 
ja kypärään kiinnitettävät osumail
maisimet ilmaisevat niin käsiaseiden 
kuin sirpaleidenkin osumat. 

Eri aselajien asejärjestelmien vaiku
tus kytketään suoraan kyseisten asela
jijoukkojen toteuttamien toimenpitei-
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den mukaisesti simulaattoriharjoitu 
seen. Esimerkiksi tykistön tulenkäytö 
vaikutus viestitetään tuhoutuville tai 
vaurioituville vaunuille keskusyksikön 
laskeman vaikutustodennäköisyyden 
mukaisesti vaunun joutuessa tulen ane: 

Eri asejärjestelmien sijainti taistelu
kentällä selviää tosiaikaisella, satelliit
tipohjaisella paikantamisjärjestelmä!~ 
lä. Paikantamisjärjestelmän ilmoitta
mat asejärjestelmien paikat yhdiste
tään digitaaliseen karttaan, jolloin har
joituksen johto kykenee seuraamaan 
taisteluja karttapohjalla, jossa liike- ja 
tulitustapahtumat osoitetaan kuvatun
nuksin. Harjoitukset on mahdollista 
taltioida sähköisesti ja niitä voidaan 
analysoida myöhemmin kotivaruskun
nissa tai esim. ohjesääntötyön tekemi
sen yhteydessä. Tulevaisuuden simu
laattoriharjoituksen perusrakenne on 
esitetty kuvassa 9. 

Edellä esitetyt näkymät ovat jo hy
vin lähellä, sillä niin simulaattorijärjes
telmät kuin satelliittipohjainen, kau
pallinen paikantamisjärjestelmäkin 
ovat todellisuutta jo nyt. Siviilipuolella 
alukset, taksit, kuljetusliikkeet ym siir
tyvät tähän paikantamisjärjestelmään 
muutaman vuoden sisällä. Järjestel
män laitekohtaiset kustannukset ovat 
samaa luokkaa kuin kenttäradion hin
ta. Laitteita voidaan käyttää myöskin 
suurissa sotaharjoituksissa siten, että 
esim. jokaisen komppanian päällikön 
ajoneuvoon liitetään paikantamislähe
tin. Tällöin harjoituksen johto kykenee 
seuraamaan harjoituksen kulkua to
siaikaisesti ja lähettämään erotuomari
ryhmiä kriittisiin paikkoihin tilanteen
mukaisesti . 

Kaksipuolisten taistelusimulaatto
rien, niiden oheislaitteiden ja erilaisten 
ampumasimulaattorien kehittyminen 
tulee mullistamaan muutamassa vuo
dessa myöskin jalkaväen koulutuksen. 
Kalliiden ampumaleirien määrä tulee 

TAISTELUUN OSALLIS'T\JVA ASEJÄRJESTELMÄ: RATALAITIEISTO: 

HUIOEN ALUEVAIKl!l'TEISTEN JÄRJESTEU1IEN HUOMIOON OTTO : 

EPÄSUORA TULI 

SULUTIEET 

SAASTELASKEUMAT 

MUtrr : ELEKTR 
HÄIRINTÄ YM 

KESKUSYKSIKKÖ : 

/0 VAIKU11JSALUEEN MÄÄRITTÄMINEN 
- ASEVAIKUTUKSEN LAATU 
- Mt!'EOROL(x;ISET TEKIJÄT 
- VA!KU11JSAIKA 
OSALLISTUVIEN ASE/ AJONEUVOJÄRJESTEU1IEN 
INVENTOINTI KOHDEALUEELLA 
- SIJAINTI 
- AIKA 

G) HAAVOITTUVUUDEN ARVIOINTI 
3 

- SUOJATOIMENPITEET : VAIKUTUS 
- ASEEN/AJONEUVON HAAVOITTUVUUS 
- AL ,:ISTUSAIKA 

SEURANTA REAALI AJASSA 1 
T~LTIOINTI 
KASITIELY 

~~g!:aTIN h 
~OIOLIITÄN- 1 1 
TA JA TIEDON
SIIRRON KESKU -
iKSI§KO j 

SEINÄ- ~ KESKUSTIETO-
KARTIA KONE 
TAI 
KUVARUUTU-
NÄITÖT ~""Tj--,---· 

ANTENNI t 
VÄLITÖN PALAUTE 

\t 
:t 
1 ANALYSOINTI 

YHTEISTIEOOT 
1 irEHITI~!:1TNEII 

NÄPPÄIMISl'Ö 

Kuva 9 Tulevaisuudenkuva kaksipuolisten simulaattoriharjoitusten rakenteesta. 
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jonkin verran vähenemään, mutta en
nen kaikkea mielekkäiden, helposti 
motivoitavien taisteluharjoitusten 
määrä tulee lisääntymään. Taisteluhar
joitukseen lähtö onkin tulevalle varus
miehelle ja taitoja kertaamaan tuleval
le reserviläiselle mieluista koulutusta. 

Seuraavat 3-5 vuotta on johtoesi
kunnissa käytettävä simulaattorikou
lutuksen tehokkaaseen suunnitteluun 
ja valmistauduttava laajentamaan nyt 
hankittavia järjestelmiä. Hankintoihin 
suunniteltuja varoja on ennakkoluulot
tomasti suunnattava koulutusvälinei
siin. Tällöin tehokkuus paranee ja laatu 
korvaa määrän. Hankittaviin asejärjes
telmiin on liitettävä jo hankintavai
heessa kokonaisjärjestelmään integroi
tavissa olevat simulaattorit, joiden tu
lee mieluiten olla "sisään rakennettu
ja". Tällöin usein kalliitkin, jälkikäteen 
tehdyt adaptiot jäävät pois, vastuu si
mulaattorin toimivuudesta jää asejär
jestelmän toimittajalle ja simulaattori 
varmimmin vastaa todellisuutta. 

Joukko-osastoissa on pyrittävä 
suunnittelemaan simulaattorikoulutus 
mahdollisimman mielekkääksi osaksi 
kokonaiskoulutusta. On ideoitava uu
sia käyttötapoja eri simulaattoreille ja 
uusia "simulaattoreita" eri käyttöön. 
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Mielekäs simulaattorikoulutus tulee 
vaikuttamaan myös suoraan taistelu
ammuntoihin ja taisteluharjoituksiin; 
todenmukaisiin tulittamis- ja toiminta
tilanteisiin tottuneeet koulutettavat 
vaativat myös näissä harjoituksissa 
mahdollisimman suurta todenmukai
suutta. Paikallaan seisovat eturinne
maalit katoavat. 

Tulevaisuudessa jalkaväen ampu
ma- ja taisteluharjoituksissa on mah
dollista päästä siihen, mihin on aina py
ritty; mielekkäissä harjoituksissa kye
tään yksilöistä ja joukoista koulutta
maan myös tositilanteessa tehokkaasti 
toimimaan kykeneviä jalkaväen taiste
lijoita ja yksiköitä. 

Lähteet: 

Eri sotilasaikakauslehdet 
Laitevalmistajien esitteet 
Neuvottelut laitevalmistajien kanssa 
Pääesikunnan jalkaväkitoimiston ar
kisto 
Saab Training Systemsin julkaisu: A 
Fighting Chance (The role of simula
tors in gunnery and combat training) 
Sotakoulujen tutkimustyöt 

BILL AJASTAAN EDELLÄ 
SAATAVANA JO TÄNÄÄN 

Bofors'in BILL on ainoa 
operatiivisessa käytössä 
oleva YLHÄÄLTÄ ISKE
VÄ panssarintorjuntaoh
jus, jonka tehovaikutus riit
tää kaikkiin nykyisiin tais
telupanssarivaunuihin. 
BILL on tunteeton häirin
nälle. 
BILL'in pitkä ampumaetäi
syys, 2000 m, suojaa ampu
jia tankkien konekivääritu
lelta. 
BILL on ajastaan edellä, 
tuotannossa jo tänään. 

~ Suomen Bofors 
Nobel lndustries Sweden 
PL 96 Telex Telefax Puhelin 
02631 Espoo 124306 5022310 5022300 

AHLSTROM AUTOMATION. 
JOHTAVA AUTOMAATIO

JÄRJESTELMIEN 
TOIMITTAJA. 

A. Ahlström-konserniin kuuluva
na yrityksenä meillä on jatku
vasti käytössämme suuren kan
sainvälisen monialayhtiön 
asiantuntemus ja tuki. 

Tuotteitamme ovat proses
siautomaatio ja tuotannon
ohjauksen ja -valvonnan sovel
lutukset, järjestelmät ja laitteet 
kaikilla tasoilla. 

Olemme toimittaneet satoja 
järjestelmiä ja sovellutuksia eri 
teollisuuden aloille eri puolille 
maailmaa. 

T oimipisteemme sijaitsevat 
Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, 
Englannissa ja USA:ssa. 

'4iltlitlU 
Ahlstrom Automation Oy 
PL 168, 78201 VARKAUS 

Puh. (972) 2911, Telex 4352 alcon sf 
Telefax (972) 279 47 
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SAAB TRAINING SYSTEMS VALMISTAA MM LASERSIMULAAT
TOREIT A, SISÄ TILASIMULAA TTOREITA JA AMPUMARATOJEN 
MAALILAITTEIT A 

Hit indicator 

Communication unit 

F ront reference 
module 

F ront detector 
module 

BT 41 lasersimulaattorin maalilaitteiden asennus vaunuun. 

Target computer 
(inside the 
computer unit 

Simulaattori määrittää osuman tarkan paikan ja sitä vastaavan haavoittuvuu
den; tämän takia maalilaite ei voi olla kovin yksinkertainen . Tuhoavan osu
man merkiksi syttyy vilkkuvalo - tarkka osuman paikka rekisteröityy muistiin. 

• 
CONIB/TECH GROUP 

SaabTraining 
Systerns 
SaabTraining Systcms AB 
Box 2049, S-561 02 Huskvarna, Sweden. 
Tel: + 46 36-194600, Fax: + 46 36 143285 
Telex: 8355044 saabste s 

~ Suomen Bofors 
Nobel lndustries Sweden 
PL 96 Telex 
02631 Espoo 124306 

Telefax 
5022310 

Puhelin 
5022300 

Ylivääpeli Jukka Rautio 

P ANSSARINTORJUNTAOHJUS -83:N KOULUTUS 
J ÄÄKÄRIPRIKAA TISSA 

Yliv Jukka Rautio palvelee Jääkäripri
kaatissa Panssarintorjuntakomppanian 
opetusupseerina. PO I 41 Panssarilinja 
/ 982-83, PO II 7 Panssarilinja 1985-
86, TOW ohjuskurssi Fort Benning, 
USA, 1984. 

Panssarintorjunta parani oleellisella 
tavalla Suomessa vuonna 1985, jolloin 
aloitettiin kaukotorjuntaan tarkoite
tun Pst-ohjus 83:n koulutus. Se on tällä 
hetkellä yksi nykyaikaisimpia toisen 
polven ohjusjärjestelmiä maailmassa. 

Ohjusjärjestelmän valmistusmaa on 
Yhdysvallat ja se tunnetaan maailmalla 
yleisesti nimellä ITOW. Sitä on valmis
tettu eri versioina jo lähes 20 vuotta ja 
viimeisin malli on ollut meillä koulu
tuskäytössä vuoden 1990 alusta. 

Raskaan panssarintorjuntaohjusjär
jestelmän tärkeimmät ominaisuudet 
ovat: ampumaetäisyys 3750 metriä, 
lentoaika em etäisyydelle 21 sekuntia 
ja läpäisy yli 800 mm terästä. Ampuma-

laitteen paino on 112 kg ja ohjuslau
kauksen 28 kg . 

Ammuttaessa ampujan tehtävänä on 
suunnata ase maaliin, laukaista ohjus 
ja pitää ase suunnattuna maaliin ohjuk
sen lennon ajan. Ampumalaite pitää 
ohjuksen tähtäysviivalla. 

Ohjusampujien koulutus aloitettiin 
vuonna 1985 ja se uudistui 5/2-koulu
tusjärjestelmän myötä. Heidän koulu
tuksensa kestää nykyisin 285 vrk. Oh
jusryhmän johtajien koulutus Jääkäri
prikaatin aliupseerikoulussa ja ohjus
joukkueen johtajien koulutus Reser
viupseerikoulussa aloitettiin vuonna 
1988. 
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1 Plo:Hl JSKOlJUJTlJSKAUSI 

c lh111 .~ 0111111 1111v1ll11 on peruskoulu-
111 111 , 1 t\lllHlln n samanlainen kuin 
111 11 11, nm hellä. Ensimmäisten 10 

11 011 11~ 11111 lw suorittavat taistelijan 
I' 111 1 111 111 

c >h1w uulutcttavien valinta aloite
l 1111 \ 1l111omästi palvelukseen astumi

n jlllkl isinä päivinä. 
\ ,1lintatilaisuus sisältää koulutuksen 

l ~111elyn, hallisimulaattorikokeen ja 
h1111stattelun. Hallisimulaattorikokees
su kaikki alokkaat ampuvat kolme lau
kausta liikkuvaan maaliin. Kokeen tu
loksista todetaan kenellä on edellytyk
siä ampujaksi. 

Haastattelun yhteydessä selvitetään 
mm olisivatko he tutustumisen perus
teella halukkaita saamaan ohjuskoulu
tuksen. 

Ohjuskoulutettavien tulee olla nä
kökyvyltään normaaleja, mielellään 
sähköalan koulutuksen saaneita. ABC
ajokortti katsotaan myöskin eduksi, 
koska osa heistä saa erikoiskoulutus
kaudella telakuorma-autokoulutuk
sen. 

Valintakokeen perusteella nimetään 
joukko, josta peruskoulutuskauden lo
pussa valitaan parhaat ohjuskoulutuk
seen. 

Osa valituista aloittaa johtajakoulu
tuksen aliupseerikoulussa, muut am
pujakoulutuksen panssarintorjunta
komppaniassa. 

2 AMPUJAKOULUTUS 

Ohjusampujan erikoiskoulutus anne
taan noin 30 viikon pituisen erikois
koulutus-, leiri- ja sotaharjoituskauden 
sekä jatkokoulutuskauden aikana. 
Kaikki ohjusmiehet saavat ampujan 
koulutuksen. 

Koulutus aloitetaan opettamalla am-
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pumalaitteenja ohjuksen toimintaperi• 
aate ja käsittely. Käsittelyssä opetetaan 
mm ampuma- ja kuljetuskuntoon lait
to, ampumakuntoisuuden tarkastami
nen ja lämpötähtäimen käyttö. 

Ampumakoulutuksessa opetetaan 
tähtääminen ja laukaisu eri tilanteissa 
sekä ammunnan rajoitukset. Ampuma
harjoittelu aloitetaan PstK:ssa olevalla 
hallisimulaattorilla,jolla voidaan simu
loida ammunta eri etäisyyksillä ja no
peuksilla liikkuvaan maaliin. Jokainen 
ampuja ampuu hallisimulaattorilla 
useita satoja laukauksia, joista pide
tään kirjaa. 

Taistelukoulutuksen harjoitukset 
aloitetaan, kun ampumalaitteen käsit
tely hallitaan. Koulutettavat toimivat 
kaikissa ohjusryhmän miehistötehtä
vissä. Harjoituksissa opetetaan ajoneu
von käyttö, asemaanmeno, ampuma
laitteelle tehtävät tarkastukset ja tuli
toiminta. Tuliaseman maastouttami
nen ja naamiointi ovat myös tärkeitä 
koulutuskohteita. 

Ampumaharjoittelu tuliasemista ta
pahtuu SAAB BT-41 maastosimulaat
torilla, joka on kytkettävissä kaikkiin 
ampumalaitteisiin. Simulaattorin toi
minta perustuu lasersäteeseen, joka 
heijastuu panssarivaunussa olevasta 
prismasta takaisin. Laite antaa tulok
sen 10 senttimetrin tarkkuudella näyt
töpäätteelle. 

Erikoiskoulutuskaudella ohjusmie
hille koulutetaan myös raskas sinko, 
kevyt sinko ja raskas kertasinko. Kou
lutus sisältää aseiden käsittelyn ja tais
telukoulutuksen. Ampumakoulutus ta
pahtuu aluksi sisäpiippuamrnunnoissa, 
myöhemmin taisteluammunnoissa. 

Jääkäri prikaatin ampumaleirillä 
nuoremmat ohjusmiehet ampuvat val
mistavat taisteluammunnat sekä eri 
taisteluammunnat täydentäen ryhmis
sä vanhempaa saapumiserää. 

Erikoiskoulutuskauden puoliväliss-

;AR INTORJUNTAOHJUSMIESTEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ (5/2) 
11 IUSTÖKOULUTUS 

PE RUSKOULUTUSKAUSI 10 vkoa 

TAISTELIJAN TUTKINTO 

r-:-;s;lli~t~mi~n- ;ais;ei'u": - -- --- - -- - - - - -- --- --.. 
- kouluammunnat 1 

: koulutuksen harjoituksiin 
1 - Taistelukoulutusrata 

Marssit 1 
- suunnistus 1 

1 - Asekoulutusrata - 1. Kuntokoe 

L. ------- - - - - - -- - - --------- .. 
ERIKOISKOULUTUSKAUSI 

KOULUTUSHAARAKOULUTUS 
(Pst) 

KOULUTUSHAARATUTKINTO 

20 vkoa 

~-------------------------- osallistuminen yhtenAiskoulutuksen harjoituksiin: 
- marssit 
- suunnistus 

2 , Kuntokoe 
osallistuminen eriytyvän koulutuksen harjoituksiin 
Ammunnat (ml koulutushaara-ammunnat) 
Koulutushaarakoe 

LEIRI- JA SOTAHARJOITUSKAUSI 4 vkoa 

- 51- ja j-os leirit ja sotaharjoitukset 
- 3. Kuntokoe 
_ Taistelijan tutkinnon ja koulutushaaratutkinnon 

- - - - -

1 

täydentävät suoritukset ______________ _ ·--------------

1 
1 
1 
1 
1 --- - ~ 

JATKOKOULUTUSKAUSI 6 vkoa (285 vrk) 

- Pst- lairit ja koulutushaara-ammun~at 
- Koulutushaaratutkintojen täydentäminen 

1 - 4. Kuntokoe 

1 
1 
1 ._ ____________ ---·------ -----------.J 

• SOPIVUUS KOULUTUSHAARAN VAATIVIIN MIEHISTöTEHTÄVIIN 

PST-OHJUS 83 AMPUJA 
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Panssarintorjuntaohjusryhmä tuliasemassa 

sä eli noin kymmenen koulutusviikon 
jälkeen ohjusmiehet osallistuvat kou
lutushaarakokeen ensimmäiseen osa
kokeeseen. Kokeessa on teoriakoe, 
hallisimulaattorikoe ja maastokoe. 

Jokainen ohjusampuja osallistuu 
koulutuksensa aikana kahdelle valta
kunnalliselle ohjusleirille. Erikoiskou
Iutuskaudella ollessaan leirillä nuo
rempina ohjusmiehinä he toimivat tais
teluharjoituksessa ja ammunnoissa va
ra-ampujina ja -lataajina. Leirillä he 
suorittavat koulutushaarakokeen toi
sen osan. 

Palvelusaikansa loppupuolella jat
kokoulutuskaudella ollessaan ohjuslei
rillä he toimivat ampujina ja Iataajina 
sekä suorittavat koulutushaarakokeen 
kolmannen osan. Kokeessa ja koulu
tuksessa parhaitien menestyneet saa
vat ammunnoissa ampua ohjuksen. 

Ohjusmiehet osallistuvat leiri- ja so-
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taharjoituskaudella JPr:n vahvennetun 
jääkärikomppanian ja PSSl:n taistelu
harjoituksiin. Niissä he toimivat ohjus
joukkueessa, pst-joukkueessa tai jää
kärijoukkueiden pst-partioissa. 

Ohjusampujan koulutu!i on moni
puolista ja kiinnostavaa.Jokainen mies 
oppii käyttämään ampumalaitteen ja 
tavanomaisten taisteluvälineiden lisäk
si mm lämpötähtäintä, valonvahvistin
ta, laseretäisyysmittaria sekä erilaisia 
viestivälineitä. Osa miehistä saa lisäksi 
telakuorma-autokoulutuksen. 

3 JOHTAJAKOULUTUS 

3.1 Ohjusryhmänjohtajakoulutus 

Ryhmänjohtajien koulutus käsittää 
kaksiosaisen aliupseerikurssin ja ryh
mänjohtajakauden. 

l'ANSSARINTORJUNTAJÄRJESTELMii 83 HALL!SIMULAATTORI 

Aliupseerikoulun I jakso on kestol
taan kahdeksan viikkoa, jonka aikana 
opetetaan oppilaille yleiset ja ohjus
ryhmänjohtajan perustiedot ja -taidot. 
Kurssilla he oppivat käyttämään ja kä
sittelemään ampumalaitteita ja ohjus
ta. 

Aliupseerikoulun II jakso on myös 
kestoltaan kahdeksan viikkoa. Jaksolla 
keskitytään ohjusryhmän johtamiseen 
joukkueen osana sekä kouluttajakou
lutukseen. 

Aliupseerikoulun jälkeen alkaa 21 
viikkoa kestävä ryhmänjohtajakausi 
PstK:ssa. Tämän jakson aikana tapah
tuu varsinainen harjaantuminen ryh
män johtajaksi ja kouluttajaksi. 

Ohjusryhmän kouluttamista he har
joittelevat toimimalla apukouluttajina 
asekäsittely- ja taistelukoulutusharjoi
tuksissa. Harjoituksissa he joutuvat 
johtamaan ryhmäänsä eri taistelula
jeissa. Ryhmänjohtajat osallistuvat 
myöskin ampumakoulutukseen, koska 
heidän on tarvittaessa osattava ampua 
pst-ohjuksella. 

Valtakunnallisella ohjusleirillä sekä 
JPr:n ja PSSl:n sota- ja taisteluharjoi
tuksissa ohjusryhmänjohtajat harjaan
tuvat johtamaan ryhmäänsä joukkueen 
osana. He oppivat vastaamaan ryh
mänsä tehtävästä ja sotavarustuksesta 
sekä huollosta .. Ryhmänjohtajat vas-

Järjestelmän toimintaperiaate 

taavat myös ohjustulen käytön valmis
teluista ja johtavat taistelussa ryhmän
sä ohjustulta annettujen käskyjen pe
rusteella. 

3.2 Ohjusjoukkueenjohtajan koulutus 

Panssarintorj un taoh j usjoukk uee n joh
tajan koulutus käsittää reserviupseeri
kurssin ja kokelaskauden. 

Aliupseerikurssin I jakson jälkeen 
komennetaan parhaat ohjuslinjan op
pilaat reserviupseerikouluun 14 viik
koa kestävälle kurssille. Kurssin aikana 
upseerioppilaat oppivat perustiedot ja 
-taidot sekä ohjusjoukkueen että pans
sarintorjuntajoukkueen johtamisesta 
ja kouluttamisesta. 

Reserviupseerikurssin jälkeen up
seerikokelaat aloittavat PstK:ssa 15 
viikkoa kestävän kokelaskauden. Sen 
aikana he harjaantuvat kouluttajiksi 
suunnittelemalla ja johtamalla mm oh
jusjoukkueen taistelukoulutuksen har
joituksen, oppitunnin, marssin j~ am
munnan. Kokelaan valmentamisesta 
vastaa joukkueenjohtaja, joka antaa 
ohjeet harjoitusten pitämiseksi. Välit
tömästi harjoitusten jälkeen he saavat 
palautteen, jossa tulevat esille harjoi
tusten hyvät ja huonot puolet sekä mi
ten seuraavissa vastaavanlaisissa har-
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joituksissa koulutusta voidaan paran
taa. 

Ohjusjoukkueen johtamista koke
laat pääsevät harjoittelemaan yksikös
sä pidettävissä taistelukoulutuksen 
harjoituksissa ja sotaharjoituksissa. 
Kokelaskauden päätapahtuma on val
takunnallinen ohjusleiri, jossa kokelaat 
johtavat ohjusjoukkuetta taisteluhar
joituksissa ja ohjusammunnoissa. Tais
teluharjoituksessa joukkueenjohtaja 
joutuu vastaamaan tehtävän suoritta
misesta, joukkueen taisteluvalmiudes
ta ja koulutuksesta ja huollosta. Hänen 
on myös opittava pitämään jouk
kueensa jatkuvasti selvillä tilanteesta 
ja tehtävästä. Taisteluharjoituksessa 
kokelaat oppivat myös yhteistoimin
nan alueesta vastaavien komppanian 
päälliköiden ja pataljoonan komenta
jien kanssa. Ohjusjoukkueen johtajalla 
on oltava käsitys pataljoonan taistelus-

ta pystyäkseen johtamaan joukkuetta 
ja sen tulenkäyttöä eri tilanteissa. 

LOPUKSI 

Panssarintorjuntaohjuskoulutus on 
vain pienelle joukolle annettavaa eri
koiskoulutusta. Ohjusampujilta vaadi
taan hyviä hermoja, harkintakykyä ja 
taitoa ampumatilanteessa. Heidän on 
pystyttävä valitsemaan ja tuhoamaan 
panssarivaunu vaikeissakin olosuhteis
sa. Ohjusjoukkueen- ja -ryhmänjohta
jien on kyettävä johtamaan joukkoan
sa ottaen huomioon maaston ja ohjus
järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet 
ja niiden asettamat rajoitukset. 

Näihin tehtäviin eivät sovellu ketkä 
tahansa, valinta ja koulutus tulee to
teuttaa huolella. 

Joko Sinulla on 
edullinen 

UPSEERI KASKO? 
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Jo yksikin vakuutus A-Vakuu
tuksessa antaa Sinulle kodin 
ja perheen Perus-A-oikeudet: 
hyvät peruspalvelut, liikenne
vakuutusmaksusta 5 % :n 
alennuksen ja lisäksi 3 % :n 
pysyvyysalennuksen. Lisää 
A-oikeuksia saat vakuutustur
vasi kasvaessa. 

a 
A-VAKUUTUS 

PL 165, 00151 Helsinki, puh. (90) 12321 

Everstiluutnantti Kari Pohjanheimo 

JALKAVÄKIPATALJOONAN KOMENTAJIEN 
TAKTIIKAN KOULUTUKSESTA 

Evl Kari Pohjanheimo on palvellut 
opetusupseerina mm. Reserviupseeri
koulussa vv 1969-73 ja Päällystöopis
tossa vv 1974-77 sekä taktiikan opetta
jana Taistelukoulussa jalkaväen kap
teenikurssilla vv 1985-89. Sotakorkea
koulun maasotalinjan hän on käynyt vv 
1977-79 ja toimii tällä hetkellä Savon
linnan sotilaspiirin päällikkönä. 

Tämän pa1van jalkaväen upseeri on 
saanut ja saa pohjatiedot pataljoonan 
taktiikasta Kadettikoulun jalkaväkilin
jan taktiikan opetuksesta. Perusopetus 
annetaan Taistelukoulussa jalkaväen 
kapteenikurssilla, jonka keskeisimpä
nä tavoitteena on kouluttaa "sodan ai
kaa varten jalkaväen pataljoonan ko
mentajan ja pataljoonaupseerin tehtä
viin kykeneviä upseereita". Täyden
nyskoulutus taktillisissa taidoissa saa
daan palvelustehtävien ohella joukko
osastoissa. Lisäksi pataljoonan komen
tajan tarvitsemia taitoja syvennetään 
esiupseerikurssilla, vaikkakin sen tak
tiikan opetuksen painopiste on prikaa
tin toiminnassa. Koska tärkein osa jal-

kaväkipataljoonien komentajien saa
masta taktiikan opetuksesta annetaan 
Taistelukoulun jalkaväen kapteeni
kurssilla, keskitytään tässä kirjoituk
sessa sen antaman opetuksen tarkaste
luun. 

Taktiikan osuus opetuksessa 

Jalkaväen kapteenikurssin taktiikan 
päämääränä on oppia 
- jalkaväkipataljoonien komentajan 

tehtävissä vaadittavat taktilliset tie
dot ja taidot 

- perusteet prikaatin esikunnan ope
ratiivisen toimiston päällikön tehtä
vissä toimimiselle 
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- pataljoonan perustaminen sekä 
- sotilasalueen paikallispuolustuksen 

suunnittelu ja johtaminen. 
Kuvassa 1 on esitetty taktiikan - ml. 
toimintavalmius sekä aselaji- ja huolto
taktiikka - osuus kurssin kokonaistun
timäärästä. Osuus kasvaa lähes 50 
% :iin, kun mukaan luetaan johtamiso
pin, kasvatus- ja opetusopin, sotatek
niikan, sotahistorian ja muiden oppiai
neiden tunnit, jotka kiinteästi liittyvät 
taktiikan karttaharjoituksiin tai muu
hun taktiikan opetukseen. Esimerkiksi 
2/3 sotahistorian ja 1/5 sotatekniikan 
tunneista tukevat sovellutusesimerk
kien tai analyysien muodossa käynnis-

sä olevia karttaharjoituksia. Taktiikan 
tunneista vain 1/4 on teoriaa, muu osa 
käytännön harjoituksia karttojen ää
ressä tai maastossa. 

Kapteenikurssin opetussuunitelmaa 
on viime vuosina kehitetty pataljoonan 
komentajan koulutuksen osalta "pake
tiksi", jonka rungon muodostavat tak
tiikan karttaharjoitukset. Näihin on py
ritty liittämään muiden oppiaineiden 
keskeiset asiat tilanteeseen liittyvinä 
sovellutuksina. Monia sinänsä hyviä ai
heita on asiayhteydestä liian irrallisina 
tai "hyvä tietää" -asioina poistettu ope
tussuunnitelmasta. Kehitys on mennyt 
hyvään ja käytännönläheiseen suun-

JALKAVÄEN KAPTEENIKURSSIN ERI 
OPPIAINEIDEN OSUUS KOKONAIS

TUNTIMÄÄRÄSTÄ 

TEORIA 
112 H 
KÄYTÄNTÖ 
282 H 

KOKONAISTUNTIMÄÄRÄ 1152 

Lähde: Jvkaptk 64:n opetussuunnitelma 16.8.1990 

Kuva 1 
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TAKTIIKAN 
PAINOKERROIN 
ARVOSTELUSSA 
15 MUILLA 
AINEILLA 
3-10 

6 

laan. Tämä suuntaus jatkunee lähi
vuosinakin etsittäessä sopivaa opetus
pakettia uudistuvan upseerikoulutuk
sen pataljoonankomentajakurssille. 

Taktiikan opetukseen osallistuu tar
vittaessa koko kapteenikurssin opetta
jakunta. Varsinaisina taktiikan opetta
jina toimivat neljä yleisesikuntaupsee
rikurssin suorittanutta upseeria sekä 
esiupseerikurssin suorittaneet asela
jien ja huollon opettajat. Ilmatorjunta
opettaja on yhteinen esiupseerikurssin 
kanssa. 

Opettajat ovat - joskus esitetyistä 
epäilyistä poiketen - täystyöllistettyjä. 
Työllistämisestä pitävät oppilaiden li
säksi huolen Taistelukoulun johto ja 
Pääesikunta erilaisten selvitys- ja tutki
mustöiden sekä ohjesääntötyön muo
dossa. Ajoittain on erityisesti aselaji
johdon suunnasta syntynyt paineita 
aselajiopettajien vähentämiseksi yh
distämällä esiupseeri- ja kapteenikurs
sin aselajiopetus yhdelle opettajalle. 
Ajatus on huono. Aselajiopettajien 
tarvetta ja työmäärää ei voi mitata pel
kästään pidettävien oppituntien luku
määrällä. Päällekkäiset kartta- ja muut 
harjoitukset - joita ei käytännössä voi 
toisin ajoittaa- edellyttävät molemmil
le kursseille omia opettajia. Ilman ase
lajiopettajien aktiivista mukanaoloa 
harjoituksissa ei niiden opetustarkoi
tusta saavuteta. 

Viime aikoina on ollut vaikeahkoa 
saada uusia opettajia poissiirrettyjen ti
lalle. Syy lienee aikaisempaa "peh
meämmässä" henkilöstöpolitiikassa. 
Opetuksen tulos on ratkaisevasti riip
puvainen opettajista. Innostus, mutta 
myös passiivisuus ja epävarmuus tart
tuvat. Ottaen huomioon Taistelukou
lun ja jalkaväen kapteenikurssien kes
keisen merkityksen pataljoonan ko
mentajien koulutuksessa tulee sinne 
saada paras mahdollinen opettajakun
ta - siitäkin huolimatta, että "reppurei-

7 Jalkaväen vuosikirja 1991 

den" määrä kasvaisi. Puolustusvoimien 
edun tulee tässä asiassa kulkea yksilön 
edun edelle. 

Taktiikan harjoitukset 

Jalkaväen kapteenikurssilla on viisi 
taktiikan harjoitusta (TH), jotka ajoit
tuvat varsin tasaisesti koko kurssin 
ajalle (kuva 2). Ennen varsinaisia har
joituksia pidetään perusluennot, joissa 
käsitellään perusyhtymämme prikaa
tin joukkojen kokoonpanot, suoritus
kyky ja käyttöperiaatteet sekä asela
jien ja huollon perusteet. Jääkäripri
kaatin erityispiirteet selvitetään perus
luennoilla sekä ennen TH 3:a, jossa sa
moin kuin TH 4:ssä opetetaan jääkäri
prikaatin puitteissa jääkäripataljoonan 
toimintaa. TH 5:ssa otetaan erityista
pauksina tarkasteltavaksi torjuntapa
taljoonan käyttö sataman puolustuk
sessa sekä pataljoonan puolustus asu
tuskeskuksessa ja rannikolla. Meripuo
lustusopin ja rannikkopuolustustaktii
kan kaikki tunnit liittyvät viimemainit
tuun taktiikan harjoitukseen. Taktii
kan harjoitus 1 on ns perusharjoitus, 
joka on parikymmentä tuntia muita pi
dempi. Siinä aikaa käytetään enemmän 
"kädestä pitäen" opettamiseen ja jae
taan pääosa myöhemmissä harjoituk
sissa sovellettaviksi tarkoitetuista esi
merkeistä ja malleista. 

Syys- ja kevätkauden päättävät joh
tamisharjoitukset yhdessä esiupseeri
kurssin kanssa ovat hyviä opetustilai
suuksia karttaharjoituksissa opittujen 
perustaitojen soveltamiseksi ja har
jaannuttamiseksi. Näissä viisipäiväisis
sä maastossa tapahtuvissa sotapeleissä 
kapteenikurssin oppilasupseerit toimi
vat pääosin pataljoonan komentajina 
ja esikunnan eri tehtävissä sekä pelaaji
na. Esiupseerikurssilaiset muodostavat 
toimintaa johtavat prikaatien esikun
nat. 
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TAKTIIKAN HARJOITUKSET 

1990 

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 

Perusteet TH 1 1 r KH 1 1 1-----T=H-=-=2=-----~ JH 1 

1991 

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu 

TH3 1 KH2 11 TH 4 TH 5 

TH 
TH 
TH 

1: 
2: 
3: 

Perusharjoitus. Pataljoona puolustuksessa 
Pataljoonan puolustus. Sotilasalueen taistelu 
JPr:n ja JP:n siirto ja hyökkäys 

TH 4: JPr:n ja JP:n viivytys 
TH 5: Puolustus asutuskeskuksessa ja rannikolla 

Johtamisharjoitusten (JH) ja koulutusharjoitusten (KH) tunnit 
eivät sisälly taktiikkaan. 
Johtamisharjoitukset yhdessä esiupserikurssin kanssa. 

Lähde: Jvkaptk 64:n opetussuunnitelma 16.8.1990 

Kuva 2 

Kaksiviikkoisissa koulutusharjoi-
tuksissa oppilasupseerit toimivat kou
lutustehtävissä. Ne palvelevat kuiten
kin myös taktiikan opetusta antamalla 
kurssilaisille lisätietoa reserviläispatal
joonan suorituskyvystä erityisesti tak
tiikan harjoitusten aikalaskelmien pe-
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rustaksi. Keväällä pidettävä harjoitus 
antaa myös monille ensimmäiset ar
vokkaat kokemukset pataljoonan toi
minnasta Pohjois-Suomen ja Lapin eri
tyisolosuhteissa. 

Taktiikan harjoituksen yleinen kul
ku on esitetty kuvassa 3. 

TAKTIIKAN HARJOITUKSEN KULKU 

1. Perusoppitunnit 
- aselajit ml 

2. Prikaatin esikunnan toiminta 
- tilanteen arviointi 
- prkom:n päätös 
- aluejako ja joukkojen käyttö 

3. Pataljoonan komentajan tilanteen arviointi 
- tehtävän erittely 
- arvio vihollisen toiminnasta 
- omat toimintamahdollisuudet, voimasuhteet 
- maastontiedustelu 

4. Pataljoonan komentajan päätös ja 1. 
toimenpiteet 

5. Pataljoonan taistelusuunnitelman laatiminen 
- aselajit ja huolto ml 

6. Käskytyksen järjestelyt 

7. Maastoharjoitus 

8. Koulutyö, koulutyön palautus 

Tuntimäärä 58-96 h harjoituksesta riippuen. 
Mukana muitten oppiaineiden harjoitukseen 
liittyvät tunnit. 

Lähde: Jvkaptk 64:n opetussuunnitelma 16.8.1990 

Kuva 3 

Prikaatin osuus jää ajan puutteen 
vuoksi varsin vähäiseksi. Tilanteen ar
viointi sekä alue jaon ja joukkojen käy
tön pohtiminen antavat vain keskeiset 
ympäristötekijät siirryttäessä käsittele

tuksen johtajan laatimasta prikaatin 
operatiivisesta käskystä sekä tarvitta
vista aselajien ja huollon erikoismää
räyksistä. Kaksipäiväinen maastohar
joitus on harjoituksen lopussa tärkeä 
testattaessa laadittua taistelusuunnitel-mään pataljoonia. Yksityiskohtaiset 

perusteet pataljoonille saadaan harjoi- maa. 

4 O 3 8 5 ? Ma.anp~~lustuskorkeakoullJ 
- Kurss1kif]asto 
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Tuskin mistään muista opetustilan
teista keskustellaan kurssin aikana niin 
paljon kuin taktiikan kokeista. Kokei
den jälkeiset oppilaiden väliset tupa
ja kerhoväittelyt, joissa mielipiteet ja 
vastaväitteet perusteluineen sinkoile
vat, ovat monille tärkeitä opetustilan
teita. Kokeiden palautustilaisuus on 
opettajan koetinkivi. Arvovallan säi
lyttämiseksi on ainakin pääosa oppila
supseereista saatava vakuuttumaan sii
tä, että kokeessa parhaaksi arvosteltu 
ratkaisu muita ratkaisuja todennäköi
semmin johtaa tehtävän menestykselli
seen suorittamiseen. On myös muistet
tava, että vain harvoin löytyy täysin to
teuttamiskelvottomia ratkaisuja. 

Opetusmenetelmistä 

Taktiikan opetuksessa on luennoista 
varsin tehottomana opetusmuotona 
pyritty luopumaan. Luennoitavat asiat 
on siirretty itseopiskeltavaksi tai käsi
tellään oppitunneilla, joissa opetuskes
kustelulla pyritään opettajan ja oppi
laiden välisen vuorovaikutuksen lisää
miseen. Tärkein luokkaopetusmene
telmä on karttaharjoitus, johon liitty
vät yksilö- ja ryhmätyöt. Perusharjoi
tuksessa teetetään pääosa opetettavis
ta asioista jokaisella oppilasupseerilla. 
Myöhemmissä harjoituksissa on paino
piste ryhmä töissä, joita joudutaan aika 
paljon tekemään iltatöinä. 

Ryhmätöiden onnistumisen edelly
tyksenä on, että työstä annettujen pe
rusteiden pohjalta keskustellaan riittä
västi ja päädytään ryhmässä ratkai
suun. Työn tekninen suorittaminen 
voidaan sen. jälkeen jakaa ryhmän jä
senten tehtäväksi. Työn lopussa tulisi 
lisäksi tarkastella osakokonaisuudet ja 
varmistua niiden liittymisestä kokonai
suuteen. Tällöin myös kaikki ryhmän 
jäsenet perehtyisivät ryhmätyön yksi-
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tyiskohtiin ja voisivat niihin vaikuttaa. 
Kiireisissä työjaksoissa on iltatöinä 
suoritettavien ryhmätöiden tason to
dettu usein laskevan. Työn jakaminen 
osatehtäviin kiireesti ilman riittävää 
keskustelua ja koordinaatiota näkyy 
ristiriitaisena lopputuloksena. Jäsen
ten perehtymättömyys työhön taas hei
jastuu sen esittelyssä pahimmillaan 
tankkaavana lukemisena suoraan pa
perista tai kelmusta. 

Tyypillistä nuorille oppilasupseereil
le on, että he opetuksen yhteydessä 
vaativat opettajalta "oikeaa" ratkaisua 
ja monistettuja "malleja". On selvää, 
että eri ryhmien ja luokkien jatkotyös
kentelyn sekä aselajiopetuksen yhte
näistämiseksi on hyvä olla yhteinen 
ratkaisu. Opettajien "oikeista" ratkai
suista ja jaetuista esimerkeistä ei kui
tenkaan saa tehdä kaavoja, joihin seu
raavien harjoitusten ratkaisut pyritään 
pakottamaan tilanteesta välittämättä. 

Nykyisin käytössä oleva taktillinen 
kartta 1:50 000 on varsin ongelmalli
nen. Sen merkkien ja tekstien lukemi
nen on vaikeaa ja sen myötä myös aja
teltujen ratkaisujen esittäminen luo
kalle. Painopistesuunnan pataljoonan 
vastuualue puolustuksessa voi pienim
millään olla kyseiselle kartalle piirret
tynä 6 cm x 12 cm. Pataljoonan komen
tajan päätöksen vaatimien keskeisten 
asioiden esittäminen piirroksena tähän 
tilaan on lähes mahdoton tehtävä, pu
humattakaan päätöspiirroksen täyden
tämisestä suunnitelmapiirrokseksi. 
Pienillä vastuualueilla toimittaessa tu
lee edellä mainittuihin tehtäviin käyt
tää suurennettua karttaluonnosta. 
Opetuksessa voidaan lisäksi käyttää 
suurennettuja karttapohjia sekä apu
karttana 1 :20 000 karttaa. 

Taistelukoulussa on kokeiltu taktii
kan opetuksessa tietokoneavusteista 
piirtämisjärjestelmää. Tätä projektia 
tulisi edelleen kehittää. Tavoitteena tu-

lisi olla taktiikan atk-luokka, jossa op
pilaat ja opettaja voisivat omilta pai
koiltaan piirtää ratkaisujaan ja esityk
siään seinälle heijastetulle videokuval
le tai karttapohjalle. Luokkaa tulisi 
voida käyttää myös pataljoonan taktii
kan äksiisinomaiseen opetukseen eri
laisia monivalintaohjelmia käyttäen. 

Näkemyksiä 

Taktiikan harjoituksen onnistumiseen 
on maaston valinnalla ratkaiseva mer
kitys. Alue ei voi sijaita kovin kaukana, 
jotteivät maastontiedustelun ja maas
toharjoituksen siirtymiset vie turhaan 
kallista harjoitusaikaa. Valinnassa ei 
myöskään saa pyrkiä helppoa ratkai
sua tarjoavaan "tyypilliseen suomalai
seen metsämaastoon", jonka löytämi
nenkin Etelä-Suomesta on jo vaikeaa. 
Valitun alueen on tarjottava patal
joonatyypin ja opetus tarkoituksen mu
kaisesti useita vaihtoehtoisia ratkaisu
mahdollisuuksia. Vaihtoehtojen ver
tailu ja niistä todennäköisesti parhaim
man valinta on harjoituksen mielen
kiintoisin vaihe. 

Samaa harjoitusta ei voi hyvässä
kään maastossa pitää monta kertaa. 
Kahden - kolmen opetuskerran jäl
keen koulutettaville on kertynyt kurs
siperintönä niin paljon harjoitusmate
riaalia, että sen hyväksikäyttö saattaa 
vaarantaa kopioivien oppilaiden osalta 
opetustarkoituksen saavuttamisen. 

Nykyisen jääkäripataljoonan tulo 
taktiikan harjoituksiin on tuonut mu
kanaan viitteitä perinteisen suomalai
sen taktiikan perusarvon - maaston hy
väksikäytön - unohtamisesta. Tähän 
lienee vaikuttanut liiallinen pyrkimys 
erityisesti panssaroiduilla kuljetusajo
neuvoilla varustettujen pataljoonien 
operatiivisen liikkuvuuden siirtämi
seksi pataljoonan toimintaan taktilli-

sella tasolla. On myös helpompaa ja 
nopeampaa siirtyä esimerkiksi jalkau
tumistasalle käyttäen hyviä tiepohjia 
liian avoimessa maastossa kuin nähdä 
vaivaa suojaisen uran tiedustelemisek
si ja mahdollisesti parantamiseksi. 

Panssarin torjuntaohjusten saaminen 
pataljoonien alistuksiksi ja lähipanssa
rintorjunta-aseiden kantaman kasvu 
pyrkivät vetämään myös puolustusase
mia aukeitten reunaan riittävän ampu
maetäisyyden saavuttamiseksi. Ope
tuksessa on edellä mainittujen väärin
käsitysten poistamiseksi tehtävä jatku
vasti töitä. Joukkojen etenemiselle on 
edelleenkin etsittävä kaikille kalustoil
le suojaisia maastouria. Edelleenkin on 
kestävän puolustuksen perustana kai
vautumiskelpoinen ja peitteinen - jo 
sinänsä panssareiden toimintaa eh
käisevä - metsämaasta, johon puolus
tuskeskukset ja -asemat on selvästi si
joitettava. Muutamille ohjuksille ja 
kauemmaksi ampuville panssarintor
junta-aseille riittää kyllä tehtäviä suo
ja-alueella tai vastuualueen etuosassa 
taikka panssarintorjunnan syvyyden 
luomisessa. 

Kapteenikurssin taktiikan opetuk
sessa on varattu varsin vähän aikaa vi
hollisen toimintaperiaatteiden, erityi
sesti sen ilmatoiminnan tarkasteluun. 
Tilanteen arvioinnin ja maastontiedus
telun aikana vihollisarvion ja vaihtoeh
tojen laatimiseen käytetään yleensä 2-
3 tuntia (pl. perusharjoitus). 

Lisäksi johonkin harjoituksen tilan
teeseen tai vaiheeseen laaditaan il
mauhka-arvio. Edellä mainitut toimen
piteet eivät vaikuta riittäviltä. Viholli
sarvioista tulee yleensä melko kaava
maisia, mikä näkyy oppilasupseereiden 
"liturgianomaisissa" esityksissä. 

Ilmatoiminnan merkityksen nykyi
sillä taistelukentillä jatkuvasti kasvaes
sa tulisi sen vaikutuksen näkyä myös 
paremmin erityisesti maasto- ja johta-
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Kuva 4 Terävämpi pää teltassa? Maastossa 
opitaan todellisissa olosuhteissa. 

misharjoituksissa. Asian "unohtumi
nen" johtunee taktiikan opettajien kes
kittymisestä muihin painopisteasioihin 
ja varsinaisten ammattimiesten, il
masota- ja ilmatorjuntaopin opettajien 
sitoutumisesta pääosin esiupseerikurs
sin opetukseen. 

Jalkaväen kapteenikurssin pataljoo
nan komentajille antamaa taktillista 
valmiutta voidaan kokonaisuudessaan 
pitää vähintäänkin tyydyttävänä. 

Oppilasupseerit hallitsevat kurssin 
päättyessä pataljoonan taktiikan pe
rusteet, osaavat arvioida tilannetta, 
tehdä päätöksiä ja asiaperusteiltaan 
vankkoja suunnitelmia ja käskyttää ne. 
Heillä on siis varsin tyydyttävä taito 
saattaa pataljoona suunnitelmallisesti 
taisteluun. Sen sijaan toiminta yllättä
vissä tilanteissa ja ratkaisujen teko tais
telun aikana jää opetuksessa turhan vä
hälle. Maasto- ja johtamisharjoituksis
sa epäkohtaa pyritään kyllä poista
maan. 

Harjoituksen tilanteet ovat kuiten
kin jo etukäteen, taisteluharjoituksen 
omaisesti, varsin tarkoin sidotut suun
nitelmaan. Harjoitukset ovat myös pa
taljoonien osalta melko hidastempoisia 
erilaisten tarkastelujen ja opetustilan
teitten vuoksi. Peliryhmät ovat pieniä. 
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Niissä pelaajat joutuvat toimimaan ala
johtoportaiden johtajina, vihollisen 
johtajina ja lisäksi erotuomareina. Kai
kessa kiireessä tilanteitten kehittämi
nen jää usein pelkistetyksija mielikuvi
tuksettomaksi, pelaajien taidosta riip
puen. 

Tulisikin harkita ainakin jonkin har
joituksen (esim. JH 4) kehittämistä 
kaksipuoliseksi sotapeliksi,jossa toimi
vat komentajat olisivat taitoineen vas
takkain. Tällöin tilanteisiin saataisiin 
varmasti lisää elävyyttä ja komentajien 
tekemät hyvät ja huonot ratkaisut nä
kyisivät selvästi taistelun kulussa. 

Taistelun johtamisen valmiutta pa
rantaisivat myös jo aiemmin mainitut 
konepelit, joilla lyhyessä ajassa saatai
siin runsaasti vaihtelevia tilanteita ko
mentajan ratkaistavaksi. 

Täydennyskoulutus 

Jalkaväkipataljoonan komentajan täy
dennyskoulutus tapahtuu palveluksen 
ohessa joukko-osastoissa. 

Joukko-osaston taktiikan harjoituk
sissa heijastuvat tietenkin Sotakorkea
koulun ja Taistelukoulun taktiikan 
opetuksen piirteet. Myös harjoitusma
teriaali koostuu usein em. koulujen ja
kamasta aineistosta. Joukko-osastoissa 
ehkä yleisimpänä tapana on pitää yksi 
vuoden koulutuskäskyn mukainen 
karttaharjoitus, jonka puitteissa koulu
tetaan eri henkilöstöryhmät. Yleensä 
esiupseerit muodostavat prikaatin, 
kapteenikurssin käyneet ja komenta
jiksi sijoitetut upseerit pataljoonien se
kä nuoremmat upseerit ja vanhemmat 
toimiupseerit komppanioiden opetus
ryhmät. 

Pataljoonan karttaharjoitukseen 
käytetään aikaa 1-2 työpäivää. Yleen
sä niissä laaditaan päätös, suunnitelma 
tai sen osia sekä käskyjä. Yleisesti näis-

tä harjoituksissa voidaan niiden lyhyy
den vuoksi todeta, että ne korkeintaan 
pitävät yllä taktillisia taitoja, mutta ei
vät niitä kehitä. Joukko-osastojen an
taman taktiikan täydennyskoulutuk
sen osalta voidaan esittää samoja kehi
tysajatuksia kuin edellä kapteenikurs
sin yhteydessä. Joukko-osastojen tulisi 
lisäksi järjestää sijoitetuille komentajil
le vuosittain erillisiä opetustilaisuuk
sia, joiden ohjelmaan sisällytettäisiin 
myös taistelun johtamista sotapeleinä. 
Täydennyskoulutusvelvoitteita voitai
siin jalkaväkijoukko-osastojen lisäksi 
antaa myös muille jalkaväkipataljoo
nia käyttöönsä saaville johtoportaille. 
Esimerkiksi sotilaspiirit voisivat hyvin 
järjestää sijoituksissaan oleville ko
mentajille 2-3 vuoden välein tilaisuuk
sia, joissa henkilöstön ja materiaalin 

tarkastuksen lisäksi testattaisiin ensim
mäisen tehtävän edellyttämiä suunni
telmia karttapeleinä. 

Entä tulevaisuus 

Upseerikoulutuksen uudistuksen yh
teydessä on kaavailtu jalkaväkipatal
joonan komentajan peruskoulutuksen 
antamista jo nelivuotisessa Kadetti
koulussa. Nykymuotoinen kapteeni
kurssi on suunniteltu lopetettavaksi. 
Jatkokoulutus annettaisiin tulevaisuu
dessa kuukauden mittaisella patal
joonakomentajakurssilla, mikä olisi 
komentajatehtävään sijoittamisen 
edellytys. Uudistus olisi selvä huonon
nus nykyiseen koulutukseen. Ainakin 
pataljoonan komentajakurssia tulisi 

Kuva 5 Pataljoonan komentajana olen yksin joukkoni edessä. Olenko saanut - ja saanko 
myös tulevaisuudessa - riittävän koulutuksen vastuunkantajaksi? 
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selvästi pidentää ja täydennyskoulu
tusta tehostaa. 

Ei pataljoonan komentajan taktilli
sia eikä muitakaan taitoja opita ulkolu
vulla. Pataljoonan komentajan tehtä
vien omaksuminen ja sisäistäminen 
edellyttää ensin käytännön toimintaa 
ja harjoittelua joukkueen ja komppani
an parissa. Kadeteilla ei vielä tarvitta
vaa kokemuste ole. Erityisesti omaksu
misen ongelmat koettaisiin aselajitoi
mintojen ja johtamistaidon osalta. 

Kun edelliseen vielä lisätään patal
joonien koulutuksessa jo tapahtuneet 
ja kaavaillut muutokset, ollaan jo val
miutta oleellisesti heikentävällä tiellä. 
Pataljoonien koulutuksessa on suuris
sakin harjoituksissa siirrytty sotahar
joituksista tarkoin etukäteen suunni
teltuihin taisteluharjoituksiin. Tällä on 
käytännössä poistettu taktiikan koulu
tus harjoituksen opetustarkoituksista, 
osin johtamistaidonkin. Lisäksi reser
viläiskoulutuksessa on kaavailtu luo
pumista kokonaisten pataljoonien 
kouluttamisesta yhtenä joukkona. Täl
lä uudistuksella poistetaan sijoitetulta 
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pataljoonan komentajalta jopa mah
dollisuus edes kerran nähdä joukkonsa 
kokonaisena. Koulutus sodan ajan teh
tävään jää pelkästään karttaharjoitus
ten ja sotapelien varaan. 

Jqs pataljoonan komentajan perus
koulutus siirtyy Kadettikouluun, tulisi 
pataljoonankomentajakurssia piden
tää noin 400 tuntiin. Tämän tuntimää
rän puitteissa pystyttäisiin luomaan 
taktiikasta, sola tekniikasta ja johtamis
taidosta koulutuspaketti, joka takaisi 
komentajille edes välttävän valmiuden 
tehtäväänsä. Joukko-osastojen Ga soti
lasläänien/maanpuolustusalueiden ?) 
vastuu sijoitettujen komentajien täy
dennyskoulutuksessa lisääntyy entises
tään. Reserviläispataljoonat tulee jat
kossakin kouluttaa kokonaisuuksina. 

Jalkaväkipataljoonan komentaja on 
eräs sodan ajan joukkojen keskeisim
piä johtajia. Hänelle tulee taata paras 
mahdollinen koulutus. Harvoin yksi 
huonosti koulutettu miehistöön kuulu
va pystyy tuhoamaan koko pataljoo
nansa, huonosti koulutetulta komenta
jalta se onnistuu helposti. 

Kapteeni Jukka Ojala 

JOUKKUEENJOHTAJAN KOULUTUS 
RESERVIUPSEERIKOULUSSA 

Kapt Jukka Ojala palvelee Reserviup
seerikoulussa Haminassa 

Seitsemän vuosikymmenen aikana on 
Reserviupseerikoulusta valmistunut li
ki 140 000 reservin upseeria. Yhteis
kunnassamme merkittävään asemaan 
kohonneet reservin upseerit arvioivat 
Reserviupseerikoulussa saamansa 
koulutuksen merkitystä muunmuassa 
seuraavasti: 

"Reserviupseerikoulu opetti vas
tuunkantamista ja ennakointikykyä." 
(Teuvo Kallio). 

"Sieltä sai hyvän yleiskunnon ja toi
saalta Reserviupseerikoulu antoi pe
rusteet asioiden junailemiseen. "(Klaus 
Järvinen). 

"Kilpailu Reserviupseerikouluun oli 
joukko-osastossa kova. Mukaan kilpai
luun meneminen oli selviö." (Rolf 
Kullberg)". 

"Reserviupseerikoulun antama joh
tajakoulutus oli hyödyllistä varsinkin 
siinä mielessä, että se opetti itsenäiseen 
päätöksentekoon ja vastuun kantami
seen."(Erkki Aho). 

"Reserviupseerikoulu antoi selvän 
pohjan johtamiselle. Siellä pääsi johta
maan sekä olemaan johdettavana, mi
kä on erittäin tärkeä osa hyväksi johta
jaksi tulemisessa." (Pekka Löyttynie
mi) 
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Reserviupseerin kurssimerkki - suomalai
sen johtajuuden symboli 

Koulutuksen tavoite 

Reserviupseerikoulun antaman jouk
kueenjohtajakoulutuksen perusteella 
on reserviläisjohtajan: 
!)osattava johtaa joukkuetta perusyk

sikön osana eri taistelulajeissa 
2) tunnettava tavanomaisten vahven

nusten käyttömahdollisuudet ja ky
ettävä tehokkaaseen yhteistoimin
taan muiden aselajien vastaavien 
johtajien kanssa 

3) hallittava taistelukentän vaikeissa 
olosuhteissa joukkonsa taistelutah
don ja -kunnon ylläpito 

4) tunnettava turvallisuuspolitiikan ja 
maanpuolustuksen perustekijät sekä 
omattava valmius osallistua yhteis
kunhassa käytävään maanpuolustus
keskusteluun 

5) ymmärrettävä hyvän fyysisen kun
non merkitys menestyksellisen joh
tamisen eräänä perusedellytyksenä 
Koulutuksen painopiste on sodan 

ajan johtajien, joukkueenjohtajan ja 
tulenjohtajan perustaitojen opettami
sessa. 
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Koulutuksen sisältö 

Opetettavia ja arvosteltavia paaa1-
neita on neljä. Ne ovat johtamistaito, 
aselajioppi, taktiikka ja liikuntakoulu
tus. Opetusta annetaan yhteensä 520 
tuntia. 

Nykyisissä opetussuunnitelmissa on 
erityisesti korostettu johtamistaidollis
ta koulutusta. Kouluttajien täydennys
koulutustilaisuuksissa kiinnitetään 
huomiota harjoitusten läpivientiin niin, 
että kaikista oppilaista koulutetaan 
johtajia. Vaikka nykyaikainen tekniik
ka tarjoaakin erinomaisia audiovisuaa
lisia opetusvälineitä, on luokkaopetus 
pyritty pitämään vähäisenä. Suomalai
nen maasto on edelleen se elementti, 
josta tuleva reservin johtaja ammentaa 
käytännön tietonsa ja taitonsa. Käytän
nön opetuksen osuus on 70%. 

Reserviupseerikoulun 
jaksottelu 

koulutuksen 

Reserviupseerikurssi kestää neljätoista 
viikkoa.Ihmiselämässä ajanjakso ei ole 
pitkä, mutta kurssin sisältö ja sen tarjo
amat kokemukset ovat niin moninai
set, että kurssi syöpyy lähtemättömästi 
jokaisen kurssin suorittaneen mieliin. 
Kurssin alkamispäivänä, joka perintei
sesti on perjantai, kokoontuu Reser
viupseerikoulun päärakennuksen ken
tälle noin 700 aliupseerikoulun ensim
mäisen jakson kunniakkaasti suoritta
nutta korpraalia ympäri Suomen. En
simmäisen viikonlopun aikana varuste
taan kurssi ja luodaan perusteet ope
tuksen aloittamiseksi. Maanantaiaa
muna koulun johtajan kerrottua jokai
selle kurssin opetustavoitteet ja ilmais
tuaan vaatimustasonsa käynnistyy yk
siköissä kiivas opiskelu. 

Ensi,nmäisten kahden viikon aikana 
opetetaan upseerioppilaille organisaa-

RUK:N KOULUTUKSEN JAKSOTTELU , NYKYINEN 
tähän pyritään, tähän on päästy 
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tio, jonka osaksi heidät koulutetaan. 
Organisaation rakenne, tekniset omi
naisuudet ja taktiset käyttöperiaatteet 
opetetaan oppitunneilla ja kasarmialu
eella tapahtuvissa muodollisissa harjoi
tuksissa. Opetussuunnitelman viikot 3-
6 eli seuraava kuukausi opiskellaan 
pääosin maasto-oloissa oman johdetta
van joukon käyttöperiaatteita. Tänä ai
kana oppivat upseerioppilaat joukkon
sa teknisen käytön. 

Seuraavien viikkojen aikana upsee
rioppilaat opettelevat johtamaan jouk
kuettaan osana komppaniaa yhteistoi
minnassa komppanian taistelua tuke
vien joukkojen kanssa. Kyseinen kou
lutusvaihe opettaa upseerioppilaat 
harjoittamaan yhteistoimintaa eri ase
lajien välillä. Yhteistoiminnan harjoit
telun jälkeen annetaan asioiden hah
mottua ja lokeroitua upseeri oppilaiden 

e PAU KKU
PATRUU
NOILLA 

mieliin. Opetus on kertaavaa ja Kirk
kojärven marssin ja kurssijuhlan kautta 
yhteishenkeä kasvattavaa. Koulutus
viikot 10 ja 11 muodostuvat kahdesta 
suuresta harjoituksesta, jossa kurssilai
set pataljoonakokoonpanossa harjoit
televat joukkonsa johtamista eri taiste
lulajeissa. Harjoitukset antavat upsee
rioppilaille käytännön kokemuksia 
johtamisesta ja joukon käsittelystä osa
na suurempaa kokonaisuutta. Kurssin 
tässä vaiheessa on upseerioppilaille 
muotoutunut itsenäinen käsitys oman 
joukon suorituskyvystä ja keinoista, 
joilla joukkoa pystyy onnistuneesti joh
tamaan. 

Kurssin huipentuma on kaksiviik
koinen Pahkajärven ampumaleiri. Ko
vapanosammunnat antavat kurssilaisil
le kuvan oman joukon ja sitä tukevien 
joukkojen tulivoimasta. Viimeistään 
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Johtajan on hallittava joukkonsa tekninen 
välineistö saadakseen joukostaan irti suu
rimman mahdollisen tehon 

tässä vaiheessa kirkastuu upseerioppi
laille käytännössä ne teoreettiset ja 
taistelutekniset opit, joi:ta kurssin aika
na on opiskeltu. 

Reserviupseerikoulun oppilaat 

Reserviupseerikursseille valikoituu 
noin 8% jokaisesta varusmiesikäluo
kasta. Halu suoriutua varusmiespalve
luksesta mahdollisimman hyvin, tahto 
saada perusteita ihmisten johtamisessa 
ja yksilöllinen kunnianhimo takaavat 
sen, että reservinupseeriksi voidaan 
kouluttaa ikäluokkansa parhaimmisto. 
Tällä parhaimmistolla ovat myös par
haat lähtökohdat kouliintua sodan olo
suhteissa selviytyviksi johtajiksi. Kes
kimäärin 2,5% Reserviupseerikoulun 
upseerioppilaista on suorittanut kor
keakoulututkinnon ennen reserviup
seerikurssia. Yli 90% :lla on takana 
ylioppilas-, opisto- tai vastaava tutkin
to. Lopuilla kurssilaisista on suoritettu
na peruskoulu. Vaikka vahva koulutus
tausta korreloituukin valinnoissa, ovat 
tunnollisuus, aktiivisuus ja omatoimi
suus tärkeimmät edellytykset menesty
miselle Reserviupseerikoulussa. 
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Kirkko järven marssi mittaa jokaisen reser• 
viupseerikurssin henkisen ja fyysisen kun· 
non. 

Reserviupseerikurssin läpäisy ei ole 
itsestäänselvyys. Tiukasta valintaseu
lasta huolimatta joudutaan jokaiselta 
kurssilta keskeyttämään vajaan kym
menen oppilaan opinnot. Yleisimpinä 
syinä opintojen keskeyttämiseen ovat 
pitkällinen sairaus (esim marssimurtu
ma), heikko opintomenestys tai ylei
nen sopimattomuus koulutettavaksi 
reservin upseeriksi. 

Johtamistaidon rooli johtajakoulutuk
sessa 

Johtamistaidon osuus Reserviupseeri
koulun opetussuunnitelmasta on yli 
30%. Johtamistaidon opetus jakaantuu 
teoriatunteihin ja käytännön johtamis
taidon opiskeluun lähinnä maasto-olo
suhteissa. Johtamistaidon kahdeksan 
teoriatuntia antavat perustiedot jouk
kojenja yksilöiden käytännön johtami
seen. Teoriaopetuksen antavat Reser
viupseerikoulun johtaja, jalkaväkilin-

. jan johtaja, sotilaspastori ja yksiköiden 
päälliköt. Johtamistaidon opetuksen 
pääosa (94%) sijoittuu maastoharjoi
tuksiin ja se nivoutuu kiinteästi yhteen 
aselajikoulutuksen kanssa. Opettajina 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 
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ITSEOPI SKELUNA JA MUODOLLISISSA HARJOITUKSISSA. 

KOULUTUKSEN PERIAATE 

UUSI TEHTÄVÄ/ 

TILANNE 

(KOULUTTAJA) 

~ .. 

TEHTÄVÄN SUORITTAMISEN 

.... ALUSTAVA SUUNNITELMA 

(OPPILAAT) 

~ ~-------, 
TEHTÄVÄN KOKONAIS· 

SUORITUS 

(VALITTU UPSEERIOPPILAS) 

TEHTÄVÄN SUORITUKSEN 

ESIMERKKI 

(KOULUTTAJA) 
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ovat yksiköiden kouluttajat. Johtamis
taidon opetuksessa huomioidaan niin 
asioiden kuin ihmistenkin johtaminen. 
Opetuksen lähtökohtana on joukon 
saama tehtävä. Perusperiaatteena teh
tävän täyttämiseksi opetetaan upsee
rioppilaille niin sanottu käytännön joh
tamisjärjestys: 
- saatu käsky/tehtävä 
- tilanteen arviointi 
- päätös + alustava suunnitelma 
- esikäskyt 
- tilanteen arvioinnin jatkaminen 
- suunnitelman täydentäminen 
- käskeminen 
- tarkastukset/harjoittaminen/valvon-

ta 
- tehtävän suoritus (kaikki toiminta 

tähtää siihen). 
Rinnan käytännön johtamisjärjes

tystä opetettaessa totutetaan johtajat 
nopeiden tilannemuutosten edellyttä-

miin johtamistaidollisiin ratkaisuihin 
eli tilannejohtamiseen. 

Johtamistaidon opetus 

Alkukurssin maastoharjoituksissa 
opetetaan johtamisjärjestyksen periaa
tetta äksiisinomaisesti. Opetusta anne
taan kaikille oppilaille samoilla perus
teilla. Alkuvaiheen harjoitukset raken
netaan lukuisista osakokonaisuuksista, 
jotka nivotaan harjoituksen lopuksi yh
deksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Har
joitus voi muotoutua seuraavista osa
sista: 

1) oppilaat saavat harjoitukseen val
mistautumistehtävän, jolloin he pe
rehtyvät harjoituksen lähtökohtati
lanteeseen, ylemmän johtoportaan 
ja oman joukon tehtävään 

2)itse harjoituksessa kouluttaja antaa 
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joukon tehtävästä yhden osa
alueen kerrallaan oppilaiden poh
dittavaksi 

3)käsiteltävä osatehtävä eritellään ja 
arvioidaan kouluttajan esittämien 
kysymysten avulla 

4)jökainen oppilas tekee oman rat
kaisun 

5) ratkaisuja vertaillaan kootusti ja 
niistä haetaan hyviä ja huonoja 
puolia 

6) kouluttaja julkaisee mallipäätök
sen, jolta pohjalta jatketaan asian 
käsittelyä 

7)mallipäätöksen perusteella toteute
taan joukon toiminta niin, että ku
kin oppilas toimii harjoituskokoon
panon tehtävän edellyttämällä ta
valla 

8)tilanteenmukaisen toiminnan jäl
keen oppilaat kootaan ja mallipää
töksen pohjalta jokainen laatii 
oman suunnitelman miettien, mitä 
käskyjä tehtävän täyttäminen edel
lyttää 

9) kouluttajan johdolla eritellään joh
tamisessa tarvittavat käskyt 

10) kouluttaja antaa mallikäskyn, jon
ka jälkeen jokainen harjoittelee 
käskynantoa 

ll)kouluttaja nimeää yhden upsee
rioppilaan, joka "junailee" käsitel
lyn osasuorituksen kokonaisuudes
saan 

12) "junailun" jälkeen kootaan oppi
laat ja kouluttajan johdolla ruodi
taan johtamissuoritus ja annetaan 
palaute johtajana toimineelle 

13) harjoituksen muut osakokonaisuu
det käsitellään vastaavalla periaat
teella 

14) harjoituksen viim~isessä jaksossa 
toteutetaan sovellettu vaihe, jossa 
aiemmin opetetut osakokonaisuu
det nivoutuvat yhteen yhden johta
jan johtamana. 
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Kurssin alkupuolen maastoharjoi
tukset ovat selkeästi kouluttajajohtoi• 
sia. Tietojen ja taitojen karttuessa ope
tettavien kokoonottamiset harvenevat 
ja upseerioppilaat pääsevät johtamaan 
omatoimisesti suurempia kokonai
suuksia. Kurssin viimeisissä harjoituk
sissa johtamissuoritusten pituudeksi 
muotoutuu 1/2-1 vuorokautta. Lukui
sista maastoharjoituksista huolimatta 
johtamisen käytännön harjoitteluun 
tarjoutuu auttamatta liian vähän tilai
suuksia yksittäisille upseerioppilaille. 
Näin kokelaskauden harjoitusten tulee 
tarjota mahdollisuuksia Reserviupsee
rikoulun antamien tietojen ja taitojen 
käytännön soveltamiseen. 

Lopuksi 

Hyvän reservinjohtajan tunnusmerk
kejä ovat esimerkillisyys, tunnollisuus, 
ammattitaitoisuus ja inhimillisyys. Saa
puessaan Reserviupseerikouluun va
rusmies on vielä niin ihmisenä kuin 
johtajanakin raakile. 14 viikon koulu
tus ei kasvata huippujohtajia,vaan se 
antaa kurssilaiselle perusteita kasvat
taa itsestään hyvä johtaja. Lopullista 
valmiutta johtajana ei ihminen saavuta 
koskaan. Jokaisen hyväksi johtajaksi 
haluavan on omattava joka hetki halu 
kehittyä ja kouliintua johtajana. Tälle 
johtajana kasvamisen tielle antaa re
serviupseerikoulutus selkeät suuntavii
vat, joita seuraamalla johtajuus aukeaa 
hetki hetkeltä enemmän. 

Lähteet: 
Reserviupseerikoulun opetussuunni
telma 
Reserviupseerikoulun esittelykansio 
Reserviupseerikurssien kurssijulkaisut 

Kapteeni Erkki Lyly 

JALKA V ÄKIKOULUTUS MERIVOIMISSA 

Kapteeni Lyly palvelee esikuntakomp
panian päällikkönä Helsingin Laivas
toasemalla. Aiemmin hän on palvellut 
YK-tehtävissä Namibiassa 1989-90, jo
ta ennen jalkaväkiupseerina Helsingin 
Laivastoasemalla 1988-89. Kadetti
kurssi 671983. Jalkaväen kapteenikurs
si 611987-88. Opetusupseerina Pohjan 
Prikaatissa 1983-87. 

Merisotilas taistelee myös maalla 

Merivoimien organisaatiossa Helsin
gin Laivastoasema vastaa pääosin va
rusmieskoulutuksesta Turun Laivasto
aseman vastatessa taistelualusten tek
nisestä huollosta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki varusmiehet 
astuvat palvelukseen Helsingin Laivas
toasemalle, josta heidät peruskoulutus
kauden päätyttyä jaetaan merivoimien 
eri joukko-osastoille. 

Koulutuksen lisäksi Laivastoaseman 
vastuulla ovat Suomenlahden alueen 
merikuljetukset, jotka hoidetaan aino
an varsinaisen alusyksikön, Kuljetus
viirikön avulla.Saapumiserän vahvuus 
on normaalin jalkaväkiprikaatin suu
ruusluokkaa. Kaikille annetaan uuden 

koulutusohjeen mukainen 10-viikkoi
nen peruskoulutus. 

Peruskoulutuksen päättyessä n.60 % 
vahvuudesta määrätään laivapalveluk
seen jatkokoulutettaviksi.Loput n.40 
% määrätään merivoimien maaorgani
saatioon ts. jalkaväkikoulutettaviksi. 
Ko. koulutushaaroista käytetään tässä 
kirjoituksessa termejä sininen linja ja 
vihreä linja. Mitä maaorganisaatiolla 
sitten tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä Helsingin ja Turun 
Laivastoasemien esikuntakomppanioi
ta, Merisotakoulun esikuntajoukkuet
ta, Kemiön Varikko-osastoa sekä Hel
singin Laivastoaseman Aliupseerikou
lun kiväärilinjaa. Näihin palveluspaik
koihin sijoitetaan jalkaväkikoulutetta
vat matruusit p-kauden jälkeen. 
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Koulutukseen valittava aines ei ole 
parasta mahdollista johtuen siitä, että 
valtaosa varusmiehistä on hakeutunut 
merivoimiin · tarkoituksenaan päästä 
laivapalvelukseen. Edelleen palvelus
kelpoisuus laivapalvelukseen edellyt
tää A 1-11 palveluskelpoisuutta sekä 
kansipalvelus lisäksi tarkkaa näköä ja 
värinäköä. Tästä seuraa valtaosin A II 
tai huonomman luokituksen omaavien 
jääminen maaorganisaatioon. Osin vai
kuttaa ainekseen myös rekrytointialue 
(Helsinki, Turku, rannikkokunnat). 
Laivapalvelukseen määrättyjen palve
lusaika on 330 vrk kaikilla. Osa hakeu
tuukin maaorganisaatioon lyhyemmän 
(240 vrk) palvelusajan toivossa. 
Asianosaisen oma toivomus pyritään 
ottamaan huomiooon mahdollisimman 
pitkälle, eikä miesten jaossa olekaan 
ollut mitään suurempia ongelmia. 

Mihin tehtäviin nämä matruusit sit
ten koulutetaan? Noin 40 matruusia 
jatkokoulutetaan ryhmänjohtajiksi 
Aliupseerikoulun kiväärilinjalla. Näis
tä edelleen 4--5 komennetaan RU
K:uun Haminaan Auk I:n jälkeen. 
Muut n. 100 jatkokoulutetaan edellä
mainituissa esikuntakomppanioissa 
rynnäkkökiväärimiehiksi, tarkka-am
pujiksi, sinkomiehiksi tai huollon eri 
aloille. III/90 saapumiserästä lähtien 
aloitetaan myös sotilaspoliisien koulu
tus laivastoasemalla. Turun Laivasto
asema on aloittanut ko. koulutuksen jo 
1/90 saapumiserästä lähtien. 

Koulutus on monipuolista 

Maavoimien siirtyessä vuonna 1990 5/ 
2-järjestelmään palvelukseenastumi
sen osalta, merivoimat pitäytyy edel
leen vanhaan kolme saapumiserää/ 
vuosi järjestelmään. Syynä tähän ovat 
valmiusvaatimukset, jotka eivät salli 
miehistökatkoa aluksilla missään vai-
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heessa. Tästä aiheutuva maa-/merivoi
mien kurssien eriaikaisuus tullee ai
heuttamaan ongelmia nimenomaan 
vihreän linjan reserviupseerikoulutuk~ 
sen ja kaikkien maavoimien joukko
osastoissa kurssitettavien osalta. Kou
lutuksen sisältö on syksyllä 1989 uudis
tettujen koulutusohjeiden mukainen. 
Peruskoulutuskausi on sisällöltään yh
tenevä PE:n koulutusohjeeseen sisältä
en lisäksi informaatiota merivoimien 
joukko-osastoista, koulutushaaroista, 
aluksista ja tehtävistä. Peruskoulutus
kauden ongelmana on ollut henkilö
kuntapula, joka on johtanut laajaan va
henkilöstön käyttöön kouluttajina. 
Mm ammuntojen suorittamista ei tällä 
tavoin kuitenkaan voida helpottaa. Sa
moin va-henkilöstön jatkokoulutus ja 
koulutuksen valvonta ja ohjaaminen 
on vaikeata toteuttaa. Tästä aiheutu
nee ennen pitkää vaaratilanteita joissa 
vastuukysymykset ovat vaikeita. Tais
telijan tutkinnon hyväksytysti suoritta
neiden määrä on viime saapumiserillä 
ollut niukasti yli 50% kokonaisvahvuu
desta peruskoulutuskauden päättyes
sä. Siniselle linjalle tässä vaiheessa siir
tyvien (n 60%) tulokset jäävät voimaan 
sellaisenaan ts. niiden parantamiseen 
ei enää ole mahdollisuutta koko loppu
palvelusaikana.Erikoiskoulutuskausi 
vihreän linjan osalta pitää sisällään 
pääosin samat harjoitukset kuin nor
maalissa jalkaväen kivääriyksikössä
kin. Rannikon ja saariston erityisolo
suhteita sekä meripataljoonan-meri
komppanian tarpeita ajatellen on kui
tenkin seuraavia eroja: 
- ase- ja ampumakoulutus 
- miinakoulutus (merimiinat) 
- koulutushaarakoulutus 
- kanoottien käyttö tiedustelussa (sis-

sikoul) 
- pintapuvun käyttö tiedustelussa 
- pelastautumisharjoittelu 
- taistelu linnakkeella 

Marssitauko kanoottikoulutuksessa 

- iskuosaston maihinnousuharjoitus 
- veneenkäsittely (syve,kanootti) 
- merikartan käyttöharjoitus. 

Useita harjoituksia toteutetaan kak
sipuolisina harjoituksina AuK:n vihre
än linjan maaliosastona toimien. 
Aliupseerikurssin vihreälle linjalle va
litut saavat koulutuksensa kahdessa 2 
kk:njaksossa. Auk I:n ja Auk 11:n välis
sä on ryhmänjohtajakausi. Auk 11:n jäl
keen seuraa toinen alokasryhmänjoh
tajakausi. 

Tältä osin koulutuksen jaksottelu 
poikkeaa maavoimien jaksottelusta. 
Jaksottelu ori osoittautunut käytännös
sä hyväksi. Laivastoaseman esikunta
komppaniaan ja ulkopuolisiin joukko
osastoihin ryhmänjohtajat sijoitetaan 
vasta Auk II suoritettuaan. Myös 
Auk:n koulutusohjelma on sovitettu 
meripataljoonan-merikomppanian tar
peisiin ja sisältää "normaalin" kivääri
Auk:n lisäksi tukeutumiskoulutusta, 

8 Jalkaväen vuosikirja 1991 

vesilläliikkumiskoulutusta, sissikoulu
tusta saaristo-oloissa sekä linnaketais
telua. Tukeutumiskoulutuksella tar
koitetaan alusten opastamista ankkuri
ja rantakiinnityspaikoille sekä niiden 
maastouttamista ja suojaamista täy
dennyksen aikana. Fyysisesti kurssi on 
rasittava. 

Kurssin keskeyttäneitä on silti ollut 
yleensä 1-3 kpl, mikä on kohtuullisen 
pieni määrä.Reserviupseerikurssille 
Haminaan ts. kiväärilinjalle on komen
nettu Auk I:ltä 4--5 oppilasta. Oppilai
den menestys on ollut erittäin hyvä vii
me vuosina. 

Koulutusmateriaalista pulaa 

Merivoimien määrävahvuinen materi
aali pitää sisällään sangen harvoja jv
alan nimikkeitä. Erityisesti tämä kos
kee kaikkea uutta välineistöä. Ongel-
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mia on ollut jopa mieskohtaisesti jaet
tavasta varustuksesta lähtien. Tilannet
ta on kuitenkin saatu parannettua vii
me vuosina sitkeillä klt-materiaali
anomuksilla ja tällä hetkellä mieskoh
tainen varustus onkin koulutuksen tar
peita vastaavaa. Ase- ja ampumakou
lutus annetaan pääosin rynnäkköki
väärillä ja kevyellä konekiväärillä. Pe
rusteet annetaan myös vanhemman 
oto aseistuksen käytölle. Kranaatinhei
tinkoulutus on aloitettu 1/90 saapu
miserästä lähtien antamalla suora-am
munnan perusteet. Raskasta sinkoa ei 
kouluteta laisinkaan, ei liioin raskasta 
kertasinkoa. Jalkaväkitykkikoulutus 
annetaan 37 JvK-kalustolla. It-tykki
koulutus annetaan 23 ItK-kalustolla. 

Viestivälineistä koulutetaan LV 217 
ja Sanlan käyttö kenttäpuhelimen ja 
keskusosakeskuksen lisäksi. 

Edellä mainitut materiaalipuutteet 
mahdollistavat koulutuksen vain ki
väärikomppanian (80) organisaatiolla. 
Joukko-osaston ajoneuvokalusto mah
dollistaa samoin koulutuksen ainoas
taan kiväärikomppanian (80) organi
saatiolla. Joukko-osastolla ei ole tela
kuorma-autoja eikä miehistönkuljetus
panssarivaunuja (Pasi) käytettävissä. 
Joihinkin harjoituksiin näitä on lainat
tu UudPr:sta tai UudJP:sta. Uutena ka
lustona on laivastoaseman käyttöön tu
lossa syöksyveneitä, pintauintipukuja 
ja kanootteja. 

Kallioon on paha kaivantoa 

Kallioinen niemi ei ole erityisen otolli
nen harjoitusmaasto kaikkiin p-kau
den ja Auk:n harjoituksiin. 

Etenkin !innoittamista ja sissitoimin
taa sisältävien harjoitusten onnistunut 
läpivienti edellyttää niiden toteutta
mista varuskunnan ulkopuolisilla har
joitus-alueilla. Näitä ovat Veikkolan 
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harjoitusalue, joka soveltuu lähinnä lii
kuntakoulutukseen ja Kiikalan harjoi
tus-alue, joka soveltuu linnoittamiseen 
ja sissitoimintaan laajemman alueensa 
vuoksi. Taisteluarnmuntoihin sopivia 
alueita varuskunnassa on kaksi, jotka 
ovat korkeintaan tyydyttäviä ko tar
koitukseen. Alueet ovat Aukkonie
men taisteluampumapaikka ja Lam
mön saari, joka oli lakkautetun 
RannJP:n ampumakäytössä. Varsinai
nen ampumaleiri toteutetaan Syndale
nin ampumaleirialueella, jossa ns meri
voimien jv-ampumaleiri on kolme ker
taa vuodessa. Tälle leirille kootaan 
kaikki jv-koulutettavat varusmiehet 
merivoimien joukko-osastoista. Leiril
lä ammutaan ainakin seuraavat am
munnat: 
- käsikranaatin heitto 
- kertasingon sisäpiippu ja harjoitus-

raketti 
- kevytkonekivääri 3 
- jalkaväkitykki 6-7 
- valmistava taisteluammunta 2 ("kis-

sanpolku") 
- taisteluammunta 1 ja 2 (ryhmän puo

lustus) 
- taisteluamrnunta 3 ja 4 (joukkue 

hyökkäyksessä ja puolustuksessa) 
sekä pidetään partiokilpailu. Viisi 
vuorokautta kestävänä leirin am
muntojen määrää on vaikea enää 
lisätä. Yhtenä leirin opetustarkoi
tuksena on myös koulutuksen yhte
näistäminen ja tarkastaminen. 
Merivoimilla on vain yksi laajempi 

sotaharjoitus. Tämä on ns yhteistoi
mintaharjoitus johon osallistuu maa
voimien, rannikkotykistön ja merivoi
mien joukkoja. Harjoitus on joka toi
nen vuosi. Henkilökunnan johtamis
valmiuden ylläpitämiseksi ja varus
miesten koulutustason tarkastamiseksi 
laivastoaseman joukot ovat osallistu
neet kiväärikornppaniana ESSlE:n ja 
LUudSpE:n erikseen käskemiin sota-

harjoituksiin ja valtakunnalliselle jal
kaväkileirille satunnaisesti. 

Henkilöstöpula vaikeutunut entises
tään 

Koulutettavat on jaettu kolmeen kou
lutuskomppaniaan, joissa yksikön 
päälliköiden osalta tavoitteena on ollut 
kapteenikurssin suorittanut meriup
seeri. Käytännössä tähän ei ole päästy. 
Heidän palvelusaikansa tässä tehtäväs
sä on yleensä 1-2 vuotta ennen laiva
palvelukseen siirtymistä. 

Kouluttajahenkilöstönä toimii pe
ruskoulutuskaudella laivastoaseman 
nuorempi kouluttajahenkilöstö, joka 
koostuu suoraan Kadettikoulusta tule
vista rneriupseereista (n 1/2 kadetti
kurssista) ja merivoimien erikois
aloille (merenkulku, taisteluväline jne) 
koulutetuista toimiupseereista. 

Varsinaisista kenttäkouluttajista on 
tällä hetkellä vain kolme jalkaväkipe
ruskoulutettua. Lisänä on kaksi jv-pe
ruskoulutettua upseeria, jotka molem
mat toimivat yksikönpäällikön tehtä
vässä. Jalkaväkikoulutusta merivoi
missa ja erityisesti peruskoulutuskau
den koulutusta ohjaa ja valvoo laivas
toaseman koulutustoimistossa jalkavä
kiupseerin tehtävänimikkeellä oleva 
jv-peruskoulutettu upseeri. Tällä het
kellä virka on täyttämättä. Jv-perus
koulutetut toimi upseerit on jaettu kol
meen koulutusyksikköön, joissa he 
oman kouluttajatehtävänsä ohella 
opastavat muille aloille peruskoulutet
tuja kouluttajia. Peruskoulutuskauden 
päättyessä jv-kouluttajat siirtyvät 
Auk:n kouluttajiksi ja muut jatkavat 
sinisen linjan erikoiskoulutuskauden 
kouluttajina tai palaavat aluksille. 
Edellä olevasta on helppo päätellä kul
loinkin aluksilta tai muualta p-kautta 
varten kokoon saatavan henkilöstön 
vaihtuvuuden olevan suuren ja koulut
tajarutiinin pienen. 

Tarkka-ampujakurssin oppilas tositoimissa 

Kouluttajahenkilöstön halukkuutta 
maaorganisaation koulutustehtäviin 
vähentää omalta osaltaan myös talou
dellinen epäsuhta samaan aikaan meri
palvelussa olevaan työtoveriin nähden. 
Ongelma korostuu etenkin kesäkuun 
saapumiserän koulutuksessa jota jo 
muutenkin vuosilomat rasittavat. Toi
saalta maaorganisaation suhteellisen 
säännöllinen työaika ja mahdollisuus 
normaaliin perhe-elämään houkutte
lee eritoten perheellisiä mereltä mai
hin. Kokelaiden käyttötarve on aina 
vairi suurempi em henkilökuntatilan
teestajohtuen. 

Merisotilas puetaan harmaisiin ker
tausharjoituksessa 

Reservissä merivoimien jalkaväkikou
lutettu varusmiesaines sijoitetaan joko 
meripataljoonan-merikomppanian or
ganisaatioon, jonka tehtäviä jo edellä 
selvitettiin tai hän löytää itsensä har
maista vaatteista maavoimien organi
saatioon sijoitettuna. Tämä riippuu tu
levasta asuinpaikkakunnasta ja varus
miesaikana saadusta koulutuksesta. 
Merivoimien osuus vuosittain koulute
tuista jalkaväkitaistelijoista ja ryhmän
johtajista on merkittävä. 
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Majuri Kalevi Reiman 

ILMAVOIMAT TAISTELEE MYÖS MAASSA 

Varusmieskoulutuksen järjestelyt 

Ilmavoimiin astuu palvelukseen vuo
sittain keskimäärin 1700 varusmiestä. 
Noin puolet heistä saapuu kutsunnan 
kautta ja puolet hakee palvelukseen 
erikoiskursseille. 

Kussakin saapumiserässä tulevat 
miehet kutsunnan kautta esikunta
komppaniaan Lapin Lennostoon Ro
vaniemelle, Satakunnan Lennostoon 
Pirkkalaan (1992 alkaen), Karjalan 
Lennostoon Rissalaan, Kuljetuslento
laivueeseen Uttiin, Ilmavoimien Vies
tikouluun Tikkakoskelle, Ilmasota
kouluun Kauhavalle sekä Ilmavoimien 
Teknilliseen Kouluun Halliin. 

Ilmavoimien kursseille pyritään va
paaehtoisena Ilmasotakouluun lento-
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Majuri Reiman on ilmavoimien esikun
nan tiedotustoimiston päällikkö, lisä
tehtävinä ilmavoimien varusmieskou/u
tus ja lentävän henkilökunnan pelastau
tumiskoulutus. Varusmies 1965 LjK, 
va-vänr RUK 1966, opetusupseeri 
SavPr 1969-71, opetusupseeri, kvara
pääll ja kpääll LjK 1971-82, toimis
toupseeri IlmavEkoultsto 1982-88, toi
mistopäällikkö IlmavEttuststo 1988-. 
53.KadK jv-linja 1966-69, jvkaptk 48 
1975-76, EuK 35-yl 1981-82. 

reserviupseeri- tai -aliupseerikursseil
le, Ilmavoimien Teknilliseen Kouluun 
lentoteknilliselle aliupseerikurssille tai 
Ilmavoimien Viestikouluun viesti- tai 
tutka-alan aliupseerikurssille. 

Upseerikoulutus annetaan Ilmasota
koulun lentoreserviupseerikurssin li
säksi v:sta 1990 alkaen ilmavoimien re
serviupseerikurssilla Ilmavoimien 
Viestikoulussa. Kullakin kurssilla kou
lutetaan n 20 oppilasta viesti-, ilmaval
vonta-, taistelunjohto- ja tukeutumisa
lojen upseereiksi. 

Erikoiskurssien jälkeen miehet sijoi
tetaan ilmavoimien reserviin. Nämä 
kurssit ovat myös pääasiallinen perus
ta, josta rekrytoidaan henkilökuntaa il
mavoimien palvelukseen. 

Kutsunnan kautta tulevista suurin 

osa saa aisti-ilmavalvontakoulutuksen. 
Pienehkö joukko koulutetaan myös il
masäätehtäviin ja erikoisajoneuvon 
kuljettajiksi sekä muihin huollon tehtä
viin. Osa varusmiehistä sijoitetaan pal
veluksen jälkeen maavoimien reser
viin. 

Jalkaväen taistelukoulutus annetaan 
kaikille varusmiehille yhtäläisesti P
kaudella. Myöhemmillä koulutuskau
silla taistelukoulutus painottuu erikois
alan mukaan. 

Ilmavoimien joukko-osastoissa voi
daan viikottaisen koulutuksen kehyk
set tehdä ryhmän - vahvennetun jouk
kueen tilanteisiin. Pienistä vahvuuksis
ta johtuen ovat komppaniaharjoitukset 
mahdollisia vain yhteistoiminnassa 
maavoimien naapurijoukko-osastojen 
kanssa. 

Peruskoulutuskaudella pyritään so
pivia taistelukoulutusaiheita keskittä
mään useiden vuorokausien leireille. 
Näin pystytään huomattavaan ajan
säästöön sekä tehokkaasti perehdyttä
mään alokkaat kenttäelämään. 

Koulutusaiheet painottuvat erikois
koulutuskausilla ilmavoimien erilais
ten kohteiden valmiustarpeiden mu
kaisesti. Nykyaikainen sodan kuva 
asettaa painavia vaatimuksia koulu
tuksen aihevalinnoille. 

Hyökkääjä tulee ilmateitse 

Hyökkääjä pyrkii Juomaan mahdolli
simman hyvät edellytykset ilma-aseen
sa häiriintymättömälle käytölle puo
lustajan alueella. Sodan ensi tunteina 
hyökkääjä pyrkii tuhoamaan ilmavoi
millaan puolustajan lentokoneet, kent
tälaitteet ja osan kiitoteistä. Samoin il
mapuolustuksen valvonta- ja viestilait
teet ovat vihollisen ilma-aseen ensi
kohteita. 

Hyökkäykset tapahtunevat rynnäk
kökonein, joiden aseistusvaihtoehtoja 
ovat ainakin miina-, sirpale-, kasetti- ja 
polttopommit sekä ohjukset raketit, 
konekiväärit ja tykit. Myös korkea
pommitukset voivat tulla kyseeseen. 
Rynnäkkökoneilla on mahdollista pu
dottaa puolustajan ryhmitykseen lisäk
si sirotemiinoja. 

Hyökkääjä pyrkii mahdollisesti otta
maan kohteen haltuunsa helikopterein 
ja/tai Jaskuvarjopudotuksin ja/tai kul
jetuskoneilla maahantuotavin joukoin. 
Näihin liittyy aina maitse ja ilmoitse 
vuorokausiakin ennen H-hetkeä alka
va tiedustelu sekä mahdollisesti tuho
laistoiminta. Joukkojen määrä on 
yleensä rajallinen, vahvuudeltaan kor
keintaan muutamia satoja. Koulutusta
so on niillä hyvä. Joukot tulevat useas
sa portaassa. Hyökkääjän pitää saada 
maahanlaskuunsa maayhteys muuta
massa vuorokaudessa. Maahanlaskun 
tulivalmistelu ja myöhempi suojaami
nen suoritetaan rynnäkkökoneilla. 
Maahanlaskuun liittyen hyökkääjä 
saattaa käyttää polttotaisteluaineiden 
lisäksi nopeasti haihtuvia tainnuttavia 
tainnuttavia kaasuja. Ydinaseiden 
käyttö ei ole todennäköistä. 

Hyökkääjän eri korkeuksilta suorit
tama tiedustelu on tehokasta. Se perus
tuu mm tähystykseen, perinteiseen va
lokuvaukseen, infrapunapeilaukseen, 
jossa kuva tehdään kohteen lämpötila
erojen mittauksella, tutkaukseen sekä 
sähkömagneettisen säteilyn mittaami
seen. 

Elektronisella tiedustelulla hyök
kääjä pyrkii selvittämään mm radioi
den, linkkien ja tutkien sijainnit, sig
naalin ominaisuudet, taajuudet, kutsut 
ja koodit, verkot sekä sanomien sisäl
löt. Sisällöistä voi selvitä edelleen run
saasti tietoja joukoista ja niiden toimin
noista. 

Nykyaikaiseltakin tiedustelulta voi-
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daan suojautua ja sitä voidaan harhaut
taa. 

Hyökkääjän taistelulentäjälle on 
voitu selvittää kohde hyvinkin tarkasti . 
Rynnäkkökoneella suoritetusa hyök
käyksessä lentäjän täytyy kuitenkin 
nähdä maali tai maalialue. Hänellä on 
tähtäämiseen aikaa yleensä vain muu
tama sekunti ennen aseiden laukaise
mista. Niinpä erityisesti huonon näky
vyyden vallitessa korostuu naamioin
nin ja harhautuksen merkitys. Maalin 
paikantamiseksi ja edullisen hyökkäys
suunnan saamiseksi saattaa ohjaaja 
joutua tekemään alueella 1-2 min kes
tävän kaarron, joka ei yleensä nouse 
yli 500 m korkeammalle. 

Korkeapommituksen tarkkuus esim 
lentokentän kokoiselle alueelle on 
melko epätarkkaa. 

Kouluttajahenkilöstön merkitys ko
rostunut 

Kokeneiden ja vastuuntuntoisten pe
rusyksiköiden päälliköiden ja koulut
tajien merkitys korostuu ilmavoimien 
joukko-osast~a. Viime vuosina he 
ovatkin yleensä olleet maavoimista 
siirtyneitä "alansa ammattilaisia", jot
ka hallitsevat nopeasti uusiutuvan kou
lutus- ja hallintomääräyksien viidakon. 
Ilmavoimien erikoiskoulutettua henki
lökuntaa käytetään perehtymässä yksi
kön johtamis-, kouluttamis- ja hallinto
työhön. He toimivat yleensä päällikön 
johdossa ja ohjauksessa varapäällikön, 
komppania upseerin ja kouluttajan teh
tävissä. 

Päälliköllä ei ole joukko-osastossa 
kokenutta vanhempaa esimiestä valvo
massa, ohjaamassa ja tukemassa viikot
taista koulutustyötä. Tulokset näkyvät 
pidemmällä aikavälillä tavanomaisista 
mittauksista ja yksikön kurista ja hen
gestä. Näistä päällikkö on vastuussa 
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suoraan joukko-osaston johdolle. 
Oma-aloitteiselle ja aktiiviselle nuorel
le upseerille tehtävä on haastava ja 
ihanteellinen. 

Koulutuksen lisäksi päällikkö toimii 
alansa asiantuntijana valmiusalansa 
kysymyksissä. Niinpä 1980-luvun alku
puolella koulutuspäällikön johtamissa 
raskaansarjan koulutustarkastuksissa 
ilmavoimien joukko-osastot ylsivät 
monien yllätykseksi varsin korkealle 
tasolle. 

Uhkakuva määrää koulutuksen paino
pisteen 

Taistelu- ja aselajikoulutuksessa ko
rostetaan niitä taistelu-, suojautumis-, 
naamiointi- ja harhauttamiskeinoja, 
joilla saadaan ilmapuolustusjärjestel
mälle taistelukestävyyttä ja jatkuvuut
ta hyökkääjän alkuiskun jälkeen. 

Lentotukikohdista ja muista tärkeis
tä kiinteistä kohteista johtuen painot
tuu taistelulajeista puolustus. Tosin ir
tautuminen ja vastahyökkäys muista 
taistelulajeista on luonnollisesti myös 
hallittava. 

Taistelun kuvaan erikoiskohteen 
suojaamiseen liittyen keskeisiä koulu
tusaiheita ovat 
- maahanlaskun torjunta, johon kuu

luu puolustus, irtautuminen ja vasta
hyökkäys 

- omakohtainen ilmatorjunta, jolla 
varsinkin valojuovia käyttäen on 
edelleenkin merkitystä 

- pioneeritoiminnasta linnoittamiseen 
kuuluva poteron valmistaminen it
selle ja mahdolliselle taistelu- tai 
käyttövälineelle. Myös suluttamista 
sekä erilaisten sirotemiinojen tunte
musta ja raivaamista koulutetaan 

- suojelukoulutus , joka painottuu 
poltto- ja kaasusuojeluun. Se liite
tään mm poteron valmistamiseen 

poltto- ja sirpalekatteineen. Poltto
taistelurata on alan peruslaitteita 

- ilmatähystys ja suojeluselosteen seu
ranta, jotka on kaikkien hallittava 
tappioiden välttämiseksi sekä toi
menpiteet ilmahälytyksessä 

- sissitaitojen perusteet, jotka ovat 
varsin tarpeellisia aisti-ilmavalvon
tajoukoille, koska iv-asemat varau
dutaan jättämään määrätilanteissa 
viholliskiilojen sivustoille. Tällöin ne 
saattavat jäädä pitkiksikin ajoiksi 
maavoimien paikallisjoukkojen yh
teyteen 

- vartiokoulutus, joka korostuu so
dan- ja erityisesti jo rau,hanaikaisten 
erityiskohteiden suojaamisessa. 
Ase- ja ampumakoulutuksen sekä 

marssikoulutuksen lisäksi ei ole enää 
mahdollista harjoitella esimerkiksi jää
kärikärjen toimintaa. Ajasta on 
kroonisesti pulaa. 

Kunhan edellämainitutkin aiheet 
ehditään kouluttaa kunnolla ja luoda 
joukkoon hyvä henki, ovat ilmavoi
mien maataistelijat kelpoisia ja halut
tuja muidenkin puolustushaarojen re
serviin. 
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Everstiluutnantti Bjarne Ahlqvist 

SUOMALAISEN 
RAUHANTURVAAMISHENKILÖSTÖN 
KOULUTUS 

Vuoden 1990 syksyyn mennessä oli lä
hes 27 000 suomalaista osallistunut 
YK:n rauhanturvaamisoperaatioihin 
eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1956 
lähtien nämä miehet ovat palvelleet jo
ko operaatioiden komentajina, sotilas
tarkkailijoina tai valvontajoukoissa. 

Tilanne syyskuussa 1990 näkyy kaa
viossa 1. 

Suomalaisten rauhanturvaajien hyvä 
maine on perustunut onnistuneisiin va
lintoihin ja annettuun koulutukseen, 
joka toimialueella on mahdollistanut 
lähes täysipainoisen toiminnan alueel
le saapumisesta alkaen. 
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Evl Ahlqvist palvelee puolustusministe
riön YK-toimiston päällikkönä. Ennen 
nykyistä tehtäväänsä hän palvellut mm 
Päällystöopistossa, Pääesikunnassa se
kä Uudenmaan Prikaatissa. YK-tehtä
vässä hän on palvellut YKSV:n (UN
DOF - Colan) pataljoonaupseerina vv 
1982-1983. 

On luonnollista, että Suomessa ja toi
mialueella annettu koulutus on kulu
neiden 35 vuoden aikana muuttunut ja 
kehittynyt. Ajan kuluessa on myös 
koulutusresursseihin ja -tiloihin panos
tettu, mikä omalta osaltaan mahdollis
taa nykyisen korkeatasoisen koulutus
tuloksen. 

Kun ensimmäisen suomalaisen rau
hanturvaamistehtävään lähetetyn 
komppanian muistolaatta paljastettiin 
syksyllä 1989 Helsingissä kuvasivat 
YK-veteraanit niitä monia ongelmia, 
jotka koulutusvaiheessa olivat tulleet 
esille. Näistä suurin oli luonnollisesti 

SUOMALAINEN SOTILASHENKILÖSTÖ YJ<:N 
RAUHANTURVAAMISTEHTÄVISSÄ vv 1956 - 1990 

Alue Tehtävä/ Palveluksessa 
yksikkö 25.9.1990 

khenk yht 

New York YJ<:n päämaja - -

Siinai UNEF II 
YKSK 1-2 - -

Libanon UNOGIL - -
Kashmir UNMOGIP 2 5 

Kypros UNFICYP/YKSP/ 
YKSO 2 7 

Lähi-itä UNTSO 10 21 

Lähi-itä, 
Siinai UNEF II/ 

YKSV 1-13 - -
Lähi-itä, l) 
Golan UNDOF/ 

YKSV 13- 35 411 

Lähi-itä, 
Libanon UNIFIL/YKSL 35 543 

Afganistan UNGOMAP/ - -
OSGAP - 1 

Iran/Irak UNIIMOG 5 15 

Namibia UNTAG/YKSN - -

89 1003 

Yht Aika 
vuo-

des ta 
1956 alk 

2 1956-1965 

431 1956-1957 

8 1958 

93 1961-

1964-1977/ 
9982 1977-

3) 
497 1967-

4829 1973-1979 

2) 

4914 1979-

4746 1982-

7 1988-1990/ 
1990-

30 1988-

961 1989-1990 

26506 

1) YJ<SV 13/UNDOF siirtyi Siinailta 28. - 30.8.1979 UNEF II:n 
lakkauttamisen yhteydessä. Sitä ennen yksi komppania patal
joonasta oli ollut Golanilla 15.3.1979 alkaen. 

2) 1.9.1979 jälkeen Suomesta YKSV/UNDOF:iin lähteneet. 

3) Vuodesta 1984 ollut 6 suomalaista UNIT/Iran-Irak. 
Sisältyvät UNTSO:n vahvuuteen. 

Kaavio 1 Suomen osallistuminen rauhanturvaamistoimintaan 1956-1990 
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se, ettei kukaan tiennyt mitä oli odotet
tavissa eikä kukaan tuntenut tulevaa 
toiminta-aluetta. 

Vuonna 1956 ja 1957 Suezille lähte
neet komppaniat koulutettiin Helsin
gissä lähinnä Santahaminassa. Vuoden 
1964 jälkeen lähetetyt pataljoonien 
miehet koulutettiin alussa Santahami
nassa ja Hyrylässä. Vuoden 1969 jäl
keen on kaikki rauhanturvaamispatal
jooniin lähteneet koulutettu Niinisa
lossa. Pataljooniin sijoitettua erikois
henkilöstöä on myös vuosien aikana 
koulutettu eri pohjoismaissa toimeen
pann uilla esikunta-, huolto-, kuljetus
ja sotilaspoliisikursseilla. 

Sotilas tarkkailij aosallistumisen alus
sa lähetettiin sotilastarkkailijoita YK:n 
rauhanturvaamistehtäviin joskus ilman 
sen suurempaa koulutusta. Niinisalos
sa pidettiin vuonna 1968 toinen poh
joismainen tarkkailijakurssi ja näitä 
kursseja pidettiin vuoteen 1973 vuo
ronperään Ruotsissa ja Suomessa. 
Vuodesta 1982 kaikki tarkkailijakurs
sit on pidetty YK-Koulutuskeskukses
sa Niinisalossa. On myös tultu tilantee
seen ettei kouluttamattomia sotilas
tarkkailijoita enää tarvitse lähettää 
rauhanturvaamistehtäviin. 

Vuosien kuluessa on myös organi
saatio muuttunut. Resurssien hankki
jana ja koulutuksen toteuttajana oli 
alussa pääesikunnan ulkomaaosaston 
YK-toimisto, joka vuonna 1967 siirret
tiin puolustusministeriön yhteyteen ni
mellä YK- valvontajoukkotoimisto ja 
sen tehtävistä poistettiin myöhemmin 
varsinaisen koulutuksen antaminen. 
Nykyinen YK-toimisto on koulutuksen 
kannalta lähinnä resursseja hankkiva. 

Nykyinen YK-Koulutuskeskus pe
rustettiin vuonna 1969 YK-Koulutus
keskuksen Esikunnan nimellä osaksi 
Satakunnan Tykistörykmenttiä. Vuon
na 1982 nimi muutettiin YK-Koulutus
keskukseksi. YK-KoulK:n yhtenä teh-
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tävänä on tänään sotilastarkkailija- ja 
valvontajoukkokoulutuksen antami
nen puolustusvoimilta saatua koulutta
ja-apua hyväksikäyttäen. 

Koulutuksen perusteet 

Ensimmäinen laki Suomen osallistumi
sesta YK:n rauhanturvaamistoimin
taan säädettiin vuonna 1956. Tässä lais
sa ja myös vuonna 1964 säädetyssä lais
sa määritettiin vastuu koulutuksen an
tamisesta. Nykyinen koulutustoiminta 
perustuu lakiin Suomen osallistumises
ta Yhdistyneiden Kansakuntien rau
hanturvaamistoimintaan vuodelta 
1984, puolustusministeriön päätökseen 
19.12.1984 ja lakiin puolustusvoimista 
vuodelta 1974. 

Laki 514/84 toteaa 5 §:ssä, että "rau
han turvaamisorganisaatiossa palvele
mista varten järjestettävästä koulutuk
sesta sekä rauhanturvaamistoiminnan 
valmius- ja järjestelytehtävistä määrää 
puolustusministeriö tulo- ja menoar
viossa siihen myönnettyjen varojen ra
joissa. 

Puolustusministeriö voi siirtää puo
lustusvoimille 1 momentissa tarkoitet
tujen tehtävien hoitamisen". 

Vastaavasti on laissa puolustusvoi
mista ( 402/74) 2 §:ssä määr_ätty yhdeksi 
tehtäväksi "myötävaikuttaa Yhdisty
neiden Kansakuntien käyttöön annet
tavan valvontajoukon järjestelytoi
miin. 

Näiden kahden lain mukaan on puo
lustusministeriön päätöksessä vuodel
ta 1984 päätetty 4 §:ssä, että "Puolus
tusministeriön alaisena YK:n rauhan
turvaam istoimintaa koskevissa asiois
sa toimii puolustusvoimista annetun 
lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa 
YK-Koulutuskeskus". 

Päätöksessä todetaan edelleen, että 

YK-KoulK:n tehtävänä on (lyhennet
tynä) 
1) koulutukseen reservistä otettavien 

valinta ja koulutukseen kutsuminen, 
2) koulutus, 
3)valvontajoukkoon, erilliseen valvon

tayksikköön ja sotilastarkkailijaksi 
reservistä palvelukseen otettavien 
valinnan valmisteleminen, 

4) rauhanturvaamisorganisaation va
rustaminen, kansallinen huolto, pal
velukseen lähettämis- ja kotiutta
mistoimenpiteet sekä palkanmaksun 
sekä 

5) rauhanturvaamistoiminnan toimin
tavalmiuden ylläpito. 

Puolustusministeriön elokuussa 
1990 vahvistama YK-KoulK:n työjär
jestys erittelee tarkemmin ylläolevat 
tehtävät. Samoin puolustusministeriö 
on vahvistanut valintaperusteet sekä 
käytössä olevat opetussuunnitelmat, 
joita käytetään YK-Koulutuskeskuk
sessa. 

Valvontajoukoissa noudatettavat 
koulutussuunnitelmat on laadittu yh
teistoiminnassa PLM:nja YK-KoulK:n 
kanssa. 

Valvontajoukkojen komentajat vah
vistavat joukon koulutussuunnitelmat. 

Pohjoismaisten YK-kurssien opetus
suunnitelmat perustuvat NordSamFN
kokouksessa laadittuihin päämääriin, 
jotka on hyväksytty pohjoismaisten 
puolustusministereiden kokouksissa. 

Rauhanturvaamiskoulutus 

1 Koulutuksen jakautuminen 

Rauhanturvaamishenkilöstölle annet
tava koulutus jakautuu 
- kansalliseen koulutukseen, joka si

sältää YK- kielikokeen, valinnan, 
valvontajoukkojen rotaatio-eli va-

lintatilaisuuden koulutuksen, pereh
dyttämistilaisuudet ja , seminaarit 
Suomessa sekä toimialueella valvon
tajoukoissa annettavan toimialue- ja 
täydennyskoulutuksen, 

- pohjoismaiseen koulutukseen, joka 
koostuu yhteispohjoismaisista soti
lastarkkailija-, esikunta-, huolto- ja 
sotilaspoliisikursseista, opettajako
kouksista, opetustilaisuuksista ja se
minaareista, 

- kansainväliseen koulutukseen, jo
hon kuuluvat rauhanturvaseminaa
rit ja kurssit. 

2 Kansallinen koulutus 

2.1 YK-KoulK:ssa annettava koulutus 

YK-Koulutuskeskus, jossa työskente
lee 35 upseeria, toimi upseeria ja siviili
henkilöä, on koulutuksen suhteessa 
suoraan puolustusministeriön alainen 
vaikka se on osa Satakunnan Tykistö
rykmenttiä. Koulutuskeskuksen vas
tuulla on Suomessa annettava rauhan
turvaamiskoulutus. 

Koulutukseen liittyy olennaisesti 
henkilöstön valinta rauhanturvaamis
tehtäviin yhteistoiminnassa puolustus
ministeriön ja pääesikunnan kanssa. 
Rauhanturvaamishenkilöstö on tehtä
vään katsomatta vapaaehtoista. Kanta
henkilökunnan rekrytoinnista vastaa 
pääesikunta, joka kerran vuodessa ta
pahtuvan hakeutumiskierroksen jäl
keen valitsee henkilöstöä seuraavan 
kalenterivuoden aikana vapautuviin 
tehtäviin. Myös rajavartiolaitoksen 
henkilöstö sisällytetään tähän vuosit
taiseen suunnitelmaan. YK-KoulK re
krytoi ja valitsee sekä reserviläis- että 
vakinaisesta palveluksesta eronneen 
henkilöstön. Valintaperiaate näkyy ku
vassa 2. 
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HEHKILOSTON LUOKllTELU, VALINTA JA KOULUTUS 

RE S ERVILAISET 

RESERVIN RESERVIN 
UPSEERIT ALIUPSEERIT JA MIEHISTO 

HAKEMUS 

SOT ILASPI IRI T 

PUOLUS TUSMINISTERIO 

SOTILASTARKKAILIJAT 

SUOMALAISET SOTILAS
TARKKAILIJAT YK:N 
SOTI LAS TARKKAILI JA
OSAS 101 SSA 

1 

11(-KOULUTUSK[SKUS 

--, 
1 
1 
1 

L _________ I 

EUIKK[ ELLA OLEVA 
ll[NKILOSTO KAIH AHEllK I LOKUNTA 

EVP- EVP- UPSEERI TOIMIUPSEERIT 
UPSEERIT TOIMIUPSEERIT 

HAKEMUS 

PAAESIKUNTA 

SUOMEN KONTINGENTTI 
MONIKANSALLISESSA 
YK-RAUHANTURVAAMI S
JOUKOSSA 

-, 
1 
1 
1 
1 

: 1 L ________ .J 

Kuva 2 Henkilöstön luokittelu, valinta ja koulutus 
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Vuosittain järjestetään YK-kielikoe, 
jossa selvitetään halukkaiden kielelli
nen taso. Henkilökuntaa osallistui ko
keeseen vuonna 1989 yhteensä 176 
henkilöä, joista 162 sai hyväksytyn ar
vosanan ja näistä 52 oli kiitettäviä. 

Reserviläisten koe järjestetään erik
seen YK- Koulutuskeskuksessa, jossa 
on todettu, että kielitaito on kohentu
nut ratkaisevasti viime vuosina. Kieli
tutkinnossa kiitettävän arvosanan saa
neet katsotaan sopiviksi palvelemaan 
rauhanturvaoperaation kansainväli
sessä esikunnassa tai vastaavanlaisissa 
tehtävissä. 

Puolustusministeriö, tosin käytän
nössä YK-KoulK, julkaisee lehdistössä 
vuosittain tammi-, touko- ja syyskuussa 
ilmoituksen (kuva 3), jolla haetaan va
paaehtoisia YK:n rauhanturvaamisteh
täviin. Tehtävistä kiinnostuneet reser
viläiset hankkivat oman sotilaspiirinsä 
esikunnasta hakeutumislomakkeen, 
jonka täytettyään ja liitettyään siihen 
mm todistuksen terveydentilastaan ve
riryhmineen ja gamma-gt määrityksi
neen, jättävät määräpäivään mennessä 
sotilaspiirin esikuntaan. 

Sotilaspiirin esikunta liittää hake
mukseen hakijan sotilasasiapaperit. 
YK-Koulutuskeskuksessa tallenne
taan hakemus tiedot A TK:lle, tiedot 
päivitetään asevelvollisrekisteristä, 
suoritetaan ensimmäinen karsinta ja 
lähetetään hakijaluettelo jatkotarkis
tukseen pääesikuntaan ja rikosrekiste
ritoimistoon. Karsinta suoritetaan täs
sä vaiheessa sotilaspiirin lausunnon ja 
asevelvollisrekisterin sekä aikaisem
man YK-palveluksen perusteella. Pää
esikunnan sotilaspsykologian toimisto 
suorittaa karsinnan varusmiespalve
luksen aikana suoritettujen testien pe
rusteella, jotka tutkitaan YK-tehtävien 
vaatimusten mukaan laaditun sovelta
mistutkimuksen mukaisesti. Näin saa
daan aikaan eri viranomaisten lausun-

tojen perusteella toinen karsinta. 
Hyväksytyille lähetetääfl tämän jäl

keen sitoutumistarjous, jonka allekir
joittamalla reserviläinen sitoutuu vuo
den toimintavalmiuteen saapua koulu
tukseen eli heistä muodostuu niin kut
suttu valmiusjoukko. Täydennettäessä 
toiminnassa olevia valvontajoukkoja 
tai muodostettaessa uusi valvontajouk
ko perustettavaan rauhanturvaoperaa
tioon kutsutaan näistä henkilöstö kou
lutukseen. Vuosittainen hakijamäärä 
on viime vuosina ollut n 6000 henkilöä, 
joista toimintavalmiuteen on hyväksyt
ty vajaat 3000 henkilöä. Nykyinen kou
lutuskäytäntö on ollut käytössä vuo
desta 1973 ja sen periaatteena on, että 
miehiä koulutetaan tarpeen mukaan ja 
lähetetään koulutuksen päättyessä val
vontajoukkoon ulkomaille. Rotaatio
koulutukseen eli koulutus- ja valintati
laisuuteen kutsutaan kolme kertaa 
vuodessa toiminnassa olevien valvon
tajoukkojen suorittaman henkilötäy
dennystilauksen mukainen määrä hen
kilöitä varalisineen Niinisaloon. 

Koulutuksen päämääränä on 
- kerrata ja yhtenäistää sotilastaidot, 

jotka reserviläiset ovat oppineet va
rusmiespalveluksensa ja/tai kertaus
harjoituksensa aikana, 

- antaa ajankohtaista tietoa kyseisestä 
rauhanturvaoperaatiosta ja paikal
lisista olosuhteista, 

- opettaa oikeat rauhanturvaajan suh
tautumis- ja asennoitumisperiaat
teet, · 

- antaa henkilökohtaista erikoiskou
lutusta, 

- suorittaa lääkärintarkastus ja toteut
taa rokotusohjelma sekä 

- karsia sopimattomat, joita aikaisem
pi karsinta ei ole tehnyt. 
Rotaatiokoulutus alkaa ns 0-viikolla, 

jolloin YK-KoulK:ssa annetaan koulu
tusta upseereille niin, että he pystyvät 
kouluttamaan oman joukkonsa. Pää-
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OLETKO 

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 
tarvitsee 

reservin upseereita 
alipäällystöä ja miehistöä 

YK:N Rl\UHANTURVAAMISTEIITJiVIIN 

ELOKUUSSA 1990 

- suorittanut varusmiespalveluksesi hyvin 
- terve, 20-30 vuotias (upseerit 25-35 v , aliupseerit 20-35 v) 
- elärnäntavoiltasi moitteet.on 
- irroitettavissa koulutettavaksi heinäkuun lopulla tai sen jälkeen 
- valmis hankkimaan uusia kokemuksia palveluksessa ulkomailla. 

JOS OLET, NIIN 

- marssit heti sotilaspiirisi esikuntaan 
- täytät sotilaspiiristä saamasi YK-palvelukseenhakulomakkeen 
- liität siihen lääkärintarkastuslausunnon sekä veriryhmä- ja 

gamma GT:n määritystodistuksen 
- liität vielä mukaan kopion ajokortistasi sekä muut valintaasi 

mahdollisesti edistävät todistukset, esim työ-, opinto-,kieli
tutkinto- yms todistukset 

- jäät odottamaan valmiussitoumustarjousta ja sen allekirjoitet
tuasi kutsua koulutus- ja valintatilaisuuteen 

- jatkat englanninkielen opiskelua 

Hakemuksien perusteella hyväksytyille tarjotaan yhden vuoden toi
mintavalmiussitoumus. Sen allekirjoittaneiden joukosta kutsutaan 
henkilöstöä varsinaista YK-rauhanturvatehtävää edeltävään, 
4-5 viikon mittaiseen koulutus- ja valintatilaisuuteen. 

Ensikertalaisille ja ammattimiehille annetaan etusija. Tällä het
kellä tarvitaan erityisesti Reserviupseerikoulun käyneitä RAKENNU
SALAN ammattilaisia, KEITTÄJIÄ, RADIOSÄHKöTTÄJIÄ, RADIOASENTAJIA, 
LÄÄKINTÄHENKILÖSTÖÄ, PUTKI-,JÄÄHDYTYSLAITE- ja LVI-ASENTAJIA,POSTI
MIEHIA sekä kielitaitoisia SOTILASPOLIISI- ja TOIMISTOHENKILöSTöÄ. 

HAKEMUSLOMAKKEEN JA LISÄTIETOJA SAAT OMAN SOTILASPIIRISI ESIKUNNAS 
TA,JOHON MYÖS JÄTÄT HAKEMUKSESI 9.2.1990 MENNESSÄ. 

PUOLUSTUSMINISTERIÖ TARJOAA: 

Veronalaisena tulona (1.3.1989) 
- miehistön ja alipäällystön alkupalkkana 6129 mk/kk 
- upseereiden alkupalkkana 8499 mk/kk. 

Verottomana tulona ja muina etuina (1.3.1989) 
- päivärahaa miehistölle ja alipäällystölle 2400 - 2520 mk/kk 
- päivärahaa upseereille 2640 - 2910 mk/kk 
- täyden ylöspidon (majoitus, muonitus, vaatetus ja terveydenhoito) 

koulutus- ja valintatilaisuuden ajalta työansion menetyksen kor
vauksena 125.25 mk/pv sekä täyden ylöspidon. 

Kuva 3 PLM:n ilmoitus avoimista rauhanturvaamistehtävistä 
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kouluttajina toimivat kaksi valvonta
joukoista (YKSV, Golanilla ja YKSL, 
Libanonissa) vastikään kotiutuneita 
komppanianpäällikköä. Varsinaisessa 
koulutuksessa opetetaan jokaiselle 
tehtävästä ja arvosta riippumatta YK
rutiinit vartioasemalla ja tarkastuspis
teessä tarkkailu- ja raportointimene-

telmineen. Koulutus voidaan jakaa 
yleiseen ja erikoiskoulutukseen. Kou
lutuksen aihe- ja tuntimääräjako näkyy 
taulukossa 4. 

Rotaatiokoulutusta annetaan 4-5 
viikkoa riippuen tehtävästä. Neljäviik
koinen koulutus käsittää aiheet 
- järjestelyt, 21 tuntia, joiden päämää-

ROTAATIOKOULUTUS 

1. Järjestelyt 

2. YK-koulutus 

3 . Ase- ja ampumakoulutus 

4. Taistelukoulutus 

5. Vartiokoulutus 

6. Viesti toiminta 

7. Yleissotilaallinen 
koulutus 

8. Terveydenhoito ja 
ensiapu 

9. Pioneerikoulutus 

10. Sulkeisjärjestys 

( 11. Englannin kieli 

12. Liikuntakoulutus 

13. Huoltokoulutus 

14. Tehtäväkohtainen 
erikoiskoulutus 

YHTEENSÄ 

Yht Oppit 

21 

9 9 

16 1 

9 1 

42 5 

11 5 

3 1 

5 4 

6 1 

5 

5 4 

7 1 

2 2 

40 

179 

Harj 

15 

8 

37 

6 

2 

1 

5 

5 

1 

6 

Järj 

21 

krh+pst 
amm 

vapaaeht 
iltai 

sin) 

22 kou
lutus
ryhmää 

Upseerit lisäksi yksi erillinen valmistautumisviikko 

Taulukko 4 Rotaatiokoulutuksen tuntijakauma 
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ränä on saattaa koulutuserä varus
tuksen, rokotusten ja lääkärintarkas
tuksen suhteen lähtövalmiiksi, hoi
taa palkka- ja päivärahatilien avauk
set sekä laatia palvelussitoumukset, 

- YK-koulutus, 9 oppituntia. joiden 
kuluessa annetaan perustiedot tule
vasta toimialueesta, sen historiasta, 
kriisien taustoista, YK:n toiminnasta 
alueella ja rauhanturvaajan liikku
misvapauksista sekä turvallisuus
kysymyksistä, 

- ase- ja ampumakoulutus, 16 tuntia, 
jolloin koulutettaville opetetaan 
henkilökohtaisen aseen tuntemista, 
suoritetaan kouluammunnat rk:lla ja 
kvkk:lla sekä osa henkilöstöstä am
puu myös kvkrh:lla, itkk:lla ja sin
goilla, 

- taistelukoulutus, 9 tuntia, jolloin 
harjoituksissa kerrataan ryhmän ja 
joukkueen taistelukoulutuksen pe
rusteet sekä jalkamarssilla kohote
taan fyysistä kuntoa, 

- vartiokoulutus, 42 tuntia. Tässä tär
keimmässä aiheessa opetetaan var
tiomiehen tehtävät ja vartio- tai tar
kastuspaikan perustaminen, opete
taan havaintojen tekoa, ilmoittamis
ta ja havaintopäiväkirjan pitoa, har
joitellaan viestivälineiden käyttöä ja 
viestiliikennettä, 

- viestikoulutus, 11 tuntia, jolla luo
daan yleiskuva valvontajoukon vies
titoiminnasta ja -kalustosta, pereh
dytetään koulutettavat käyttämään 
puheradiota ja noudattamaan viesti
liikennemääräyksiä sekä kaluston 
käyttöhuolto-ohjeita, opetetaan tär
keimmät sähkö turvallisu usmäärä y k
set, 

- yleissotilaallinen koulutus, 3 tuntia, 
jonka aikana kerrataan sotilaallisen 
käyttäytymisen perusteet, selvite
tään yksittäisen YK-sotilaan asema, 
oikeudet ja velvollisuudet, opete
taan oikeudenhoidon perusteet val-
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von ta joukoissa, 
- terveydenhoito ja ensiapu, 5 tuntia, 

jonka yhteydessä opetetaan perus
tietous henkilö- ja joukkokohtaises
ta hygieniasta sekä terveydenhoi
dosta toimialueen olosuhteissa, ope
tetaan ensiavun antaa ja kuulonsuo
jaamista, · 

- pioneerikoulutus, 6 tuntia, jonka ai
kana kerrataan perustiedot miinois
ta ja suluttamisesta sekä opetetaan 
toiminta sulutetulla alueella, opete
taan suojan rakentaminen, totute
taan koulutettavat miinojen ja räjäy
tysaineiden käsittelyyn, 

- sulkeisjärjestys, 5 tuntia. Harjoitus
ten aikana kerrataan yksityisen mie
hen ja ryhmän sulkeisjärjestystä, 
opetetaan YK-sotilaan tervehtimis
tapa, kerrataan joukkueen ja komp
panian marssi ja tervehtiminen, 

- englannin kieli, 5 tuntia, vapaaehtoi
suuden pohjalta, 

- liikuntakoulutus, 7 tuntia, jolloin ko
hennetaan fyysistä kuntoa ja kerral
laan kartan ja kompassin käyttöä, 

- huoltokoulutus, 2 tuntia, jonka pää
määränä on opettaa pitämään huolta 
valtion omaisuudesta sekä luoda pe
rusteet huollon ylläpitämiseen, 

- tehtäväkohtainen erikoiskoulutus, 
40 tuntia, jolloin pienryhmissä anne
taan tarvittava erikoiskoulutus, joka 
tällä hetkellä jakaantuu 22 erilaiseen 
ryhmään. 
Esimerkki erikoiskoulutusviikon 

koulutusryhmäjaosta on taulukossa 5. 
Opetusmateriaalin ylläpitämiseksi 

valmistelevat ja tarkastavat valvonta
joukot kolme kertaa vuodessa oman 
materiaalinsa ja perehdyttämiskansiot 
niin, että ne vastaavat sen hetkistä toi
mintaperiaatetta pataljoonassa. 

Kokonaisuudessa on se etu, että rau
hanturvaoperaatiossa toimiva valvon
tajoukon komentaja tietää uusien 
miesten tuntevan oikeat perusmenet-
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ESIMERKKI ERIKOISKOULUTUSRYHMISTÄ ROTAATIOKOULUTUKSESSA 

Ryhmä 

Komppanian vääpeli 
Rahaston hoitaja 
Postin henkilöstö 
Toimistohenkilöstö 
Sotilaspoliis·i 
Huoltoalan henkilöstö 
Lääkintähenkilöstö 
Hygieniahenkilöstö 
Vedenpuhdistushenkilöstö 
Korjaamohenkilöstö 
Kuljettajat 
Keittäjät 
Messihenkilöstö 
Taisteluvälinehenkilöstö 
Radiomies 
Keskusmies 
Linkkiasentaja 
Radioasentaja 
Sähkövoimahenkilöstö 
Valokuvaaja 
Koiranohjaaja 
Pioneeri 

Koulutusaika 

3 vrk 
3 vrk 
2 vrk 
1 viikko 
3 viikkoa 
1 viikko 
4 vrk 
2 vrk 
3 vrk 
2 viikkoa 
5 vrk 

10 vrk 
10 vrk 

2 vrk 
5 vrk 
5 vrk 
5 vrk 
5 vrk 
3 vrk 
3 vrk 

Operatiivisen toimiston henkilöstö 
Raskas ase ampuja 

10 vrk 
2 vrk 
2 vrk 
5 vrk 

Taulukko 5 Erikoiskoulutusryhmät 

telytavat tullessaan alueelle. 
Saman periaatteen mukaisesti kou

lutetaan aivan uuteen rauhanturvaa
mistehtävään lähetettävä joukko. Täs
sä tapauksessa tulee koulutukseen vai
kuttamaan joukon suuruus sekä se, että 
siirtyminen toimialueelle todennäköi
sesti tapahtuu porrastetusti. Tällaisen 
joukon aikataulu on kuvan 6 mukai
nen. Tämä tarkoittaa sitä, että etujouk
ko 1 koostuu kokeneista rauhanturvaa
jista, jotka eivät osallistu koulutukseen 
vaan suorittavat vain välttämättömät 
lähtövalmistelut. Etujoukko 2 pereh
tyy toimialakohtaisesti tehtäviinsä ja 
valmistautuu siirtymään toimialueelle 

9 Jalkaväen vuosikirja 1991 

ennen varsinaista valvontajoukkoa. 
Pääjoukko koulutetaan ajan salliessa 
rotaatiokoulutusohjelmaa soveltaen. 

Valvontajoukon avainhenkilöstön 
perehdyttäminen suoritetaan yleensä 
helmikuussa, jolloin sen vuoden aikana 
tehtäviin lähtevät kootaan kolmen päi
vän koulutustilaisuuteen Niinisaloon. 

Perehdyttäminen tapahtuu tällä het
kellä niin, että Golanin (YKSV) ja K y
proksen (YKSO) henkilöstö perehdy
tetään yhdessä ja Libanonin (YKSL) 
erikseen. Kyseinen jako johtuu lähinnä 
koulutuskeskuksen majoituskapasitee-

. tista. 
Perehdyttämistilaisuuteen osallistuu 
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PÄIVÄ 

0 
+ 1 
+ 2 

+ 3 

+ 4 
+ 5 
+ 6 
+ 7 
+ 8 
+ 9 
+ 10 
+ 11 

+ 12 
+ 13 
+ 14 
+ 15 
+ 16 
+ 17 
+ 18 
+ 19 
+ 20 

+ 21 

VALMIUSJOUKON TOIMINTAANPANOAIKATAULU 

Toimintaanpanokäsky 
Henkilöstön valinta ja käskyttäminen 
Etujoukko 1 ~aapuu palvelukseen 
Lääkinnälliset valmistelut 
Etujoukko 2 saapuu palvelukseen 
Materiaaliset valmistelut alkavat 
Etujoukon l:n lähtövalmis, Etu 2 koulutus 
Materiaalilaivauksen valmistelu, Etu 2 koulutus 
Materiaalin kokoaminen, Etu 2 koulutus 

fl fl 11 

11 Etu 2 lähtövalmis 
fl 11 

Pääjoukon henkilöstö saapuu palvelukseen 
Lääkärintarkastus, varustaminen, koulutus 
ja materiaalivalmistelut 
Koulutus, materiaalin kuormaaminen 

11 

11 

fl 

Valmiusjoukko täysin varustettu ja lähtövalmis, 
materiaali ja ajoneuvot laivausvalrniit 
Valmiusjoukon lähtö tai koulutusta jatketaan 

Kuva 6 Uuden valvontajoukon koulutusaikataulu 

sekä henkilökuntaa että reserviläisiä. 
Kouluttajina toimivat koulutuskeskuk
sen henkilöstön apuna YK-toimiston 
henkilöstö, pääesikunnan henkilötoi
miston edustajat sekä yleensä toimialu
eelta kotiutuneet pataljoonaupseerit 
tai pataljoonien operatiivisten toimis
tojen päälliköt ja huoltopäälliköt tai 
huoltotoimistojen päälliköt. Koulutuk
sen tärkein osa on ryhmä työt, jolla toi
mialoittain pakotetaan henkilöstö ak
tiivisesti paneutumaan alaansa ja näin 
myös omaksumaan tietoa tulevaa ro
taatiokoulutusta varten. On itsestään 
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selvää, että materiaali saadaan valvon
tajoukoista oikeansisältöisenä. Ryh
mätöiden aiheita ovat 
- tilanteen kehitys alueella kuluneen 

vuoden aikana, 
- pataljoonan tehtävän suorittamiseen 

vaikuttavat tekijät, 
- koulutuksen järjestely pataljoonas

sa, 
- YKSO:n poikkeukselliset järjestelyt, 
- henkilöstön täydentäminen, oikeu-

dellinen asema ja palvelussuhteen 
ehdot, 

- viestiyhteysjärjestelyt ja yhteydenpi-

tomahdollisuudet Suomeen, 
- ennakkovalmentautuminen Suo-

messa, 
- YK-joukkojen voimankäyttö, 
- huollon järjestely, tilaus- ja hankin-

tamenettely, kenttäkauppa ja PX
toiminta, 

- kotimaahan suuntautuvien hankin
tojen järjestely, 

- tapaturma-, sairaus- ja vahingonkor
vaukset, 

- palkan ja päivärahan maksu sekä 
- lähtövalmisteluihin liittyvät sosiaali-

set asiat. 
Valmiusjoukkoon m/90 valittu 

avainhenkilöstö on vuonna 1991 tar
koitus perehdyttää mahdollisiin tule
viin rauhanturvaoperaatioihin n viikon 
pituisella opetustilaisuudella, jonka 
ohjelma laaditaan syksyn 1990 kulues
sa. 

2.2 Perehdyttämismatkat valvonta
joukkoihin 

Syksyllä 1989 tehtiin Libanonin patal
joonan esityksestä päätös, että sinne 
ensikertalaisena YK-tehtäviin lähtevä 
avainhenkilö (valvjkom, p-ups, optston 
pääll, hpääll, ykspääll ja erikseen mää
rätyt uudet henkilöt) lähetetään etukä
teen n kahden viikon tehtäviin pereh
dyttämismatkalle. Matkan tarkoituk
sena on antaa ko upseerille valmius toi
mia rotaatiossa paremmin kouluttaja
na ja helpottaa hänen tehtävien hoitoa 
heti alussa otettuaan tehtävät vastaan 
toimialueella. Tällä hetkellä menette
ly on sisäänajovaiheessa ja sitä tullaan 
kehittämään saatujen kokemusten pe
rusteella. Menettely on selvästi täyt
tänyt sille asetetut odotukset ja valvon
ta joukossa on myös ollut mahdollisuus 
antaa ajankohtaista tietoa tulevalle 
avainhenkilölle. 

1 1 f\ 1 
Kuva 7 YK:n alipääsihteeri Marrack Goul
ding tarkastamassa rotaatiokoulutusta 
14.4.1987. Vasemmalta evl Tiihonen, ali
pääsiht Goulding ja kenrm Christensen 

2.3 Toimialueella annettava koulutus 

Niinisalossa valintatilaisuudessa an
nettua koulutusta täydennetään val
vontajoukoissa Libanonissa ja Golanil
la. Näitä kahta koulutusjaksoa ei pidä 
erottaa toisistaan. Tiettyjä asioita on 
parempi kouluttaa asemapaikassa so
vellettuna käytäntöön. 

Molemmissa pataljoonissa on oma 
pysyvät koulutuskäskyt joissa muun 
muassa todetaan, että 
- pataljoonat ovat velvollisia teke

mään esityksiä Niinisalossa annetta
van koulutuksen muuttamiseksi, 

- toimistot vastaavat oman toimialan
sa koulutuksen seuraamisesta ja ke
hittämisestä yhdessä koulutusupsee
rin kanssa, 

- pataljoonat tarkistavat ja täydentä
vät YK-KoulK::ssa käytettävää ro
taatiokoulutusmateriaalia ja avain
henkilöstön perehdyttämiskansioita. 
Rotaatiokoulutuksen päämääränä 

valvontajoukossa on 
- täydentää YK-KoulK:n antamaa 

koulutusta 
- selvittää FC:n ( = operaation komen

tajan) päämäärät ja ohjeet 
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Kuva 8 Pistooliammunta Camp Ziouanissa Golanilla YKSV:n komentopaikalla 

- opettaa operaation ja pataljoonan 
periaatteet sekä 

- opettaa henkilökohtaiset tehtävät ja 
vastuualueet. 
Täydennyskoulutuksen painopis-

teaiheet määritetään havaittujen puut
teiden tai virheiden seurauksena tai 
uusien sekä muuttuneiden käskyjen ja 
ohjeiden vuoksi. 

Rotaatiokoulutus tapahtuu päällys
tön osalta 2-3 ensimmäisen viikon ai
kana, jonka jälkeen perehdyttäminen 
jatkuu työpaikkakoulutuksena. 

Miehistön rotaatiokoulutus toteute
taan kolmivaiheisena. Kahden ensim
mäisen viikon kuluessa toteutetaan toi
mialajohtajien pitämät oppitunnit. 
Päälliköiden johtama koulutus toteu
tetaan 1. rotaatiokauden ( = ensimmäi
set 4 kk) aikana, johon myös liittyy pa
taljoonan komentajan suorittama kou
lutustarkastus. 2.-3. rotaatiokauden ai
kana toteutetaan miehistön täydennys-
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koulutus ja 3. rotaatiokauden aikana 
toteutetaan esimieskoulutus ennen uu
den rotaation tuloa. 

Miehistön rotaatiokoulutuksen vaa
timukset ovat eri koulutusaloilla seu
raavat 
- yleissotilaallisella koulutuksella on 

pidettävä yllä jatkuvaa sotilaallista 
järjestystä kertaamalla YK-sotilaan 
kä yttäytymismääräy ksiä, 

- sulkeisjärjestyksessä kerrataan sul
keisjärjestyksen osa-alueet ja opete
taan YK-sotilaita käyttäytymään so
tilaallisesti yksityisenä sotilaana ja 
joukkona, 

- toimintavalmius- ja vartiokoulutuk
sella pidetään yllä ja kehitetään var
tiomiesten, äkkilähdön partion ja 
nyrkkiryhmän toimintaa sekä shelt
teri-, lähipuolustus- ja palontorjun
tavalmiutta. Palontorjuntaharjoituk
siin on jokaisen 8 kuukautta palvele
van osallistuttava vähintään kerran 

ja 12 kuukautta palvelevan vähin
tään kaksi kertaa. Suojeluharjoituk
set liitetään toimintavalmiusharjoi
tuksiin, 

- lääkintäkoulutuksella on ylläpidet
tävä valmius, että miehet osaavat 
suorittaa ensiapu- ja elvytystoimen
piteet tavanomaisissa tilanteissa, 

- liikuntakoulutuksen puitteissa jokai
nen juoksee Cooperin testin ensim
mäisen palveluskuukauden aikana. 
Liikuntaa on vähintään kerran vii
kossa, jolloin tavoitteena on myös 
virkistäytyminen ja irroittautuminen 
päivän rutiineista, 

- ase- ja ampumakoulutuksella pide
tään yllä vaistomaista ja tarkoituk
senmukaista käytössä olevien asei
den käsittelytaitoa, ammutaan RK 
3-, kvkk 2 ja 3- sekä Falling Plate am
munnat. 
Esimerkkinä otettakoon Golanilla 

esikunta- ja huoltokomppaniassa pal
velevan korjaamojoukkueen jääkärin 
koulutuspaketti, joka toteutetaan nel
jän kuukauden aikana. Hänelle anne
taan yhtenäiskoulutuksena 
- yleissotilaallista koulutusta 23 tuntia 
- YK-koulutusta 2 tuntia 
- vartiokoulutusta 14 tuntia 
- toimintavalmiuskoulutusta 17 tuntia 
- ase- ja ampumakoulutusta 18 tuntia 
- viestikoulutusta 2 tuntia 
- suojelukoulutusta 4 tuntia 
- lääkintäkoulutusta 6 tuntia ja 
- liikuntakoulutusta 17 tuntia. 

Eriytyvänä koulutuksena hänelle 
selvitetään 15 tunnin puitteissa korjaa
mojoukkueen toimintaa, varaosahan
kintaa ja -varastointia, ajoneuvokalus
ton ominaisuuksia sekä korjaamoväli
neistön käyttöä. Auton korjaamisesta 
hänelle ei tarvitse antaa opetusta, kos
ka hänet on ensisijaisesti valittu sivii
liammattitaitonsa perusteella. 

Miehistön täydennyskoulutus pitää 
sisällään sulkeisjärjestyksen kerran vii-

kassa, toimintavalmiusharjoituksen 
viestikoulutuksineen ainakin 2-3 tun
tia kerran viikossa, lääkintäkoulutusta 
em harjoitukseen liittyen sekä yhden 
ammunnan komppanian omalla ampu
maradalla. 

Täydennyskoulutuksella pyritään 
etukäteen estämään syntyvät ongel
mat, opettamaan tilannetaustaa, tehtä
vän toteuttamisen vaatimat käytännön 
suoritukset sekä vapaa-ajan käyttöön, 
terveisiin elintapoihin, kehittäviin har
rastuksiin tai liikennekäyttäytymiseen 
kuuluvia ohjeita. 

Ampumakoulutusta varten on esi
merkiksi YKSL:n alueella Libanonissa 
seuraavanlaiset ampumamahdollisuu
det 
- EHK:n pistooli- ja pienoiskiväärira

ta Jabal Marunissa, 
- EHK:n kiväärirata aseman 9-10 

koillispuolella, jolla saa ampua myös 
raskailla aseilla, 

- EHK:n haulikkorata asemalla 9-10, 
- l.JK:n pistooli- ja pienoiskiväärirata 

asemalla 9-34, 
- 2.JK:n pistooliradat asemilla 9-40 ja 

9-51 sekä 
- 2.JK:n kiväärirata asemalla 9-40. 

Tämän lisäksi koulutus- ja harjoitus
ammuntoja voidaan toteuttaa asemilla 
9-10, 9-33, 9-36, 9-40, 9-43A ja 9-51. 
Kaikilla pataljoonan asemilla ja tarkas
tuspaikoilla voidaan harjoitella varoi
tuslaukausten ampuminen ilmaan. 
Ammuntojen järjestelyistä on olemas
sa pataljoonakohtaiset pysyväisohjeet. 

Esimieskoulutusta annetaan niille 
miehille, joista tehdään joukkueen va
rajohtajia, vartioasemien päälliköitä 
tai vastaavia johtotehtävien haltijoita. 
Tarkoituksena on myös opettaa alijoh
tajat ymmärtämään koulutuksen mer
kitys ja että hän on vastuussa oman 
vartioasemansa koulutuksen järjeste
lystä yhteistoiminnassa yksikön päälli
kön ja joukkueen johtajan kanssa. 
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Pataljoonan koulutusta säädellään 
erillisillä koulutuskäskyillä, joilla mää
ritetään tarkemmin rotaatiokauden 
koulutusjärjestelyt tai jonkun erityisa
lan koulutus. Otteena YKSL:n kesä
kauden 1990 koulutuksesta voidaan to
deta, "että 
- pasi-vaununjohtajien ja -kuljettajien 

opetustilaisuuksia järjestetään 3 kpl, 
- vaunuampujien opetustilaisuus pi

detään yksipäiväisenä, 
- tiedustelujoukkueelle pidetään kak

sipäiväinen harjoitus, 
- toimeenpannaan räjäytyskurssi, 
- raskasasekoulutus järjestetään yksi-

köittäin, jolloin krhkoulutuksen joh
taa 2.JK:n varapäällikkö ja sinko
koulutuksen 1.JK:n varapäällikkö 
sekä 

- toimialakursseista annetaan erillisiä 
käskyjä." 
On luonnollista, että Irakin-Kuwai

tin tilanne elokuussa 1990 aiheutti suo
jelukoulutuksen tehostamisen johtuen 
osittain pataljoonien saamasta uudesta 
suojeluvälineistöstä. 

Namibiassa toiminut pataljoona jär
jesti alueellaan mm ampumaleirin, jon
ka aikana suoritettiin aseiden kohdis
taminen ja RK 3-ammunta, Falling Pla
te ja kissanpolkuammunta, heitettiin 
käsikranaattia, ammuttiin kertasingol
la, ammuttiin ryhmä- ja joukkue hyök
käyksessä-taisteluammunta, näytö
samrnunta pimeällä, suora- ja lyhyt
kanta-ammunta kevyellä krh-joukku
eella. Leiristä laaditun kertomuksen 
mukaan asetetut tavoitteet saavutettiin 
hyvin, miehet olivat innolla mukana ja 
motivaatio oli hyvä. Leirillä käytettiin 
ampumatarvikkeita seuraavasti 
- rynnäkkökiväärin 

patruunoita 
- krh:n taistelukranaatteja 
- krh:n valoammuksia 
- krh:n savuammuksia 
- kevyitä kertasinkoja 
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13421 kpl 
316 kpl 
48 kpl 
98 kpl 
60 kpl 

- käsikranaatteja 143 kpl 
Valvontajoukon komentaja suorit

taa kolme kertaa vuodessa valvonta
joukon valmius- ja koulutustarkastuk
sen. Päämääränä on todeta joukon 
operatiivinen valmius sekä koulutuk
sellinen ja yleissotilaallinen taso. 

Tulosten perusteella arvioidaan jou
kon tila sekä tehdään johtopäätöksiä 
operatiivisten toimintojen sekä ase
mien ja koulutuksen kehittämiseksi. 

Tarkastuksessa parhaiten menesty
neelle asemalle luovutetaan seuraavan 
rotaatiokauden ajaksi puolustusvoi
main komentajan lahjoittama kierto
palkinto "Komentajan kypärä". 

Tarkastuksen suorittavat komenta
jan apuna pataljoonaupseeri, huolto
päällikkö, operatiivisen toimiston pääl
likkö, viestitoimiston päällikkö, ko
mentotoimiston päällikkö, huoltotoi
miston päällikkö, kuljetusupseeri, tais
teluvälineupseeri ja lääkintähuoltoup
seeri. Tarkastus kestää yksikköä kohti 
yhden vuorokauden. 

Tarkastuskertomuksessa käsitellään 
- operatiivisia asioita, 
- YK-tietouden koetta, 
- yleissotilaallista koulutusta, 
- asemien yleisjärjestelyä ja huoltoa, 
- ampumataitoa, taisteluväline- ja 

suojelualaa sekä 
- viesti- ja sähköteknillistä toimintaa. 

Libanonissa olevan pataljoonan elo
kuisesta tarkastuksesta komentaja to
teaa: "Tähystystornit ja tarkastuspai
kat ovat järjestelyitään toimivia. Lähi
puolustusasemat ja sheltterit ovat pää
osin erittäin hyvässä kunnossa. Neljän 
kuukauden takaiseen tarkastukseen 
verrattuna miesten asenteissa ja toi
minnassa on tapahtunut myönteistä 
kehitystä." 

Golanilla komentaja taas toteaa: 
"Silmiinpistävää oli johtajien, niin var
tioaseman päällikön kuin joukkueen 
johtajan osuus ja vastuu menestykses-

tä. Johtajan merkitys johtajana, kou
luttajana ja hengen luojana on kiista
ton. Siksi yksiköissä on edelleen pa
neuduttava myös johtaja- ja koulutta
jakoulutukseen." 

Tarkastustoimintaan liittyy lisäksi 
vuosittain puolustusministeriön soti
lasasiainosaston päällikön suorittama 
valvontajoukkojen tarkastusmatka. 
Taustatietoa koulutuksesta hän saa 
edellä mainituista käskyistä ja kerto
muksista, joiden lisäksi valvontajoukot 
omissa kuukausikatsauksissaan ja puo
livuotiskertomuksissaan selvittävät 
omaa koulutus- ja urheilutoimintaan
sa. 

Esimerkki YKSV:n (Golan) kilpai
lutoiminnasta on taulukossa 9. 

Koulutuksen helpottamiseksi on jul
kaistu myös oppaita, joita pyritään 
määräajoin uusimaan. Näitä ovat YK-

opas, joka sisältää yleistietoa rauhan
turvaamisesta ja Jääkärin,työkirja, joka 
on laadittu erikseen Libanonia ja Gola
nia varten. Työkirjassa on muutama si
vu arabiankielen alkeita esimerkiksi 
"Terve, hyvää päivää = ählän, marha
ba". 

3 Pohjoismainen koulutus 

3.1 Yleistä 

Pohjoismaat ovat jo vuosia yhdessä 
kouluttaneet omaa rauhanturvaamis
henkilöstöään yhteispohjoismaisilla 
kursseilla. Kursseja järjestetään vuosit
tain seuraavasti 
- sotilastarkkailijakurssi Niinisalossa 

kolme kertaa vuodessa, 50 oppilasta 

YKSV:N KILPAILUMUODOT 

1. Falling Plate -ampumakirpailu (partiokohtainen) 
2. Rynnäkkökivääriampumakilpailu (10+10 ls) 
3. Partiokilpailu 
4. Lentopallomestaruuskilpailu (yksiköiden välinen) 
5. Penkkipunnerruskilpailu 
6. Haulikkokilpailu 
7. Tennismestaruuskilpailu 
8. Squash-kilpailu 
9. Pöytätennismestaruuskilpailu 

10. Biljardimestaruuskilpailu 
11. Backgammonkilpailu 
12. Flipperikilpailu 
13. Tuppimestaruuskilpailu 
14. Tikkamestaruuskilpailu 

Lisäksi UNDOF-operaation mestaruudet ratkottiin 

Falling Plate -ammunnassa 
Lentopallossa 
Jalkapallossa 

Taulukko 9 YKSV:n kilpailumuodot keväällä 1990 
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Pohjoismaiden edustajat tutustuvat sotilas
tarkkailijakurssin harjoitukseen 

- sotilaspoliisikurssi Tanskassa kerran 
vuodessa, 35 oppilasta 

- huolto- ja kuljetusupseerikurssi Nor
jassa kerran vuodessa, 24 oppilasta ja 

- esikuntaupseerikurssi Ruotsissa ker
ran vuodessa, 30 oppilasta. 
Kurssien pituus on kolme viikkoa ja 

opettajina toimii upseereita kaikista 
pohjoismaista. Tiedon ajantasalla pitä
miseksi opettajaryhmät suorittavat tu
tustumismatkan Lähi-itään joka toinen 
vuosi. 

Näillä kursseilla suomalaisia koulu
tetaan yleensä seuraavan vuoden tar
peita silmälläpitäen. 

3.2 Esikuntaupseeri-, huolto- ja soti
laspoliisikoulutus 

Esikuntaupseerikurssin päämääränä 
on valmistaa aikaisemman esikunta
koulutuksen saaneita upseereita YK:n 
rauhanturvaoperaatioiden kansainvä
listen esikuntien erilaisiin tehtäviin ja/ 
tai kansallisten kontingenttienjohto-ja 
esikuntatehtäviin käynnissä oleviin tai 
tuleviin operaatioihin. 

Huolto- ja kuljetusupseerikurssin 
päämääränä on valmistella upseerit ja 
aliupseerit huolto-, kuljetus- ja liiken
teenjärjestelytehtäviin mihin tahansa 
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käynnissä olevaan tai tulevaan rauhan
turvaoperaatioon. 

Sotilaspoliisikurssin päämääränä on 
opettaa sotilaspoliisiupseerin tai par
tiojohtajan tehtävät YK:n sotilasyksi
kön puitteissa missä tahansa rauhan
turvaoperaatiossa. Tällä kurssilla ovat 
myös suomalaiset tulevat pataljoonien 
sotilaslakimiehet saaneet koulutusta. 

3.3 Sotilastarkkailijakoulutus 

Vuodesta 1982 lähtien kaikki pohjois
maiset sotilastarkkailijat on koulutettu 
Niinisalossa YK-Koulutuskeskukses
sa. Vuonna 1990 on järjestetty kolme 
kurssia tammi-, touko- ja syyskuussa 
oppilasmäärän ollessa yhteensä 150 
upseeria. 

Kurssi kestää kolme viikkoa ja kurs
sin päämääränä on valmentaa upseerit 
sotilastarkkailijatehtäviin missä tahan
sa YK-tarkkailijaoperaatiossa ja erityi
sesti voimassa oleviin operaatioihin. 

Kurssin aikana opetetaan seuraavia 
aiheita 
- yleisinformaatio, 14 tuntia, jolloin 

annetaan tietoa YK:n historiasta, or
ganisaatiosta ja toiminnasta, poliitti
sista syistä, jotka ovat johtaneet tai 
johtavat sotilashenkilöstön käyttöön 
rauhanturvaoperaatioissa, YK:n 
käynnissä olevista rauhanturvaope
raatioista sekä oikeudellisista ja 
muista tekijöistä, jotka liittyvät YK
operaatioihin, 

- sotilastarkkailijan tehtävät, 44 tun
tia. Tässä pääaiheessa opetetaan pe
rustiedot sotilastarkkailijan tehtävis
tä ja vastuusta toimialueella sekä 
yleistiedot sotilastarkkailijan muista 
toiminnoista missä tahansa rauhan
turvaoperaa tiossa, 

- viestitoiminta, 12 tuntia, jonka ope
tuksessa keskitytään viestivälinei
den käyttöön, viestiliikenteeseen, 

sanomien valmisteluun, viestittämi
seen, vastaanottamiseen sekä kirjaa
miseen englannin kielellä, 

- ajokoulutus, 12 tuntia, jonka aikana 
tuleville YK-ajoneuvojen kuljettajil
le annetaan täydennyskoulutusta 
maastoajossa, opetetaan YK:n ajo
säännöt, ajoon liittyvä viestiliikenne, 
ajoneuvon hinaamiseen ja huoltoon 
liittyviä asioita, 

- sotilasenglanti, 16 tuntia,jonka aika
na totuttaudutaan käyttämään en
glantia työ- ja vapaa-ajan kielenä, tu
tustutaan tavalliseen sotilasenglan
tiin sekä sosiaalisen elämän termei
hin ja sanontoihin, 

- YK-tietous, 9 tuntia, joka käsittää 
maantietoa, poliittista, historiallista 
ja uskonnollista taustaa sekä kohde
maiden esittelyä, 

- fyysinen koulutus, 2 tuntia, jonka 
tarkoituksena on käydä läpi sotilas
tarkkailijan fyysiset vaatimukset ja 
osoittaa henkilökohtaisen liikunta
harjoittelun merkitys. 
Tämän koulutuksen jälkeen kootaan 

toimialueelle lähtevät tulevat suoma
laiset sotilastarkkailijat mahdollisuuk
sien mukaan vaimoineen perehdyttä
mistilaisuuteen lähtövuoden helmi
kuussa kolmen vuorokauden ajaksi. 

Päämääränä on antaa sotilastarkkai
lijalle 
- viimeisin tilannekuva toimialueilta, 
- mahdollisuus tehtäväkohtaiseen pe-

rehdyttämiseen, 
- mahdollisuus omakohtaisten lähtö

valmistelujen tekemiseen. 
Vaimoille selvitetään rauhanturva

toimintaa perheen kannalta, evakuoin
tiasioita ja käytännön asumis-, ostos
sekä käyttäytymisperiaatteita. Pereh
dyttämistilaisuuteen osallistuu noin 40 
upseeria ja noin 20 vaimoa. 

3.4 YK-seminaari 

Pohjoismaat järjestävät joka kolmas 
vuosi rauhanturvaamisseminaarin, jo
hon osallistuu lähinnä kotimaan johto
tehtävis~ä olevia ja YK:n johtotehtä
viin suunniteltuja henkilöitä. Seminaa
rissa käsitellään rauhanturvaoperaa
tioissa sattuneita tapahtumia sekä pyri
tään löytämään menettelytapaohjeita 
tapahtumista saatujen kokemuksien 
perusteella. Seminaari järjestettiin 
Tanskassa syyskuussa 1990. 

3.5 Kirjallisuus 

Pohjoismaat ovat yhdessä toimittaneet 
kirjan "Nordic UN Stand-by Force", 
joka sisältää yleisperiaatteet pohjois
maiselle rauhanturvaamiskoulutuksel
le ja valmiusjoukkojen perustamiselle. 

Tällä hetkellä laaditaan kirjaa "Tac
tical Manual", jossa annetaan käytän
nön ohjeita pataljoonan komentajalle 
ja yksikön päällikölle, miten eri tilan
teissa toimitaan. Kirja sisältää myös 
tietoja mm linnoittamisesta, viestitoi
minnasta ja suojelutoiminnasta, joita 
yksityinen YK-sotilas tarvitsee. 

4 Kansainvälinen koulutus 

Kansainvälinen rauhanturvaamis
koulutus muodostuu suomalaisten 
kannalta lähinnä International Peace 
Academy-järjestön seminaareista. 
IPA järjestää vuosittain Wienissä kol
meviikkoisen rauhanturvaseminaarin, 
johon yleensä on osallistunut 1-2 suo
malaista. Seminaarissa käsitellään rau
hanturvaamisen yleisperiaatteita ja sii
hen osallistuu nelisenkymmentä sekä 
siviili- että sotilasedustajaa eri puolilta 
maailmaa. 
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Koulutuksen tulevaisuus 

Marraskuussa 1989 työnsä jättänyt rau
hanturvaamistyöryhmä toteaa koulu
tuksesta, että "rauhanturvakoulutuk
sen resursseja Suomessa tulee lisätä ja 
turvata riittävät edellytykset opetustoi
minnan kehittämiseen" sekä "Koulu
tuskokemuksen saattamista laajemmin 
kansainväliseen käyttöön tulee tutkia 
yhdessä muiden pohjoismaiden kans
sa." 

Kansallinen rauhanturvakoulutus 
noudattanee tulevaisuudessakin nykyi
siä periaatteita. Lisäyksenä tullee ope
tukseen ylemmän päällystön koulutus
tilaisuus, jossa koulutetaan tulevia val
vontajoukon komentajia ja everstita
soisiin esikuntatehtäviin lähteviä up
seereita. 

Naisten osallistuminen rauhantur
vaamistehtäviin ei tule tulevaisuudessa 
vaatimaan muutosta nykyiseen koulu
tuskäytäntöön. 

Pohjoismainen koulutus jatkunee 
entisenä, mutta kansainvälisessä kou
lutuksessa on nähtävissä lisääntyvä 
osallistuminen ulkomailla järjestettä
viin rauhanturvakursseihin, koska 
useissa maissa ollaan aloittamassa vas
taavanlaista koulutusta kuin mitä poh
joismaat antavat. 

Lopuksi 

Suomalaisia osallistui vuonna 1989 ro
taatiokoulutukseen yhteensä 916 mies
tä, Namibian pataljoonan koulutuk
seen 920 miestä, perehdyttämistilai
suuksiin 103 miestä, sotilastarkkailija
kursseihin 42 suomalaista upseeria se
kä esikuntakurssille 8 upseeria, sotilas
poliisikurssille 14 miestä ja huoltokurs
sille 7 sotilasta. 

Koulutus on varsin laajaa ja vaatii 
luonnollisesti myös opettajia ja koulut-
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tajia. Kokonaisuudessaan aiheuttaa tä
mä järjestelmä rasitteita puolustusvoi
mille, mutta saadut tulokset tuottavat 
pitkällä tähtäimellä myös positiivisia 
tuloksia puolustusvoimien piirissä. 

Hyvin koulutetun suomalaisen rau
hanturvaajan ylläpitämä myönteinen 
Suomi-kuva säilyy. Suomalaisia rau
hanturvaajia tullaan vastaisuudessakin 
kouluttamaan niin, että hän pystyy suo
riutumaan tehtävistään erilaisissa 
kriisipesäkkeissä. Hyvin koulutettu 
joukko on myös tae sille, ettei turhia 
tappioita synny. 

Lähteet: 

Laki 514/84 Suomen osallistumisesta 
Yhdistyneiden Kansakuntien rauhan
turvaamistoimin taan 
Laki 402/74 Puolustusvoimista 
PLM:n päätös/19.12.1984 Suomen 
osallistumisesta Yhdistyneiden Kansa
kuntien rauhanturvaamistoimintaan 
annetun lain täytäntöönpanosta ja so
veltamisesta 
UM:n ja PLM:n asettaman rauhantur
vatyöryhmän raportti 1989 
Naisten osallistumista YK:n rauhan
turvatoimintaan tutkineen työryhmän 
raportti 1987 
UM:n raportti; Suomi ja YK:n rauhan
turvatehtävät 30.11.1989 
PLM:n kertomus Suomen osallistumi
sesta YK:n rauhanturvatoimintaan 
1989 
PLMYK-tstossa laaditut koulutus
muistiot, esitelmät ja suunnitelmat 
1989-90 
PLMYK-tsto: 1990 kielikokeen tulok
set 
Pojoismaiden YK-kurssien UNMIL
POCin, UNLOCin ja UNSOCin ope
tussuunnitelmat 
YK-KoulK: Värväytyminen valvonta
joukkoon/11.12.1989 

Julkaisut 

Nordic UN Stand-by Force 
YK-opas 
Jääkärin työkirja YKSL 1990 
Jääkärin työkirja YKSV 1990 
YK-KoulK:n koulutussuunnitelmat 
1987-90 
YK-KoulK:n tapahtumakalenteriluon
nos 1991 
SatTR:n käskyt rotaatiokoulutuksesta 
1990 
SatTR:n käskyt valvontajoukkojen 
(UNDOF, UNIFIL, YKSO) perehdyt
tämistilaisuuksista 1990 
SatTR:n käsky sotilastarkkailijoiden 
perehdyttämistilaisuudesta 1990 
UNTC: UN Military Observer Course 
Pian 1990 
YK-KoulK:n esitys: Suomalaisen YK
rauhanturvakoulutuksen hyödyntämi
nen ulkomailla 
YK-KoulKE:n käsky YK-valmiusjou
kon perustamisesta 10.6.80 
UNTC: Rotation Training of the Fin
nish UN-personnel 22.1.1990 
UNTC: Training for UN Peace-kee
ping in Finland 10.5.1990 

KÄSITTEET 

Hannu Levänen: Niinisalon YK-Kou
lutuskeskus toiminut jo 2Q vuotta 
Suomalaisten valvontajoukkojen 
(YKSV, YKSL, YKSN) 
- koulutussuunnitelmat 
- käskyt koulutuksen toteuttamisesta 
- koulutustarkastuskäskyt 
- koulutustarkastuskertomukset 
- harjoitus- ja ampumaleirikertomuk-

set 
- 1/2-vuotiskatsaukset 
- kuukausikatsaukset 
- koulutusvideot 
- tehtäväkohtaiset perehdyttämiskan-

siot 
- vahvistetut organisaatiot vuodelta 

1989-1990 
YKSN:n (Namibia) toimintakertomus 
ajalta 1.4.1989-30.3.1990 
YKSL PMK 2:2/9.7.1989 Koulutus- ja 
harjoitusammunnat YKSL:n alueella 
YKSV PMK 7:3/16.8.1984 Täydennys
koulutus YKSV:ssa 
YKSV PMK 2:1/8.3.1989 YKSV:n kou
lutuskäsky 

YKSV 
YKSL 
YKSN 
YKSO 
UNMOC 
UNSOC 
UNLOC 
UNMILPOC 
IPA 

= YK:n suomalainen valvontajoukko Golanilla 

FC 

= YK:n suomalainen valvontajoukko Libanonissa 
= YK:n suomalainen valvontajoukko Namibiassa 
= YK:n suomalainen osasto Kyproksella 
= YK-sotilastarkkailijakurssi (Suomessa) 
= YK-esikuntakurssi (Ruotsissa) 
= YK-huoltoupseerikurssi (Norjassa) 
= YK-sotilaspoliisikurssi (Tanskassa) 
= International Peace Academy 
= Force Commander, rauhanturvaoperaation komentaja 
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Majuri Ari Raunio 

SUOMALAINEN TAKTIIKKA SUUNTA 
ETSIMÄSSÄ 1920-LUVULLA 

Suomalainen taktiikka joutui tulikoke
seen jo kahden vuosikymmenen kehit
tämistyön jälkeen. Ensimmäinen 
vuosikymmen 1920-luku oli taktiikan 
kehittämisessä etsikkoaikaa. Aluksi 
taktiikkaa kehitettiin vihreän veran ää
ressä. Vapaussodan kokemusten sijaan 
päällimmäisiksi nousivat ensimmäisen 
maailmansodan kokemukset Keski
Euroopasta. Omiin kykyihin ei luotet
tu vaan Suomen puolustamisen ongel
mat pyrittiin ratkaisemaan ulkolaisten 
asiantuntijoiden avulla. Armeijassa 
taktiikan kehittämistä vaikeutti kiista 
siitä laadittaisiinko ohjesäännöt rans
kalaisten tai saksalaisten esikuvien mu-
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Maj Raunio on palvellut Pohjan Pri
kaatissa vv 1973-81. Sotakorkeakoulun 
jälkeen v:sta 1983 hän on palvellut Pio
neerikoulussa, Pääesikunnassa ja tällä 
hetkellä Sotatieteen laitoksessa. Maj 
Raunio on suorittanut filosofian kandi
daatin tutkinnon Helsingin Yliopis
tossa. Kirjoitus pohjautuu osin hänen 
pro gradu - tutkielmaansa. 

kaan. Suojeluskuntajärjestössä usko 
saksalaisen sotataidon paremmuuteen 
oli horjumaton. Talvisotataidon kehit
tämisen pioneerina olivat suojeluskun
nat. Vuosikymmenen jälkimmäisellä 
puoliskolla armeija ja suojeluskunta
järjestö loivat perustan suomalaiselle 
talvi taktiikalle. 

Suomen puolustamisen peruskysy
myksenä oli; tuliko Neuvostoliiton 
mahdollisen hyökkäyksen torjunnassa 
Karjalan kannaksella käyttää offensii
via vai defensiivia. Offensiivin kannat
tajat halusivat joukkojen koulutukses
sa tukeutua saksalaisiin ohjesääntöihin 

. ja defensiivin kannattajat ranskalaisiin. 

Tässä taktiikan linjariidassa ei ollut 
ratkaisevana tekijänä se, oliko upseeri 
saanut tsaarinvallan aikaisen venäläi
sen sotilaskoulutuksen tai oliko hän 
Saksassa sotilasuransa aloittanut jää
käriupseeri. Molemmissa upseeriryh
missä oli sekä saksalaisen että ranska
laisen sotataidon kannattajia. 

Vapaussodan jälkeen aloitettiin 
Suomen armeijan rauhanaikainen ke
hittäminen saksalaisten johdolla vuon
na 1918. Armeijan taktiikan kehittämi
sestä vastasi majuri von Hagen, joka 
pyrki soveltamaan saksalaisia ohje
sääntöjä suomalaisiin olosuhteisiin. 

Mannerheimin lyhyenä valtionhoi
tajakautena armeijan kehittämistä vai
keuttivat lukuisat muutokset puolus
tuslaitoksen johdossa. Vastuu taktii
kan dokumentoinnista annettiin ohje
sääntökomitealle, jonka asema jäi epä
selväksi. Saksalaisten tilalle kutsuttiin 
ranskalaisia sotilasasiantuntijoita ja 
suomalaisten yleisesikuntaupseerei
den koulutus aloitettiin Ranskassa. 
Ranskalainen sotataidollinen ajattelu 
sai jalansijan Suomessa. 

Armeijalta puuttui keskitetty johto 
vuosina 1919-1924. Tasavallan presi
dentin alaisina olivat yleisesikunnan ja 
sotaväen päälliköt. Yleisesikunta laati 
puolustussuunnitelmat ja sotaväen esi
kunta vastasi armeijan koulutuksesta. 

Yleisesikunta oli vuosina 1919-1924 
ranskalaisen sotataidon "linnake". 
Saksalaissuuntaus tuli hallitsevaksi ar
meijassa vuonna 1924. Linnoittaminen 
Karjalan kannaksella keskeytyi. Puo
lustussuunnittelussa ja armeijan koulu
tuksessa tuli 1920-luvunjälkimmäisellä 
puoliskolla hallitsevaksi saksalaishen
kinen aktiivisuus. Puolustussuunnitte
lua ja armeijan koulutusta toteutettiin 
samassa hengessä. 

Armeijassa vallinneet linjaerimieli
syydet hidastivat taktiikan kehittämis
tä. Suomalaisten ohjesääntöjen kirjoit-

taminen kesti koko 1920-luvun. Kokei
lutoiminta oli vähäistä ja v11osikymme
nen vaihteessa valmistuneet taktiikkaa 
käsitelleet ohjesäännöt eivät sinällään 
poikenneet merkittävästi ulkolaisista, 
lähinnä saksalaisista ja ruotsalaisista 
vastaavista. 

Talvitaktiikan kehittämisessä oli 
Suojeluskuntajärjestö suunnannäyttä
jänä 1920-luvun ensimmäisellä puolis
kolla. Armeijassa, kenraalimajuri K. 
Wetzerin johtamassa 2. Divisioonassa 
paneuduttiin heti alusta alkaen talviso
dankäynnin ongelmiin. Sotaväen esi
kunta sitävastoin oli vuoteen 1924 pas
siivinen kehittämistyön seuraaja. Suo
jeluskuntajärjestön aloitteesta armei
jan ja suojeluskuntien kehittämistyö 
saatiin yleisesikunnan koordinoivaan 
johtoon. Kehittämistyössä oli suuri 
merkitys kokeiluilla, joihin myös Raja
vartiolaitos osallistui. 

Talvitoiminnan periaatteet saatiin 
kirjattua vuonna 1929, jolloin ilmestyi
vät Talvisotakäsikirja ja ohjekirjanen 
Talvi taktiikka. 

1 Yleisesikunta ranskalaisajattelun 
levittäjänä 

1.1 Ranskalaisvaikutus puolustussuun
nitelmissa 

Yleisesikunnan päälliköksi nimitettiin 
1919 kenraalimajuri Oskar Enckell, jo
ka venäläisestä sotilastaustastaan huo
limatta oli ranskalaisen sotataidon va
kaa kannattaja. 

Mannerheimin valtionhoitajakau
della oli Suomeen kutsuttu maalis
kuussa 1919 ranskalainen sotilaskomis
sio (Mission militaire francaise de Fin
lande ). Ranskalaiset toimivat asiantun
tijoina eri aselajeissa, jonka lisäksi 
yleisesikunta käytti heidän asiantunte
mustaan mm. tutkimalla kesällä 1920 

141 



Karjalan kannaksen soveltumista 
panssarivaunujen käyttöön. 

Enckell noudatti Karjalan kannak
sen puolustusjärjestelyjen suunnitte
lussa ranskalaisia periaatteita, joista 
hän .kertoi kirjeessään puolustusminis
terille vuonna 1922. Maahantunkeutu
jan pääsy maan ydinalueille yllättäen 
aloitetulla hyökkäyksellä estettäisiin 
suojajoukkojen taistelulla syvällä puo
lustusvyöhykkeellä. Raja-alueet oli !in
noitettava vyöhykkeittäin koko taiste
lualueen syvyydellä. Linnoitettujen 
vyöhykkeiden välialueille oli rakennet
tava poikittaisia asemia, jotka auttaisi
vat sisäänmurtojen rajoittamisessa ja 
vastahyökkäysten käynnistämisessä. 
Linnoittamista ei pystytty toteutta
maan näin laajana. Karjalan kannak
selle rakennettiin vuosina 1919-1924 
Enckellin linjaksi kutsuttu puolus
tusasema. 

1.2 Puolustussuunnittelun periaatteet 
ja joukkojen koulutus 

Ranskalaisajattelun mukainen puolus
tussuunnitelma edellytti myös sen mu
kaista koulutusta. Yleisesikunta lähetti 
yhtymien komentajille laajahkon oh
jeen puolustustaistelun periaatteista 
vuonna 1921. Ohjeen tarpeellisuutta 
Enckell perusteli sotaväen päällikölle 
lähettämässään kirjelmässä. Puolus
tuksen onnistuminen Karjalan kannak
sella, pääsotanäyttämöllä, edellytti, et
tä komentajat ja päälliköt hallitsivat 
nykyaikaisen puolustustaistelun peri
aatteet. 

Ohjeessa määritettiin puolustustais
telun päämääräksi tietyn maaston hal
lussapito ja siten vihollisen voiman 
murtaminen. Tuli oli puolustustaiste
lussa liikettä ratkaisevampi. Joukot 
ryhmitettiin puolustuksessa syvään 
ryhmitykseen siten, että ne pystyivät 

142 

tukemaan toisiaan tulella. Liikkeen 
käyttö, vastahyökkäys voitiin toteuttaa 
vasta sitten kun läpimurtoon päässyt 
vihollinen oli pysäytetty tulella. Kone
kivääri oli puolustustaistelun tehok
kain. ase. Puolustajan tuli pyrkiä yllä
tykseen salaamalla asemansa, jotka oli 
naamioitava nimenomaan lentoko
neista tapahtuvalta vihollistiedustelul
ta. 

Kohdassa erikoisia puolustustilan
teita käsiteltiin mm. taistelua panssari
vaunuja vastaan sekä puolustusta asu
tuskeskuksessa ja metsässä. Vihollisen 
panssarivaunut oli pyrittävä pysäyttä
mään ampumalla jalkaväkitykeillä 
vaunujen heikkoihin kohtiin. Käsikra
naattien räjäyttäminen vaunun alla 
voisi myös pysäyttää sen. Vihollisen 
panssarivaunujen toimintaa voitiin en
nakolta vaikeuttaa erilaisilla esteillä ja 
laittamalla miinoja todennäköisimmil
le vaunujen etenemisurille. Automaat
tiaseiden ja kiväärien tuli oli kohdistet
tava panssarivaunujen mukana hyök
käävään jalkaväkeen, jonka pysäyttä
minen oli jalkaväen päätehtävä. Pans
sarivaunut eivät yksin saavuttaisi me
nestystä. 

Asutuskeskukset ja metsät käsitel
tiin samantapaisina taistelumaastoina. 
Reuna-alueelle ei saanut ryhmittyä 
puolustukseen, koska sinne kohdistuisi 
voimakkaimmin vihollisen tykistön tu
li. Puolustusasemat oli sijoitettava lä
hinnä metsän ulkopuolelle, osa puolus
tajasta voitiin ryhmittää metsään to
dennäköisimpien etenemisreittien var
teen pysäyttämään vihollinen. Puolus
tajan oli kaikin keinoin pyrittävä estä
mään metsän sisään murtautuneen vi
hollisen pääsy sieltä pois. 

Enckell ei kaihtanut myöskään yhty
mien komentajien arvostelua. Hän seu
rasi kesällä 1922 armeijan ensimmäistä 
kesäsotaharjoitusta ja kirjoitti näke- · 
mästään sotaväen päällikölle. Joukko-

jen taktiikassa havaitsemiensa virhei
den lisäksi Enckell kritisoi ankarin sa
noin 2. ja 3. divisioonan komentajia, 
kenraalimajureita Wetzer ja Tunzel
man von Adlerflug. 

Syvyysporrastuksen periaate puo
lustuksessa oli ymmärretty väärin. 
Joukko-osastot ryhmittivät joukkonsa 
puolustukseen useisiin peräkkäisiin 
asemiin siten, etteivät ne pystyneet tu
kemaan tulellaan toistensa taistelua 
vaan vihollinen pystyi tuhoamaan ne 
yksittäin. 

Joukkojen keskittämisen loppuvai
heessa olivat Wetzerin joukko-osastot 
syyllistyneet pahoihin virheisiin. Tais
telualueen välittömässä läheisyydessä, 
taistelujen jo alettua joukkoja marssi
tettiin tiheissä ryhmityksissä, jolloin ne 
olisivat kärsineet suuria tappioita vi
hollisen tykistön tulituksessa. Tarpeet
tomat huollon osat kuten kenttäkeitti
öt tuotiin liian lähelle taistelualueita. 

Tunzelmanin johtamassa hyökkäyk
sessä oltiin liian passiivisia. Pääosa jou
koista suunnattiin vihollisen vasenta si
vustaa vastaan. Mutta muilla rintama
osilla ei edes yritetty hyökätä, viholli
nen pystyi vahvistamaan vasenta sivus
taansa siirtämällä sinne joukkoja muil
ta rintamanosilta. 

Kenraalimajuri Wetzerin joukkojen 
koukkaukset (kiertoliikkeet) puoles
taan olivat yleensä liian lyhyitä (liian 
matalassa kaaressa) ja törmäsivät vi
hollisen puolustusjärjestelyihin. Tä
män välttämiseksi olisi hyökkäyksen 
tavoite (päämaali) määritettävä vihol
lisen puolustusjärjestelmän toiselle 
puolelle. 

1.3 Kenttäpalvelusohjesäännön laati
misen vaikeudet 

Enckell puuttui aktiivisesti myös ohje
sääntötyöhön. Sotaministeriö asetti 

vuonna 1919 ohjesääntökomitean. Sen 
puheenjohtaja kenraalimajuri Paul von 
Gerich laati kenttäpalvelusohjesään
nön, jonka sotaministeriö vahvisti 
vuonna 1920. Ohjesääntö oli kirjoitettu 
vuodelta 1906 olevan saksalaisen kent
täpalvelusohjesäännön, Felddienstord
nung 1906, jaottelun mukaan. 

Enckell oli sydämistynyt. Ohjesään
tö oli julkaistu yleisesikuntaa kuule
matta. Hän pyysikin sotaministeri Bru
no Jalanderia ryhtymään toimenpitei
siin, ettei vastaisuudessa taktiikkaa kä
sitteleviä ohjesääntöjä julkaistaisi 
yleisesikuntaa kuulematta. 

Sotaväen päällikkö kenraalimajuri 
Karl Fredrik Wilkama ehdotti vuonna 
1923 komiteaa laatimaan uuden kent
täpalvelusohjesäännön. Sotaväen esi
kunta ja yleisesikunta eivät päässeet 
yksimielisyyteen komitean kokoonpa
nosta ja työskentelytavoista. ·Sotami
nisteri ratkaisi kiistan kokoonpanosta 
sotaväen päällikön ja työmenetelmästä 
yleisesikunnan päällikön ehdotuksen 
mukaisesti. Enckell oli vaatinut työn 
nopeuttamiseksi kirjoitustehtävän an
tamista yhdelle henkilölle. Komitean 
tehtävänä oli ohjata ja valvoa kirjoitta
jan työtä. 

Kirjoittajaksi määrättiin von Gerich, 
joka yhden luvun jälkeen luopui tehtä
västä. Häntä oli mm. ärsyttänyt Enc
kellin tekemät "reunahuomautukset" 
lausunnolla olleeseen johtamista käsit
televään lukuun. 

Enckell löysi von Gerichin käsikir
joituksesta paljon huomautettavaa. 
Yksityiskohtaisia huomautuksia Enc
kellilä oli lähes viisitoista sivua. Yleise
nä havaintonaan Enckell totesi, että 
johtamisluvussa oli käsitelty myös tak
tiikan periaatteita, jotka eivät olisi lu
kuun kuuluneet. Toiseksi käsikirjoi
tuksessa ei käytetty ohjesääntökieltä. 
Kolmanneksi teksti ei ollut loppuuna
jateltua. Ohjesääntöön sopimattomana 
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lauseena Enckell mainitsi toteamuk
sen, että alivoimaisenkin puolustajan 
oli päätettävä taistelu siirtymällä hyök
käykseen vihollisen lyömiseksi. 

Komitean työ hiipui kirjoittajapu
laan. Paul von Gerichin jälkeen työtä 
tarjottiin tuloksetta ainakin kenraali
majuri Appelgrenille. 

1.4 Martola soveltaa ranskalaisia peri
aatteita Suomen oloihin 

Enckell lähetti vuonna 1924 sotaväen 
päällikölle 20-sivuisen ohjeen jalkavä
en taistelusta. Kirjoituksen oli laatinut 
Ranskassa sotakorkeakoulun käynnyt 
jääkärimajuri A. E. Martola. Ohje jul
kaistiin vielä saman vuonna lyhennet
tynä Sotilasaikakauslehdessä. 

Ohjeessa käsiteltiin pataljoonan toi
mintaa suomalaisessa maastossa taiste
lun eri vaiheissa, joista käsiteltiin patal
joonan eteneminen kosketukseen (lä
hestymismarssi), taistelun aloittami
nen (kosketuksen otto) ja taistelu sekä 
hyökkäys puolustukseen ryhmittynyttä 
vihollista vastaan (hyökkäys vihollisen 
varustettuja asemia vastaan). 

Vihollisen lentokoneiden ja tykistön 
tuli estäisivät teiden käytön taistelualu
een läheisyydessä, noin 25-40 km:n 
päässä vihollisesta. Joukkojen siirrot 
oli tehtävä pimeällä. Ratsuväki, jalka
väki ja hiihtojoukot pystyivät etene
mään metsän suojassa. Metsässä oli 
käytettävä laajaa ryhmitystä, jos oli 
odotettavissa vihollisen kohtaaminen. 

Pataljoonan leveys ja syvyys saattoi
vat molemmat olla 1 1/2 km. Edettäes
sä omien joukkojen suojaamina voitiin 
käyttää kapeampaa ryhmitystä ja liik
kua jonoissa. 

Karjapolkuja ja metsäteitä voitiin 
käyttää helpottamaan etenemistä. 
Mutta ne saattoivat myös aiheuttaa 
joukon eksymisen. Kompassi oli ainoa 
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luotettava suunnan määrääjä. Huolto
ajoneuvoista oli otettava mukaan vain 
taistelun kannalta välttämättömät. 
Muut huoltoajoneuvot (muu kuormas
to) haettiin vasta pimeän tultua jouk
kojen luo. 

Joukkojen oli suojattava etenemi
sensä tiedustelupartioilla, jotka törmä
tessään viholliseen pyrkivät selvittä
mään sen vahvuuden ja sijainnin. 

Pataljoona saattoi edetä tien suun
nassa esimerkiksi niin, että kärjessä oli 
kummallakin puolella tietä komppa
nia. Kohdatessaan vihollisen toimivat 
kummankin kärkikomppanian päälli
köt samoilla periaatteilla. Päällikkö 
jätti komppanialle alistetut konekivää
rit tulitaisteluun vihollisen kanssa ja 
pyrki komppanian pääosilla kiertä
mään vihollisen sivustaan. Pataljoonan 
komentajan tuli taistelun alettua ryh
mittää kolmas komppania reservik
seen läheiseen metsikköön ja valmis
tautua tukemaan tällä reservillään 
jommankumman edessä taistelevan 
komppaniansa hyökkäystä. 

Hyökkäys puolustukseen ryhmitty
nyttä vihollista vastaan oli suunnitelta
va huolellisesti. Pataljoonan leveys rin
tamahyökkäyksessä sai olla 300-400 
metriä. Hyökkäyksellä oli oltava selvä 
painopiste. Ennen jalkaväen liikkeelle
lähtöä oli vihollisasemaan ammuttava 
tykistön tulivalmistelu. Jalkaväen läh
tiessä rynnäkköön oli tykistön tuli siir
rettävä taaempia vihollisasemia vas
taan. 

2 Ranskalainen vai saksalainen ki
vääriryhmä 

2.1 Ensimmäisen maailmansodan vai
kutukset jalkaväkikomppaniaan 

Ensimmäinen maailmansota muutti 
jalkaväkikomppanian taistelun perus-

teita. Keveiden automaattiaseiden 
käyttöönotto jakoi komppanian taiste
luyksiköihin, jotka muodostuivat ke
veiden konekiväärien tai pikakiväärien 
ympärille. 

Saksassa oli käytössä kevyt koneki
vääri, joka itse asiassa oli raskas kone
kivääri ilman jalustaa. Ase oli niin 
painava, ettei konekiväärimies pysty
nyt hyökkäyksessä osallistumaan tais
teluun kiväärimiesten mukana. Rans
kalaisten pikakivääri oli sen verran ke
vyempi, että sen ampuja pystyi liikku
maan taistelussa ryhmänsä mukana. 

Ranskalaisessa jalkaväkikomppa
niassa jokaisella ryhmällä oli pikaki
vääri. Ryhmän vahvuus oli johtaja ja 
12 miestä, jotka muodostivat taistelu
ryhmän. Tätä pidettiin komppanian 
pienimpänä tuliyksikkönä, jossa tuli ja 
liike oli yhdistetty. Tulta ryhmässä 
edusti lähinnä pikakivääri, joka tuki 
muiden liikettä. 

Saksalainen taisteluryhmä muodos
tui kahdesta ryhmästä, kivääri- ja kevyt 
konekivääriryhmästä, joiden molem
pien vahvuus oli johtaja ja 8 miestä. 
Ryhmät etenivät yhdessä lähitaistelue
täisyydelle, noin 200 metrin päähän vi
hollisesta, jonka jälkeen konekivääri
ryhmä meni asemaan ja tuki tulellaan 
kivääriryhmän rynnäkköä. 

2.2 Joukot torjuvat ranskalaisen kivää
riryhmän 

Sotaväen päällikkö asetti vuonna 1921 
komitean laatimaan ehdotusta uudeksi 
jalkaväen harjoitusohjesäännöksi. Ko
mitean puheenjohtajana oli jalkaväen 
tarkastaja, kenraaliluutnantti Löf
ström ja jäseninä jääkärit everstiluut
nantti Österman sekä kapteenit Ole
nius ja Kaila. Komitean työ oli ranska
laisen jalkaväen harjoitusohjesäännön 
käännöksen tarkastamista. Kyseessä 

10 Jalkaväen vuosikirja 1991 

oli Regelement provisoire de manouv
re d'infanterie du 1 fevrier 1920. 

Ohjesääntökomitean työn perusteis
ta oli kantautunut tietoja yhtymille. 
Löfström sai kirjeet l. ja 2. divisioonan 
komentajilta komitean työskentelyn 
aikana. Molemmat olivat saaneet kuul
la, että komitean työn pohjaksi oli mää
rätty ranskalainen harjoitusohjesään
tö. 2. Divisioonan kirjelmän mukana 
oli kapteeni H. Oikkosen laatima muis
tio ryhmätaktiikasta. Muistiossa todet
tiin saksalaisen käsityskannan mukai
sen ryhmän soveltuvan suomalaisiin 
olosuhteisiin ranskalaista paremmin. 1. 
Divisioonan komentajan, kenraalima
juri Åkerman totesi, ettei ranskalai
seen 13 miehiseen taisteluryhmään tu
lisi siirtyä ainakaan ilman perusteellisia 
kokeiluja. Komitea ehdottikin sotavä
en päällikölle, että kesällä kokeiltaisiin 
ranskalaisen ja saksalaisen ryhmän so
pivuutta Suomen olosuhteisiin. 

2.3 Kokeilut oikean ryhmäkoon löytä
miseksi 

Yhtymille ilmoitettiin kiertokirjeellä 
vuoden 1922 huhtikuun lopulla, että 
uusi jalkaväen harjoitusohjesääntö oli 
painossa ja jaettaisiin joukoille kesä
kuun alkuun mennessä. Samalla ilmoi
tettiin, että ryhmän lopullisesta ko
koonpanosta päätettäisiin vasta kokei
lujen jälkeen. 

Yleisesikunnan päällikkö, kenraali
majuri Oscar Enckell oli kauhistunut. 
Hänen mielestään olisi sotaväen ylim
män johdon pitänyt pystyä ratkaise
maan jalkaväen taktiikan peruskysy
mys ilman joukko-osastojen upseerei
den neuvoja. Samalla hän varoitti 
suunniteltujen kokeilujen korostavan 
armeijassa vastakkainasettelua "rans
kalaisen" ja "saksalaisen" taktiikan 
kannattajien välillä. 
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Enckellillä oli selvä kanta meille par
haiten soveltuvan ryhmän koosta. Suo
malaisen taisteluryhmän oli oltava suh
teellisen suuri johtuen olosuhteistam
me, maastostamme ja pienestä armei
jastamme. Meille sopisi parhaiten yh
den pikakiväärin "ympärillä" toimiva 
13-miehinen taisteluryhmä. Ryhmän 
pienentäminen johtaisi siihen, että pi
kakiväärien määrää komppanioissa tu
lisi lisätä, koska jokaisella ryhmällä oli 
oltava yksi automaattiase. Enckell las
ki, että kenttäarmeijan aseistaminen 
pikakivääreillä kestäisi 13-miehisille 
ryhmille 12 ja 9-miehisille 18 vuotta. 
Jos ryhmäkooksi tulisi 9 miestä ja vain 
joka toisella ryhmällä olisi pikakivääri 
jouduttaisiin komppanioissa opetta
maan sekä nykyaikaista taisteluryhmä
että vanhentunutta ketjutaktiikkaa. 

Sotaväen esikunta ei edellä mainitun 
kiertokirjeen ja ohjesääntöehdotuksen 
lisäksi antanut muita ohjeita kokeilu
jen suorittamisesta. Kesäkuun lopulla 
sotaväen esikunta käski "tehtyjen 
kyselyjen johdosta" komppaniat, jotka 
osallistuisivat kokeiluihin. Muissa yksi
köissä oli noudatettava entistä taktiik
kaa ja komppaniajakoa. Tämäkään ei 
vielä tyydyttänyt alajohtoportaita. 
Heinäkuun alussa sotaväen esikunta 
antoi lisää ohjeita kokeilutoiminnasta. 
Mikäli kokeilukomppanialla oli tarvit
tava määrä pikakivääreitä käytössään 
oli selvitettävä: "Mikä suhde elävän 
voiman ja koneellisen tulivoiman välil
lä soveltuu parhaiten meikäläiseen 
maastoon". Ohjeissa käskettiin vertai
lemaan 13- ja 9-miehisiä pikakiväärillä 
varustettuja ryhmiä keskenään. Lisäksi 
käskettiin kokeilla 9-miehisiä ryhmiä 
niin, että vain joka toisella ryhmällä oli 
pikakivääri. Viimeksimainittuja ryh
miä ei saanut käyttää saksalaisen tak
tiikan mukaisesti kahtena osastona. It
seasiassa piti kokeilla 18-miehistä ryh
mää. 

146 

Yleisesikunta ei pitänyt mielekkää
nä kokeilla 18-miehistä ryhmää. Enc
kell ei muutenkaan ollut tyytyväinen 
sotaväen esikunnan ohjeisiin. Niissä ei 
määritetty yksityiskohtaista ohjelmaa 
kokeille. 

Kenraalimajuri Wetzer, 2. Divisioo
nan komentaja, kirjoitti kokeiden jär
jestämisen vaikeuksista. Jalkaväen 
harjoitusohjesäännön ensimmamen 
osa käsitteli vain muodollista koulutus
ta. Perusteet kokeiluille ryhmien sovel
tumisesta taisteluun suomalaisessa 
maastossa puuttuivat. Wetzer suositteli 
ranskalaisen ohjesäännön II osan, joka 
käsitteli komppanian taistelua, pikaista 
kääntämistä. Sotaväen päällikkö käski 
paluupostissa 2. Divisioonan Karjalan 
Kaartin Rykmentissä palvelevien luut
nantti Hämeen-Anttilan ja kapteeni 
Poli;nin tehdä käännöstyön. Ranskalai
sen ohjesäännön II osan taistelua kos
kevat sivut käännettiin nopeasti ja so
taväen esikunta jakoi elokuun lopulla 
yhtymille "Väliaikaiset ohjeet Jalkavä
kikomppanian taisteluopetusta var
ten." 

Kokeet eivät tuoneet ratkaisua ryh
mäkokoon. Marraskuussa Wilkama 
käski Ratsuväkiprikaatin ja polkupyö
räpataljoonien ottaa käyttöön uuden 
jalkaväen harjoitusohjesäännön sel
laisenaan. Rykmenttien käskettiin so
veltaa ohjesääntöä siten, että kaikissa 
ryhmissä oli 9 miestä. Pikakivääri oli 
joka toisella ryhmällä. Uuden ohje
säännön käyttöönottoa rykmenteissä 
vaikeutti pikakiväärien puute. 

3 Suojeluskuntajärjestö vakaasti sak
salaisella pohjalla 

3.1 Suojeluskuntajärjestön ohjekirjat 

Kansalaissodan jälkeen päätettiin suo
jeluskunnat säilyttää. Niitä katsottiin 

tarvittavan tukemaan vakinaista ar
meijaa mahdollisen ulkoisen tai sisäi
sen vihollisen uhatessa maata. 

Uusi suojeluskunta-asetus vahvistet
tiin helmikuussa 1919. Suojeluskuntien 
johtoon tuli suoraan valtionhoitajan, 
myöhemmin presidentin alaisuuteen 
suojeluskuntain ylipäällikkö, jonka esi
kunnaksi perustettiin Suojeluskuntien 
Yliesikunta. Suojeluskuntain ylipääl
likkönä oli vuosina 1919-21 eversti Ge
org von Essen. Suojeluskuntain yli
päälliköksi nimitettiin syyskuussa 
vuonna 1921 everstiluutnantti Lauri 
Malmberg, joka toimi tässä tehtävässä 
järjestön 6.11.1944 tapahtuneeseen 
lakkauttamiseen asti. 

Jääkäriluutnantti Erkki Hannula 
opetti taktiikkaa Haminan reserviup
seerikurssilla vuonna 1920. Opetuksen 
perustana hänellä oli saksalainen kap
teeni Pfeifferin kirjoittama kirja jalka
väen hyökkäyksestä, Gesichtspunkte 
för die Gefechtsausbildung der Infan
terie im Angriff. Kirja käsitteli hyök
käystaistelua maailmansodan koke
musten pohjalta. 

Hannulan luennot julkaistiin Suoje
luskuntalainen-lehdessä. Seuraavana 
vuonna Suojeluskuntain Yliesikunta 
julkaisi uudelleen muokatut luennot 
kirjana Jalkaväki hyökkäyksessä. 

Kenttäpalvelusta ja käskynantotai
toa käsittelevä Suojeluskuntain käsi
kirjan II osa julkaistiin vuonna 1921. 
Kirjan laatimisesta oli ilmeisesti vas
tuussa vänrikki Martti Wichman (myö
hemmin Vihma), joka tuohon aikaan 
vastasi ohjesäännöistä Yliesikunnassa. 

Kenttäpalveluksen asiasisältö oli 
pääasiassa sama kuin vuoden 1920 
kenttäpalvelusohjesäännössä. Teksti 
oli ryhmitelty ja kirjoitettu uudestaan 
lyhyempään muotoon. Suomalaiset 
olosuhteet oli otettu paremmin huo
mioon kuin armeijan ohjesäännössä. 
Metsä ja talvi olivat omina kohtinaan 

marssia käsittelevässä luvussa. 
Taistelu käsiteltiin omana lukunaan, 

joka alkoi seuraavasti: "Ainoastaan 
hyökkäys voi viedä taistelun ratkai
suun ja taata pysyvän voiton." Hyök
käämällä voitiin säilyttää aloite- ja lii
kuntavapaus ja näin pakottaa viholli
nen toimimaan oman tahdon mukai
sesti. Puolustettaessa jouduttiin riippu
vaiseksi vastustajasta. 

Hyökkäyksen ja puolustuksen lisäk
si käsiteltiin viivytystaistelua, "pidättä
vää taistelua", jonka tarkoituksena oli 
pitää vihollinen tietämättömänä omien 
joukkojen ryhmityksestä ja vahvuudes
ta. Pidättävä taistelu voitiin toteuttaa 
puolustamalla tai hyökkäämällä. 

Suurempien joukkojen komentajilla 
tuli olla käytössään reservi, "varajouk
ko", vihollisen vastahyökkäysten torju
miseksi, menestyksen täydentämiseksi 
takaa-ajolla ja "tehdäkseen vastoin
käymisen tehottomaksi". Pataljoonan 
ja komppanian reserviä tuli käyttää 
rintaman, "tulilinjan" pidentämiseksi 
tai tihentämiseksi, oman sivustan suo
jaamiseen, tulitukeen ja yllättävien ti
lanteiden hallintaan. 

Suojeluskuntain ylipäällikkö vahvis
ti tammikuussa vuonna 1924 käyt
töönotettavaksi Jalkaväen harjoitu
sohjesäännön I osan, joka käsitteli jal
kaväen muodollista koulutusta. Pikaki
väärin sijaan suojeluskunnilla oli käy
tössään saksalainen kevyt konekivääri. 
Joukkueessa oli neljä 9-miehistä ryh
mää, joista kahdessa oli kevyt koneki
vääri. Joukkueella oli käytössään myös 
kaksi konepistoolia (mallia Bergman). 

3.2 Suojeluskuntapäällystön koulutus 
saksalaisella pohjalla 

Suojeluskuntajärjestön päällystö oli lä
hinnä reservin upseereita. Keskeisim
mille paikoille otettiin armeijan upsee-
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reita, jotka saattoivat myöhemmin pa
lata puolustuslaitokseen. Suojeluskun
taupseereilla oli omat arvoluokat ja -
merkit. Armeijasta tulleet käyttivät 
yleensä armeijan virkapukua. Vuonna 
1919 suojeluskuntajärjestö aloitti pääl
lystönsä kouluttamisen omilla kursseil
laan. Syyskuussa vuonna 1921 hankit
tiin päällystökoululle tilat Tuusulanjär
ven rannalta. Aluksi koululla ei ollut 
vakituista johtajaa. Esimiehenä toimi 
sotilaskurssin johtaja. Päällystökoulun 
ensimmäiseksi johtajaksi määrättiin 
majuri Lilius vuonna 1924. 

Yleisesikuntaupseerien koulutuksen 
käynnistäminen kangerteli armeijassa. 
Aluksi ajateltiin muutaman upseerin 
kouluttamisen ulkolaisissa sotakorkea
kouluissa riittävän kattamaan yleisesi
kuntaupseerien tarpeen. Yleisesikun
nan päällikkö lähetti ensimmäiset 
yleisesikuntaupseereiksi koulutettavat 
Ranskaan. 

Suojeluskuntajärjestö uskoi saksa
laiseen sotataitoon vaikka yleisesikun
ta ja yleisesikuntakoulutuskin oli sak
salaisilta kielletty Versaillesin rauhan
sopimuksen mukaan. Berliiniin lähtet
tiin vuonna 1921 viisi järjestön päällys
töön kuuluvaa yksityiselle yleisesikun
taupseerikurssille. 

Kurssin järjestämisessä auttoi Suo
messa toimineiden saksalaisten jouk
kojen komentaja kreivi von der Goltz. 
Kurssin piti yleisesikuntaupseeri, ar
kistoneuvos, majuri Wilhelm Brtick
ner. Seuraavan vuonna hän lähetti 
yliesikunnan upseereille karttaharjoi
tustehtäviä ratkaistavaksi. Tehtävät 
käsittelivät vahvennetun rykmentin 
toimintaa Karjalan kannaksella. 

Berliinissä pidettiin Brticknerin joh
dolla vielä toinen kurssi,joka alkoi syk
syllä 1923 ja päättyi tammikuussa 1925. 
Tälle kurssille osallistui suojeluskun
taupseereiden lisäksi neljä upseeria ar
meijasta. He olivat majurit K. M. Wal-
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lenius ja V. Räsänen sekä kapteenit A. 
Kaila ja H. Oikkonen. Suojeluskunta
järjestöstä osallistui kurssille jääkärei
den lisäksi mm. reservin upseerit Wich
man ja Sigell (Hersalo ). 

Vuodesta 1925 vuoteen 1935 Bri.ick
ner toimi johtamistaidon ja taktiikan 
opettajana suojeluskuntien päällystö
koulussa Tuusulassa. Hän johti ns. ko
mentajakursseja, jotka olivat sisällöl
tään Berliinissä pidettyjen kurssien 
kaltaisia. 

4 Saksalaissuuntauksen kannattajien 
vastatoimenpiteet 

4.1 Enckellin puolustussuunnitelmat 
kritiikin kohteena 

Enckellin aikana laaditut puolustus
suunnitelmat valmistuivat vuonna 
1921. Perusajatuksena WK 1:ssä 
(Venäjän keskitys 1) oli puolustus pää
asemassa. WK 2 oli laadittu siltä varal
ta, että kenttäarmeijaa ei ennätettäisi 
ajoissa keskittää sotanäyttämölle. 
Vuonna 1923 valmistui WK 3, joka pe
rustui erittäin edulliseen sotilaspoliitti
seen tilanteeseen. Suunnitelman pe
rusajatuksena oli hyökkäys Pietarin 
suuntaan. Enckell ei pitänyt WK 3:a 
realistisena. Ainoastaan siinä tapauk
sessa, että Suomi olisi liitossa jonkin 
muun valtion kanssa, voitaisiin ajatella 
offensiivia. Jos Suomi joutuisi sotaan 
yksin, olisi ainoa ratkaisu strateginen 
defensiivi. 

Tämä Enckellin peruslähtökohta ei 
kuitenkaan tyydyttänyt puolustusmi
nisteri V. P. Nenosta eikä ilmeisesti 
muitakaan armeijan johtoon kuuluvia. 
K. J. Ståhlberg kutsui Nenosen esityk
sestä sotaneuvoston antamaan lausun
tonsa puolustussuunnitelmista ja sota
voimien järjestelystä. Tähän marras-

kuussa vuonna 1923 pidettyyn kokouk
seen osallistuivat puolustusministerin 
lisäksi sotaväen päällikkö Wilkama, 
yleisesikunnan päällikkö Enckell, jal
kaväen tarkastaja kenraaliluutnantti 
Löfström, rannikkopuolustuksen tar
kastaja ja samalla tykistön va. tarkasta
ja kenraalimajuri Kivekäs, divisioonien 
komentajat 1. D:n kenraalimajuri 
Åkerman, 2. D:n kenraalimajuri Wet
zer, 3. D:n kenraalimajuri Tunzelman, 
suojeluskuntain ylipäällikkö eversti 
Malmberg, puolustusministeriön kes
kusosaston päällikkö everstiluutnantti 
Hägglund. Kokouksen sihteerinä oli 
sotaväen esikunnan esikuntapäällikkö 
eversti Spåre. Nenonen arvosteli voi
makkaimmin Enckellin esittämiä puo
lustussuunnitelmia passiivisuudesta. 
Pöytäkirjojen mukaan ei Enckelliä lu
kuunottamatta kukaan puolustanut 
suunnitelmia. Wilkamalla ei ollut asias
ta pöytäkirjaan merkitty puheenvuo
roa. 

Kokous päätti esittää Suomen puo
lustuskysymyksen tutkimista valtio
neuvoston komiteassa. Valtioneuvosto 
asettikin ns. puolustusrevisionin, joka 
käsitteli Suomen puolustuskysymystä 
vuosina 1923-1926. Komitean työsken
telyyn palataan myöhemmin. 

4.2 Jääkärit syrjäyttävät "ryssänupsee
rit" 

Jääkärien johtama upseerioppositio oli 
1920-luvun alkupuolella tyytymätön 
armeijan tilaan. Puolustuslaitoksen ke
hityksen nopeuttamiseksi jääkäriup
seerit vaativat yleisesikunnan alista
mista sotaväen päällikölle, sotakorkea
koulun perustamista ja henkilövaih
doksia sotaväen ylimmässä johdossa. 
Venäjällä koulutuksensa saaneiden ns. 
"ryssänupseereiden" oli jääkäreiden 
mielestä väistyttävä. Kritiikki kohdis-

tui erityisesti sotaväen ja yleisesikun
nan päälliköihin. 

Sotakorkeakoulu perustettiin ja 
yleisesikunta alistettiin sotaväen pääl
likölle vuonna 1924. Seuraavana vuon
na sotaväen esikunta liitettiin yleisesi
kuntaan. Puolustussuunnitelmien ja 
sotavoimien koulutuksen johto keskit
tyi sotaväen päällikölle. 

Wilkamalle myönnettiin elokuussa 
vuonna 1924 virkavapaata ulkomaan
matkaa varten ja tykistön tarkastaja, 
kenraalimajuri V.P. Nenonen nimitet
tiin sotaväen va. päälliköksi. Wilkama 
palasi tehtäväänsä lokakuussa vuonna 
1925, mutta joutui eroamaan jo seuraa
van vuoden toukokuussa. Uudeksi so
taväen päälliköksi nimitettiin jääkä
riupseeri, kenraalimajuri Aarne Sihvo. 

Syyskuussa vuonna 1924 kenraali
luutnantiksi ylennetty 0. Enckell erosi 
yleisesikunnan päällikön tehtävistä. 
Virkaa määrättiin hoitamaan väliai
kaisena jääkärieverstiluutnantti A. E. 
Heinrichs. Hän lähti seuraavan vuoden 
heinäkuussa sotakorkeakouluun Rans
kaan. Jääkärieverstiluunantti K. M. 
Wallenius nimitettiin yleisesikunnan 
väliaikaiseksi ja vuodesta 1928 vakinai
seksi päälliköksi. Hän joutui eroamaan 
tehtävistään kenraalimajurina vuonna 
1930. 

4.3 Taisteluryhmän kokoonpano pää
tetään saksalaisen mallin mukaan 

Sotaväen esikunta ja yleisesikunta ei
vät päässeet yhteis-ymmärrykseen ryh
män koosta. Jalkaväen harjoitusohje
säännön uudistamista varten asetettu 
komitea sai käsikirjoituksen valmiiksi 
toukokuussa vuonna 1924. Sen mu
kaan oli ryhmässä yhteensä 9 miestä ja 
pikakiväärit joka toisella ryhmällä. 
Yleisesikunta pysyi 13-miehisen ryh-
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män kannalla ja lähetti sotaväen päälli
kölle toukokuussa perustelunsa 20-si
vuisena muistiona. 

Suojeluskuntain Yliesikunta ei jää
nyt odottamaan armeijan lopullista 
kantaa vaan otti em. komitean ehdo
tuksen vähän mukailtuna kesällä 1924 
omaksi jalkaväen harjoitusohjesään
nökseen. 

Armeijan johdossa mielipiteet ki
vääriryhrnän kokoonpanosta olivatpa
hasti ristissä. Myös jääkärit olivat ja
kaantuneet ranskalaisen ja saksalaisen 
ryhmän kannattajiin. Wilkaman ja 
Enckellin vetäytyminen tehtävistään ei 
ratkaissut tilannetta. Kiista taisteluryh
mästä vietiin ylipäällikölle, tasavallan 
presidentille. K. J. Ståhlbergin kehoi
tuksesta puolustusministeri asetti neu
vottelukunnan pohtimaan asiaa. Siihen 
kuuluivat puolustusministeri, eversti L. 
Malmberg, sotaväen va. päällikkö, 
kenraalimajuri V. P. Nenonen, yleisesi
kunnan va. päällikkö everstiluutnantti 
E. Heinrichs, 2. Divisioonan vt. ko
mentaja, kenraalimajuri M. Wetzer ja 
Suojeluskuntain Yliesikunnan ylipääl
likön sijainen, everstiluutnantti P. Zil
liacus. Muut paitsi kenraalit olivat jää
käreitä. 

Yleisesikunnassa oli laadittu uusi 30-
sivuinen muistio taisteluryhmästä. pe
rusteellisen pohdinnan jälkeen muis
tion laatija päätyi 13-miehiseen ryh
mään. Muistion oli laatinut Ranskassa 
yleisupseerikoulutuksen saanut majuri 
A. F. Airo. Muistiosta laadittiin myös 
artikkeli Sotilasaikakauslehteen. 
Yleisesikunnan uusi päällikkö eversti
luutnantti E. Heinrichs hyväksyi muis
tiossa esitety näkemykset, mutta piti 
sopua tärkeämpänä kuin muistion pe
riaatteista kiinnipitämistä. 

Neuvottelukunta päätyi ehdotta
maan kivääriryhmän kokoonpanoksi 
johtajaa ja 8 miestä. Yksi pikakivääri 
kuuluisi vain joka toiselle ryhmälle. 
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Taktisten näkökohtien lisäksi neuvot
telukunta perusteli esitystään taloudel
lisilla seikoilla. Neuvottelukunnan 
mielestä olisi tulevaisuudessa lisättävä 
komppanioiden automaattiaseiden 
(koneellisen tulivoiman) määrää. 

4.4 Saksalaiset ohjesäännöt syrjäyttä
vät ranskalaiset 

Nenonen ryhtyi hoitamaan sotaväen 
päällikön tehtäviä virkaatekevänä 
elokuussa vuonna 1924. Armeijalta 
puuttuivat ajanmukaiset taktiikkaa kä
sittelevät ohjesäännöt. Kenttäpalvelu
sohjesääntöä vuodelta 1920 pidettiin 
vanhentuneena ja ranskalaiseen ohje
sääntöön perustuva vuoden 1922 jalka
väen harjoitusohjesääntö oli käytän
nössä hylätty. Tilanteen korjaamiseksi 
laadittiin jalkaväen tarkastajan toimis
tossa kiertokirje ulkomaisten ohje
sääntöjen käytöstä. Nenonen hyväksyi 
kirjelmän 14. päivänä lokakuuta 1924. 
Kirjelmässä käskettiin taktiikan koulu
tuksen yhdemukaistamiseksi käyttää 
toistaiseksi saksalaisia taktiikan käsi
kirjoja. Saksalaisen kirjallisuuden va
lintaa perusteltiin kielellisillä syillä. 

Saksalainen ohjesääntö Ftihrung 
und Gefecht der Verbundenen Waffen 
korvasi lähinnä kenttäpalvelusohje
säännön. Joukko*osastoissa pidettä
vissä upseerien karttaharjoituksissa 
käskettiin tehtävien ratkaisuissa käyt
tää apuna saksalaisia käsikirjoja, jotka 
olivat Hasse, Kriegsspiel - Plantibung 
ja Höfl, Neue Taktische Aufgaben in 
Rahmen des verstärkten Infanterie Ba
tallions und Regiments. 

Jalkaväen joukkojen koulutuksessa 
oli käytettävä saksalaista Stollbergerin 
5-osaista kirjaa Kampfschule för Infan
terie.Saksalaisia kirjoja piti käyttää sii
hen saakka, kunnes kotimaiset ohje
säännöt valmistuisivat. 

Uusi Jalkaväen harjoitusohjesääntö 
otettiin käyttöön vuonna 1925. Kenttä
palvelusohjesäännön korvaavan Kent
täohjesäännön I osa valmistui vuonna 
1927. Taistelua käsittelevä kenttäohje
sä'ännön II osa otettiin luonnoksena 
käyttöön vuonna 1928. Jalkaväen tak
tiikkaa käsittelevät ohjesäännöt ilmes
tyivät 1930-luvun alkuvuosina. 

Sotakorkeakoulussa käytettiin sak
salaisten ohjesääntöjen lisäksi ranska
laisia ja ruotsalaisia ohjesääntöjä. Sak
salaisista ohjesäännöistä käytettiin 
seuraavia: Ftihrung und Gefecht der 
verbundenen Waffen ja Ausbildung
svorschrift för die Jnfanterie. Ranska
laisista ohjesäännöistä oli käytössä In
struction provisoire sur l'emploi tacti
que des grandes unites ja Instruction 
provisoire de maneuvre dinfanterie II. 
Ruotsalaisista ohjesäännöistä oli käy
tössä Exercisregelemente för infanteri. 

4.5 Puolustusrevisionin linjanveto Suo
men puolustamisesta 

Puolustusrevisioni aloitti työnsä vuon
na 1923. Sen puheenjohtaja oli tohtori 
Eirik Hornborg. Hänellä oli jääkäri
tausta, mutta hän oli siirtynyt siviiliin 
sodan jälkeen. Puolustusrevisionin 
työskentelyyn osallistuivat edustajat 
kaikista puolueista poisluettuna kom
munistit. Varsinaisen työn teki sotilas
jaosto, jonka jäseniä olivat Wetzer, 
Malmberg, Öhquist ja Martola. Kun 
Malmberg nimitettiin puolustusminis
teriksi kesäkuussa vuonna 1924 tuli hä
nen tilalleen komiteaan everstiluut
nantti Leonard Grandell. Erik Hein
richs tuli Öhquistin tilalle, kun hän läh
ti sotakorkeakouluun Ruotsiin. Wetze
riä lukuunottamatta olivat kaikki soti
lasjäsenet jääkäreitä. Komitean sihtee
ri, everstiluutnantti L. Leander, oli 
myös jääkäri. 

Neuvostoliitto oli puolustusrevisio
nin mukaan ainoa mahpollinen hyök
kääjä. Hyökkäyksen päämäärä olisi to
dennäköisimmin tsaarinaikaiseen 
Venäjään kuuluneiden alueiden val
taus takaisin. Neuvostoliitto voisi hyö
kätä Suomeen ylivoimaisilla maa-, me
ri- ja ilmavoimilla. Päähyökkäys tapah
tuisi ~arjalan kannaksella maavoimil
la, joita ilmavoimat ja suotuisana vuo
denaikana myös merivoimat avustaisi
vat. 

Mahdollisessa sodassa oli revisionin 
mukaan Suomen pyrittävä heti sodan 
alkuvaiheessa antamaan Karjalan kan
naksella ratkaiseva isku hyökkääjälle. 
Tämän takia voitaisiin jopa heikentää 
puolustusta Laatokan pohjoispuolisilla 
alueilla. Sodan muuttuessa pitkäaikai
seksi pääsisivät Neuvostoliiton henki
lö- ja materiaaliresurssit vaikuttamaan 
sodan kulkuun. 

Asemasodan estämiseksi oli ensim
mäisessä vaiheessa hyökänneet puna
armeijan joukot lyötävä vastahyök
käyksellä. Menestyksellisen vasta
hyökkäyksen jälkeen voitaisiin Neu
vostoliiton toinen hyökkäys torjua jo 
rajalla. Menestys Karjalan kannaksella 
mahdollistaisi lisäjoukkojen keskittä
misen Laatokan pohjoispuolisille 
alueille ja saavuttaa voitto myös siellä. 

Suomen vastahyökkäys onnistuisi si
tä paremmin, mitä aikaisemmin se to
teutettaisiin. Hyökkäys olisi toteutetta
va keskitetyin voimin jo sodan ensi 
viikkoina. Sen jälkeen kun Neuvosto
liitto ennättäisi koota voimansa ehty
mättömistä reserveistään, olisi vasta
hyökkäys mahdoton toteuttaa. Pääasia 
sodan alkuvaiheessa olisi saavuttaa 
menestystä Karjalan kannaksella. 
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4.6 Hyökkäyshenki siirrettiin myös 
puolustussuunnitelmiin 

Armeijan uudessa johdossa vuodelta 
1924 olivat offensiivisen ajattelutavan 
kannattajat enemmistönä. Samana 
vuonna päättyivät myös linnoitustyöt 
Karjalan kannaksella. K. M. Walle
niuksen johdolla laadituissa uusissa 
puolustussuunnitelmissa V.K. 27 oli 
hyökkäyksellinen perusajatus. Siinä 
näkyivät puolustusrevisionin ajatukset. 
Suunnitelma astui voimaan asteettain. 
Se esiteltiin puolustusneuvostolle maa
liskuussa vuonna 1927 ja käskytettiin 
yhtymille toukokuun lopulla. Operaa
tiosuunnitelma sisälsi yleiset periaat
teet suojajoukkojen ja kenttäarmeijan 
päävoimien keskityksistä sekä lyhyen 
keskityssuunnitelmaan perustuvan 
operaatioluonnoksen. 

Suunnitelman päämääränä oli ottaa 
haltuun Karjalan kannaksen kapein 
osa, joka oli Neuvostoliiton puolella, 
noin 15-30 km päässä valtakunnan ra
jasta. Perusajatuksena oli hyökätä 
Vuoksen pohjoispuolelta kohti Viipu
ria etenevän vihollisen sivustaan, lyödä 
vihollinen ja ryhmittyä puolustukseen 
kannaksen kapeimmalla kohdalla. 

Päämäärää perusteltiin vuonna 1926 
sillä, että sen saavuttaminen riistäisi 
Neuvostoliitolta mahdollisuudet jat
kaa hyökkäystään Karjalan kaimaksel
la. Toisaalta todettin, etteivät suoma
laiset voi saavuttaa ratkaisevaa voittoa, 
vaan joutuisivat hyökkäyksen jälkeen 
siirtymään strategiseen defensiiviin. 

5 Pyrkimykset sitoa taistelu suoma- J 

laisiin olosuhteisiin 

5.1 Puolustusrevisionin näkemykset 
taktiikasta 

Taktiikassa puolustusrevisioni korosti 
maaston vaikutusta taisteluun. Peittei-

152 

sessä maastossa olivat taisteluetäisyy
det lyhyitä. Sekä puolustus- että hyök
käystaistelussa oli joukkojen kyettävä 
aikaansaamaan voimakas tulivaikutus 
automaattiaseita käyttämällä. Sotilai
den ampumataidon tuli olla hyvä. Ly
hyiden etäisyyksien takia oli tykistön 
käyttö vaikeata, jolloin rynnäkössä tai 
rynnäkköä torjuttaessa oli muilla aseil
la oltava suuri tulinopeus. Tykistön tu
len teho jäi metsämaastossa vähäiseksi, 
mutta oli sitä merkityksellisempi tor
juttaessa vihollista maastokapeikoissa. 
Maaston painanteisiin suojautunutta 
vihollista oli vaikea tuhota kenttätykis
töllä. Siksi jalkaväki tarvitsi kranaatin
heittimiä, joita pystyttiin kuljettamaan 
maastossa mukana. 

Peitteinen maasto suojasi jalka- ja 
ratsuväkeä lentohyökkäyksiltä ja -tä
hystykseltä. Kuitenkin tykistö ja huolto 
olivat varsinkin marssilla alttiita ilma
hyökkäyksille. 

Maastokapeikoissa olivat jalka- ja 
ratsuväki suojattomia ilmahyökkäyk
siä vastaan. Ratsuväki ja polkupyörä
joukot soveltuivat puolustusrevisionin 
mukaan hyvin suomalaiseen maastoon. 
Liikkuvuutensa takia molemmat asela
jit olivat tärkeitä. Talvella polkupyörä
joukot joutuivat toimimaan suksilla. 
Ratsuväen oli tehtävä samoin runsaslu
misilla alueilla. Puolustusrevisioni piti 
tärkeänä talvivarusteiden hankkimista 
kaikille joukoille aselajista riippumat
ta. 

Pioneereja tarvittiin rakentamaan 
teitä ja siltoja sekä huolehtimaan nii
den korjaustöistä. Taktiikka ja maas
ton laatu edellyttivät viestivälineiden 
kehittämistä. Puhelin oli tärkein yh
teysväline, mutta sen ohella tarvittiin 
myös radioita. · 

Panssarivaunut soveltuivat puolus
tusrevisionin mielestä ainakin toistai
seksi huonosti suomalaiseen maastoon. 
Mutta varsinkin Karjalan kannaksella 

oli useita sellaisia alueita, joilla panssa
rivaunuilla voisi olla ratkaiseva merki
tys taistelun kululle. 

5.2 Talvisodankäynti 

5.2.1 Suojeluskuntajärjestö talvisodan
käyntitapojen kehittäjänä 

Eirik Hornborgin muistelmien mu
kaan pitivät suomalaiset sotilasasian
tuntijat vuonna 1919 lähes mahdotto
mana ajatuksena, että Neuvosto-Venä
jä hyökkäisi talvisaikaan. Toisaalta 
yleisesikunnassa epäiltiin vuonna 1920, 
että puolustusmahdollisuudet Karjalan 
kannaksella olisivat vähäiset, jos Neu
vosto-Venäjä hyökkäisi talvella. Sota
väen päällikkö, kenraalimajuri Wilka
ma oli täsmälleen päinvastaista mieltä. 
Suomella oli mahdollisuus onnelliseen 
sodan ratkaisuun vain talvella. 

Suojeluskuntalainen-lehdessä jul
kaistiin talvella vuonna 1921 kirjoitus
sarja Jalkaväki suksilla. Artikkelien 
kirjoittaja E. Hannula kokosi aineiston 
samannimiseksi kirjaksi, jonka Suoje
luskuntain Yliesikunta julkaisi vuonna 
1922. Kirjansa alkulauseessa Hannula 
moitti, että puolustuslaitoksessa ja suo
jeluskunnissa oli laiminlyöty taistelu
koulutus talvella. Kirjan viisi lukua oli
vat "Talvisota ja suksijoukot", "Suksi
väen koulutusohjesääntö", "Koneki
väärit lumessa", "Vaatetus ja varustus" 
sekä "Kenttäpalvelus". Koulutusohje
sääntö käsitteli lähinnä muodollista 
koulutusta ja joukon liikkumista suk
sin. Taistelukoulutuksesta käytiin läpi 
ryhmän ja joukkueen levittäytyminen 
ketjuun eli taisteluryhmitykseen. 

Talvisodankäynnistä Hannula kir
joitti: "Nykyaikainen sota ei tunne tal
vimajoihin asettumista, ei sotatoimien 
keskeyttämistä kovan pakkasen ja pal
jon lumen ajaksi. Talvisodassa on sen-

vuoksi se sotiva puoli ylivoimainen, jo
ka täydellisimmin on vahnistautunut ja 
harjaantunut voittamaan lumiesteet, 
joka runsaimmin ja parhaimmin on va
rustautunut lumessaliikkumisvälineillä 
ja näiden välineiden avulla nopeimmin 
kykenee opereeraamaan kaikenlaises
sa maastossa teistä riippumatta. Suu
remmilla joukkomäärillä toimiminen 
ei kykene tasoittamaan tätä etua. Lu
kumääräinen vahvemmuus merkitsee 
näissä olosuhteissa ylen vähän. Syvässä 
lumessa tiehen sidottuna on suurikin 
joukkoyhtymä pieneen nopekulkui
seen hiihtoiskujoukkoon nähden yhtä 
turvattomassa asemassa kuin suurella 
aseettomalla kuletushöyrylaivalla mat
kaava joukko-osasto pienen torpeedo
veneen hyökkäykseen." 

Suojeluskunnissa tehtiin 1920-luvun 
alkupuolella runsaasti talvisodankäyn
tiin liittyviä kokeiluja. Suojeluskuntain 
Yliesikunta pyrki kehittämään murto
maahiihtoa ja sotilassuksimallia. Suo
jeluskuntain päällystökoulussa tutkit
tiin myös talvitaktiikkaa. Vuoden 1923 
kokeiluihin liittyi myös 300 km:n "soti
laallinen hiihtoretki". 

5.2.2 Talvisodankäyntikokeilujen 
käynnistäminen armeijassa 

Sodanajan joukkojen määrävahvuuk
sissa oli vuonna 1921 sukset vain kah
della ryhmällä eli 26 miehellä jalkavä
kikomppaniassa. Suksia ei ollut riittä
västi rauhanajan joukko-osastoissa
kaan. Jalkaväkirykmenteissä oli noin 
300 ja polkupyöräpataljoonissa noin 
600 paria suksia. Tämä oli tilanne 
vuonna 1922 ainakin 2. Divisioonassa, 
jossa suksien puute johti siihen, että 
talvitaisteluharjoituksissa jalkaväki 
pystyi toimimaan vain teillä. Divisioo
nan johto pyysi vuosina 1922 ja 1923 
kolme kertaa sotaväen päällikköä ryh-
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tymään toimenpiteisiin suksien hank
kimiseksi. Kirjelmässä perusteltiin suk
sien tarpeellisuutta mm. toteamalla, et
tä ne suomalaisessa maastossa mahdol
listaisivat joukkojen nopean ja tiestös
tä riippumattoman etenemisen. Suk
sien vaikusta joukkojen marssiin, tais
teluun ryhmittymiseen ja etetlemiseen 
taisteluvalmiina rynnäkköetäisyydelle 
oli tutkittava rauhanaikaisissa harjoi
tuksissa. Näin voitaisiin kehittää "suk
sijoukkotaktiikkaa". 

Suksien määrävahvuuksia lisättiin 
vuonna 1923. Uusien määrävahvuuk
sien mukaiset sukset jaettiin joukko
osastoille. Mutta määrävahvuudet ei
vät olleet sopusoinnissa jalkaväkiryk
menteissä koulutettavien asevelvollis
ten määrän kanssa. Suurimmissa jalka
väkirykmenteissä oli noin 1700 koulu
tettavaa sotilasta, joista vain puolelle 
pystyttiin jakamaan sukset. Polkupyö
räpataljoonissa pystyttiin sukset jaka
maan kaikille koulutettaville. 

Jalkaväkirykmenttien suksipulasta 
huolimatta järjestettiin talvella vuonna 
1923 2.Divisioonassa talvisodankäyn
tiin liittyviä kokeiluja, joista saatiin 
myönteisiä kokemuksia. Nämä kirjat
tiin 16-sivuiseen kertomukseen, joka 
alkoi seuraavasti: "Talvisotakokemuk
set viime talven aikana ovat osoitta
neet, että talvisota meikäläisissä olois
sa ei ole ainoastaan suuremmissakin 
puitteissa mahdollinen, vaan näyttää 
siltä kuin siitä voisi kehittyä vahvin 
puolemme." Kertomuksen olivat alle
kirjoittaneet divisioonan komentaja, 
kenraalimajuri Wetzer ja esikuntapääl
likkö, majuri Tuompo. Talven koke
mukset vahvistivat sitä käsitystä, että 
jalkaväki oli kokonaisuudessaan siir
rettävä suksille ja muut aselajit niiltä 
osin kuin niiden taistelutapa vaati yh
teyttä jalkaväen kanssa. 

Kirjelmässä pidettiin tärkeänä lumi
puvun hankkimista jokaiselle miehelle. 
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Käytössä olleet sukset ja hiihtojalki
neet olivat periaatteessa hyviä, mutta 
laadussa oli toivomisen varaa. Saksa
laismalliset selkälaukut olivat osoittau
tuneet epäkäytännöllisiksi. Tarvittai
siin sellainen reppu, jolla jalkamies voi
si sekä kesällä että talvella kantaa mu-

. kanaan varusteensa, muonansa ja am
pumatarvikkeensa. Jalkaväen raskai
den aseiden mukana kuljettamiseen oli 
kehitettävä suksirekiä parempia kulje
tusvälineitä. Kiireellisimpänä toimen
piteenä oli kunnollisten suksien hank
kiminen kaikille rauhanajan jalkaväen 
joukko-osastoille. 

5.2.3 Suojeluskuntien ja armeijan ke
hittämistyö yhdistyy 

Suojeluskuntain Yliesikunta järjesti 
talvella 1924 liiihtomarssin Rantasal
melta Kajaaniin. Marssilla oli mukana 
myös armeijan upseereita. Kokeilun 
tuloksia käsiteltiin heinäkuussa pide
tyssä neuvottelukunnan kokouksessa. 
Puheenjohtajana oli reservin kapteeni 
Lauri Pihkala ja läsnä olivat majuri Si
ven (myöhemmin Susitaival), kaptee
nit Kahva, Lundberg ja Heikinheimo 
sekä luutnantti Weijola. 

Neuvottelukunta laati suunnitelman 
talvitoiminnan kehittämiseksi. Toi
menpide-ehdotukset tehtiin suksi
puu- suksisauva-, suksivoide-, ahkio- ja 
vetokoiraongelmien ratkaisemiseksi. 
Suunnitelmassa jaettiin kehittämiseen 
liittyvät tehtävät eri osapuolille. Toimi
kunta pyysi itselleen rahaa erimallisten 
ahkioiden rakentamiseksi. Puolustus
ministeriön intendenttiosaston vas
tuulle ehdotettiin mieskohtaisen varus
tuksen sekä teltta- ja kaminavarustei
den hankinta yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa. Teltta-asiantuntijoiksi nimet
tiin everstiluutnantti Savonius ja kap
teeni Lundberg. Muonitukseen liitty-

vät kokeilut ehdotettiin everstiluut
nantti Salmisen ja kapteeni Kahvan 
huolehdittaviksi. Suojeluskuntain 
Yliesikunnan vastuulle esitettiin hiih
tojoukkojen terveydenhoitoon liitty
vien kokeilujen järjestäminen. Radio
joukkojen olisi paneuduttava radioah
kion kehittämiseen. Kokeiluja toteut
tavaksi joukoksi esitettiin perustetta
van komppania, jossa oli armeijasta ja 
suojeluskuntajärjestöstä kaksi jouk
kuetta kummastakin. Kokeilupaikka
kunnaksi esitettiin Kajaania, jossa 
komppania majoitettaisiin rajavartios
ton kasarmeille. 

Suojeluskuntain Yliesikunta lähetti 
Pihkalan puheenjohdolla kokoontu
neen neuvottelukunnan tekemät ehdo
tukset edelleen puolustusministeriölle. 
Kirjelmässä korostettiin armeijan ja 
suojeluskuntajärjestön yhteistoimin
nan tarvetta jatkokokeiluissa. Sotavä
en va. päällikkö, kenraalimajuri Neno
nen lähetti syyskuussa vuonna 1924 
puolustusministerille jalkaväen tarkas
tajan toimistossa laaditun esityksen. 
Siinä kannatettiin periaatteessa Suoje
luskuntain Yliesikunnan tekemää eh
dotusta. Kokeilut aloitettiin talvella 
1925 Karjalan Kaartin Rykmentin kol
mannessa pataljoonassa jääkärimajuri 
Hagelbergin johdolla. 

Joulukuussa vuonna 1925 antoi 
yleisesikunta kiertokirjeen muodossa 
käskyn yhtymille talven aikana tehtä
vistä kokeiluista. Varsinaisia ohjeita 
kokeilujen suorittamisesta ei annettu, 
mutta sitä vastoin esitettiin runsaasti 
kysymyksiä, joihin toivottiin talven ko
keiluista vastauksia. Jalkaväen oli vas
tattava noin viitenkymmeneen kysy
mykseen, joilla pyrittiin selvittämään 
talven vaikutusta lähes kaikkeen soti
laalliseen toimintaan. Kysymysten ai
hepiirien äärilaidat olivat hiihtopartion 
toimintamahdollisuudet kaukana vi
hollisalueen syvyydessä ja talven vai-

kutus divisioonan taisteluryhmityk
seen. Muille aselajei}le annettujen 
kysymysten määrä oli kohtuullisempi. 
Samalla kirjelmällä määrättiin Polku
pyöräpataljoona 1 kokeilupataljoo
naksi, jonka oli selvitettävä erikseen 
käskettäviä varustukseen, välineisiin ja 
taktiikkaan liittyviä kysymyksiä . 

5.2.4 Kokemusten kirjaaminen ja sa
laaminen 

Yleisesikunta lähetti vuonna 1927 jou
koille monisteena Talvisotakäsikirjan 
kokeilukäyttöön. Kirjassa käsiteltiin 
talvivälineitä ja niiden käyttöä, mutta 
ei taktiikkaa. Yhtymät olivat lausun
noissaan yksimielisiä siitä, että tarvit
tiin erillinen talvitaktiikkaa käsittelevä 
ohjesääntö. 

Talvisotakäsikirjan lopulliseen muo
toon kirjoittamista varten asetti sota
väen päällikkö, kenraalimajuri Aarne 
Sihvo toimikunnan vuonna 1927. Pu
heenjohtajaksi määrättiin ma1un 
Raappana Joensuun rajavartiostosta ja 
jäseniksi majuri Pajari suojeluskunnis
ta, kapteeni Slöör yleisesikunnasta se
kä kapteeni Breitholtz Polkupyöräpa
taljoona 1:stä. Työnsä toimikunta aloit
ti marraskuussa. 

Sihvo vahvisti tammikuussa vuonna 
1929 Talvisotakäsikirjan käyttöönotet
tavaksi ja kuukautta myöhemmin kir
jan Talvitaktiikka. Viimeksimainittu ei 
ollut varsinainen ohjesääntö, vaan tar
koitettu pohjaksi talvitaktiselle toimin
nalle. Kirjan oli kirjoittanut Sotakor
keakoulun taktiikan opettaja, majuri 
K. Tapola. 

Ruotsin käytäntöön vedoten puolus
tuslaitos piti kaikkia talvisodankäyn
tiin liittyviä asioita salaisina. Sotaväen 
esikunta ehdotti turhaan Suojeluskun
tain yliesikunnalle, että Hannulan kir-
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jaa Jalkaväki suksilla käsiteltäisiin sa
laisena. 

Sekä Talvitaktiikkaa että Talvisota
käsikirjaa piti käsitellä kuten salaisia 
asiakirjoja. Ne oli tarkoitettu käytettä
väksi ainoastaan virastotyössä, eikä nii
tä saanut ottaa mukaan esimerkiksi so
taharjoituksiin. 

Salainen-merkinnät poistettiin mo
lemmista kirjoista kesäkuussa vuonna 
1939 ja tilalle laitettiin merkintä: "Oh
jesäännön sisällön käsittely ja siihen 
viittaminen julkisuuteen tarkoitetuissa 
kirjoituksissa sekä kirjan luovuttami
nen tai lainaaminen asiaankuulumatto
mille on kiellettyä". 

Lopuksi 

Taktiikkaa yritettiin kehittää ulkolai
sista lähtökohdista. Kiista siitä teh
däänkö ohjesäännöt ranskalaisten tai 
saksalaisten esikuvien pohjalta hidasti 
taktiikan kehittämisen aloittamista 
omista lähtökohdista. Järjestelmälliset 
kokeilut maastossa jäivät suorittamat
ta. 

Talvitaktiikassa oli vähän ulkolaisia 
esikuvia. Välineiden ja toiminnan ke
hittämisessä oli luotettava omiin kykyi
hin. Talvella tehdyt kokeet edesauttoi
vat ratkaisujen löytymisessä. Armeijan 
käyttöön kehitettiin mm. sukset, ah
kiot, lumipuvut ja lämmitettävät teltat. 
Taktiikan kehittämisen merkittäväm
pänä tuloksena 1920-luvulla oli se, että 
joukoille luotiin edellytykset liikkua 
talvella tiestön ulkopuolella ja toimia 
sääolosuhteista riippumatta asumatto
milla seuduilla. 
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suksilla ja lisäys 2, Harjoittelu polku
pyörillä. Helsinki 1939. (Ohjesääntö 
ilman lisäyksiä vahvistettiin käyttöön 
vuonna 1932.) 

Jalkaväen ohjesääntö II 1. Taistelun 
yleiset periaatteet. Helsinki 1932. 

Jalkaväen ohjesääntö II 2. Yksikköjen 
taistelu. Helsinki 1932. 

Kenttäohjesääntö. Yleinen osa. Hel-
sinki 1931. 

Kenttäohjesääntö I. Helsinki 1927. 
Kenttäohjesääntö II. Helsinki 1929 
Kenttäohjesääntö II 2. Helsinki 1930. 
Kenttäohjesääntö III. Helsinki 1934 
Kenttäpalvelusohjesääntö. Helsinki 

1920. 
Suojeluskuntain jalkaväen kouluutu

sohjesääntö. Kouvola 1921. 
Suojeluskuntain käsikirja II osa, Kent

täpalvelus ja käskynantotaito. Hel
sinki 1921. 

Suomen Sotilasaikakauslehti (SAL) 

1924 = vuosikerta. s. 314 = artikkelin al-
kamissivu. 

AIRO Taisteluryhmästä. 1924 s. 314. 
DEGERSTEDT II Infanteriets beväp
ning i detta nu. 1924 s. 144. 
DEGERSTEDT II Den franska en-

hetstaktiken och den tyska dubbel
taktiken. 1923 s. 300. 

MARTOLA, A. E. Jalkaväen taistelu. 
1924 s. 156. 

POLON, E Reglement provisoire de 
manouvre dlnfanterie du 1 fevier 
1920. 1922 s. 21. 

Everstiluutnantti Olli Kyllönen 

PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU -
JALKA V ÄKISOTILAAN KOULUTUSTA 
JA URHEILUVALMENNUSTA 

Evl Olli Kyllönen palvelee Hämeen 
Rykmenttiin kuuluvan Hämeen Ratsu
jääkäripataljoonan komentajana 

Liikuntakasvatus puolustusvoimissa 
perustuu niin maanpuolustuksen kuin 
yhteiskunnan muutoinkin asettamiin 
vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Suomalai
nen asevelvollisuus ja kenttäarmeijam
me rakentuminen reserviläisistä anata
vat osaltaan yhdensuuntaisen perustan 
koko kansalliselle liikuntakulttuuril
lemme. Kansalaisten hyvä fyysinen 
kunto ja sen mukanaan tuoma henki
nen vireys ovat eittämättä eduksi kai
kissa kansakuntamme toimissa. 

Urheilu on suomalaisten lempilapsi. 
Huippu- ja kilpaurheilun edistämisessä 
puolustusvoimat on ollut rohkeasti 
mukana. Urheilujoukkueiden ja -

komppanioiden perustaminen 1960-lu
vulla ja niiden keskittäminen Lahteen 
vuonna 1979 puolustusvoimien Urhei
lukouluksi on osoittautunut tarkoituk
senmukaiseksi ratkaisuksi. Urheilu
koulu on tänään paitsi jalkaväen kou
lutusyksikkö osa kansallista huippu-ur
heilumme valmennusjärjestelmää. 

MONIMUOTOISET TEHTÄVÄT 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona on 
Hämeen Rykmenttiin kuuluva jalkavä
en joukkoyksikkö, joka puolustusvoi
mien koulutusyksikkönä on erikois-
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joukko paitsi Urheilukoulun ansiosta 
myös siksi, että se kouluttaa urheilijois
taan ryhmän- ja joukkueenjohtajia re
servimme tiedusteluyksiköihin. Näi
den yksiköiden henkilöstölle asetetaan 
vaatimuksia,jotka hyvin koulutettu ur
heilija voi täyttää. Ne ovat luja henki
nen ja fyysinen kestävyys, nopea pää
töksentekokyky ja tahto päästä vai
keaankin tavoitteeseen. 

Sotaväessä kun ollaan ja osana tur
vallisuuspolitiikkamme sotilaallista 
toimialaa, on joukkoyksiköllä luonnol
lisesti selkeät ja vaativat tehtävät. Pel
kistetysti ne voidaan jakaa 
- toimintavalmiustehtäviin 
- urheilutehtäviin 
- kertausharjoitustehtäviin ja 
- varuskunnallisiin tehtäviin. 

Nykymuodossaan, lähitulevaisuu
den tarkennukset huomioonottaen, ur
heilukoulutehtävät ovat 
- urheilijavarusmiesten koulutus, 
- tiedustelualan kertausharjoituskou-

lutus, 
- henkilökunnan liikunta-alan koulu

tus, 
- liikuntatieteellinen testaus- ja tutki

mustoiminta, 
- puolustusvoimien valmennuskes-

kustoiminta, 
- yhteistoiminta urheilun keskusjär

jestöjen, lajiliittojen, urheilulukioi
den ja ammmatillisten oppilaitosten 
kanssa, 

- liikunta-alan opetusmateriaalin val
mistaminen sekä 

- toimialan kehittäminen. 

V ARUSMIESKOULUTUS UUSI
TULLA KOULUTUSOHJELMAL
LA 

Vaativat päämäärät 

Urheilijavarusmiesten koulutus on 
luonnollisesti Urheilukoulun näkyvin 

160 

toimintamuoto. Ovathan lakisääteistä 
varusmiespalvelustaan suorittavat 
nuoret miehet koko palvelusaikansa 
omien urheiluseurojensa, lajiliittojen
sa, valtakunnallisen valmennusjohdon 
ja myös julkisen sanan ja kuvan mielen
kiinnon kohteina. Vähintään sama ar
vo on luonnollisesti myös puolustus
voimien omalla varusmieskoulutuksen 
ohjaus- ja seurantajärjestelmällä. 

Urheilukoulun varusmieskoulutuk
sen ohjelma on pitkän kehittämistyön 
tulos. Nykymuodossaan se valmistui 
pääesikunnan koulutusosastossa hel
mikuussa 1990. Tämä pysyväisasiakirja 
"Varusmieskoulutus Urheilukoulus
sa" antaa erinomaiset ohjelmalliset pe
rusteet koko 11 kuukauden pituiselle 
asevelvollisen peruskoulutukselle ja 
sen jälkeisille tehtävä- ja joukkokoh
taisille kertausharjoituksille. 

Koulutuksen kokonaispäämäärä on 
pysyväisohjeessa kiteytetty seuraavak
si: "Urheilukoulu tukee osana suoma
laista valmennusjärjestelmää maamme 
edustusurheilua järjestämällä lahjak
kaiden urheilijoiden varusmiespalve
lus ja suunnitelmallinen valmentautu
minen siten, että saavutetaan tarvitta
vat sotilastiedot sekä -taidot ja ediste
tään menestymistä urheilu-uralla koko 
varusmiespalveluksen ajan." Koulu
tuksen päämääränä on, että Urheilu
koulun varusmiehet 
- "koulutetaan kuriin tottuneiksi, 

oma-aloitteisiksi ja taitaviksi reser
vin upseereiksi, jotka kykenevät hy
vin johtamaan tiedusteluryhmää, tai 
reservin aliupseereiksi, jotka ky
kenevät hyvin toimimaan tiedustelu
aliupseerin tehtävissä, 

- kehitetään kurinalaisella ja tinki
mättömällä harjoittelulla sekä kil
pailemalla hyvän tuloskunnon 
omaaviksi urheilijoiksi sekä 

- koulutetaan yleiseen liikuntakasva
tukseen kuuluvien perustietojen ja -
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taitojen sekä B-seuravalmentajan 
peruskoulutuksen hallitseviksi re
servin johtajiksi." 
Koulutuksen jaksottelu on raken-

1~ dtaan sama kuin varusmieskoulu
tuksen yleinen jaksottelu, mutta urhei
lupainotteisuudesta johtuen koulutus
kausien pituudet eroavat siitä. Reser
vin upseereiksi koulutettavat suoritta
vat reserviupseeritutkinnon aliupseeri
kurssin I jakson jälkeen koulun omassa 
Kurssiosastossa ja saavat täydentävän 
koulutuksen kokelaskaudella Urheilu
koulun muissa perusyksiköissä. 

On merkillepantavaa, että Urheilu
koulun varusmiesten koulutusohjelma 
sisältää sekä sotilas- että urheilukoulu
tuksen koulutuskausikohtaiset tavoit
teet opetusaiheineen ja tuntimääri
neen. Yhdentoista kuukauden varus
mieskoulutus on siis kokonaisvaltainen 
tapahtuma. Toisena merkillepantava
na seikkana on se, että Urheilukoulun 
varusmieheltä edellytetään ryhmän
johtajan tutkinnon tai reserviupseeri
tutkinnon hyväksytyn suorittamisen li
säksi myös edistymistä urheilijana. 

Tarkkaan ohjelmoitu toteutus 

Urheilukouluun astuu palvelukseen 
kaksi saapumiserää vuodessa. Urheili
jat valitaan hakemusten perusteella. 
Kesäkuun saapumiserässä astuvat pal
velukseen ne urheilijat, joiden kilpailu
kausi on talvella. Näitä voivat olla am
pumahiihtäjät, hiihtosuunnistajat, ju
dokat, jääkiekkoilijat, lentopalloilijat, 
luistelijat, mäkihyppääjät, nyrkkeilijät, 
painijat, painonnostajat, pöytätennik
sen pelaajat, squashin pelaajat, sulka
palloilijat, taitoluistelijat ja yhdistetyn 
urheilijat. Lokakuussa astuvat palve
lukseen urheilijat, joiden kilpailukausi 
on kesällä. Näitä voivat olla ampujat, 

11 Jalkaväen vuosikirja 1991 

golfin pelaajat, jalkapalloilijat, jou
siampujat, kävelijät, nykyaikaisen 5-ot
telun edustajat, purjehtijat, pyöräilijät, 
ratsastajat, soutajat suunnistajat, te
linevoimistelijat, tenniksen pelaajat, 
uimarit ja yleisurheilijat. 

On huomattava, että kulloinkin va
littavat lajiryhmät ja niiden edustajat 
ratkaistaan saapumiseräkohtaisesti. 
Valintapäätökseen vaikuttavat mm 
tarjolla olevien lajiryhmien urheilijoi
den taso, Urheilukoulun kouluttajare
surssit, majoituskapasiteetti, urheilun 
suorituspaikkatilanne ja valmennus
ryhmien mielekäs koko. Esimerkiksi 
painijoita valittaessa tulee pyrkiä sel
laiseen ryhmään, jossa lukumäärän ja 
painoluokkien suhteessa pystytään jär
jestämään hyviä "taistelijapareja". 

Koulutuksen järjestely - koulutu
sohjelman toteutus - on urheilukoulu
laisille tehty räätälintyönä. Koska soti
las- ja urheilukoulutus on kokonaisval
tainen 11 kuukauden kurssi, toteute
taan järjestelyt siten, että sotilaan pe
ruskoulutuskausi ajoittuu urheilijan 
peruskuntokaudelle, aliupseerikoulu
tusvaihe ja pääosin reserviupseerikou
lutusvaihe ajoittuvat lajiharjoituskau
delle ja ryhmänjohtaja- ja kokelaskausi 
ajoittuvat kipailukaudelle. Kun aliker
santti Ari-Pekka Nikkola kevättalvella 
1990 taisteli itsensä maailman parhaak
si mäkihyppääjäksi oli hän ryhmänjoh
taja, ja kun suunnistaja Mikael Bo
ström voitti nuorten maailmanmesta
ruuden oli hän reserviupseeritutkinon 
jo suorittanut. Edellä oleva järjestely 
huomioon ottaen oli tarkoituksenmu
kaista, että maavoimien varusmiesten 
palvelukseenastumisaikojen muutosta 
ei ulotettu Urheilukouluun. Näin ollen 
palvelukseenastumisajat siis edelleen 
ovat kesäkuu ja lokakuu. 

Urheilukoulun perusyksiköissä laa
ditaan koulutuskausikohtaiset ohjel
mat sekä 3-viikkoisohjelmat aivan ku-
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Varusmieskoulutuksen järjestely Urheilukoulussa 

ten muissakin yksiköissä. Viikko-ohjel
mat sisältävät sekä sotilas- että urheilu
koulutuksen aiheet siten, että fyysinen 
rasitus jakautuu tasaisesti eri koulutus
jaksoille. On huomattava, että myöskin 
urheilukoulutustapahtumat ovat ohjel
moituja ja ohjattuja palvelustehtäviä. 
Ajan käytössä joudutaan luonnollisesti 
tekemään painopistetyksiä, jotta käs-
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kettyihin koulutustavoitteisiin pääs
tään. 

Koulutustarkastukset ja kilpailut ovat 
näytön paikkoja 

Varusmiehen edistyminen urheilijana 
palvelusaikanaan on mitattavissa yk-

111kertaisesti. Hän joko parantaa suo-
11t ustaan kilpailuissa tai ei. On kuiten
~ 111 huomattava, että edistymisen ei 
t 11vitse merkitä omassa lajissa saavu
t ttua maailman- tai Suomen mesta-
1 uutta - joka tapauksessa on saavutet
t iva parempi tulos kuin ennen varus-
1111cspalvelusta. Viime vuosien urheilu
ttlastot ovat osoittaneet, että Urheilu
~ oulun saapumiserä (a n 80 varusmies
ln) saavuttaa palvelusaikanaan keski
määrin 50 nuorten tai yleisen sarjan 
'iuomen mestaruutta. 

Sotilaskoulutuksen saavutukset mi
l 1taan varusmieskoulutuksessa yleises
t I käytössä olevin menetelmin, Ne ovat 
•>soittaneet, että varusmiehet saavutta-
at hyviä tuloksia. Yhtenä vaikuttajana 

lahän koulun valintamenettelyn lisäksi 
on varmasti se, että urheilijat ovat jo 
l nnen palvelukseenastumistaan seu
roissaan tottuneet kurinalaiseen tek-

250 

200 

50 1 
1 
' 

HENULÖMÄÄRÄT 

niikoiden opetteluun ja harjoitteluun. 
Taistelijan taidothan ovat tekniikoita, 
jotka pohjalleen luonnollisesti vaativat 
hyvän fyysisen kunnon. Sotilaskoulu
tuksen tekniikoissa painopiste on tie
dusteluryhmän käytännön toiminnois
sa ja niiden johtamisen opiskelussa. 
Eriytyvän koulutuksen, eli tiedustelu
ja viestikoulutuksen perusasioissa (tä
hystyspaikan perustaminen, tähystys, 
viestivälineiden käyttö, tunnistus) on 
hyvät edellytykset päästä osaamisen 
rutiini tasolle. 

Valintojen kautta varusmieheksi 

Urheilukoulun varusmiehet valitaan 
hakemusten ja soveltuvuustestien pe
rusteella. Viime vuosina yhtä ikäluok
kaa kohti hakijoita on ollut 200--250. 
Ensimmäinen karsinta suoritetaan ha-

0---i...l....;~ ......... ..._.....i....L...J...."t'-.l...J.l.....:.....-.L...1.....Ll...-.l.....J.t.l-....:.+,i-"""t-"""+'--+-l-..a.;.......:.;,.i....:.....i......:.+1-..i...i.~ 

l.a.h He! !Uu Ta.M Luu Tur J~v Sei Hän Kou Sa:t Lap Kuo Oul Rov Ka/Sav Raa. Joe .Vaa Ka.J°KeM Mit 
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Sotnlaspi irit 

Urheilukoulussa palvelleet varusmiehet sotilaspiireittäin 
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kemusten perusteella siten, että kritee
rinä ovat saavutetut urheilutulokset. 
Ensikarsinnan jälkeen Urheilukoulun 
valintakokeisiin Lahteen kutsutaan 
150-160 urheilijaa samalla kun haku
paperit lähetetään lausuntokierroksel
le urheilun lajiliittoihin. Ne puolestaan 
asettavat urheilijat omaan puoltojär
jestykseensä. Valintakokeet sisältävät 
pääesikunnan sotilaspsykologian toi
miston laatimat soveltuvuustestit sekä 
urheilijakohtaiset haastattelut. Sovel
tuvuustestien tulosten ja lajiliittojen 
lausuntojen perusteella Urheilukoulun 
valintakollegio tekee esityksen pääesi
kunnan koulutusosastolle valittavista 
urheilijoista. Päätös siis tehdään pää
esikunnassa. Lopputuloksena 200-250 
hakijasta Urheilukouluun valitaan 80 
asevelvollista saapumiserää kohti. On 
tarpeen painottaa, että valintamenette
lyssä soveltuvuus koulutettavaksi joh
tajaksi on etusijalla ennen urheilutu
loksia. 

UUDISTUVA HENKILÖKUNNAN 
LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS 

Uudistunut toimiupseerikoulutus tuo 
muutoksia Urheilukoulun nykyiseen 

henkilökunnan liikunta-alan koulutuk
seen. Vielä meneillään olevat Päällys
töopiston II E-vaiheen liikuntalinja ja 
vääpelikurssin liikuntalinja saavat seu
raajakseen peruskurssin liikuntalinjat 
ja jatkokurssin. Ajallisesti koulutus to
teutetaan siten, että peruskurssin Y
vaiheen jälkeen opistoupseerioppilail
la on Urheilukoululla viiden kuukau
den pituinen liikuntalinja (E I) ennen 
kuuden kuukauden mittaista joukko
osastoharjoittelua. Liikunta-alan kou
lutuksen toinen jakso (E II) kestää Ur
heilukoululla kuusi kuukautta. Jatko
kurssi on suunniteltu noin viiden kuu
kauden pituiseksi. 

Ensimmäisen vuosikurssin erikois
koulu tusvaiheen liikuntalinjan pää
määränä on antaa oppilaille sotilasam
matillinen perusopetus niin, että he 
pystyvät toimimaan varusmiesten pe
ruskoulutuskauden kouluttajina ja so
dan ajan tiedusteluryhmän johtajina 
sekä opettaa anatomian, liikuntapeda
gogiikan ja -didaktiikan sekä -psykolo
gian perusteet. 

Kokonaistuntimäärä on 580, mistä 
kasvatus- ja opetusopin sekä liikunta
kasvatuksen yhteinen tuntimäärä on 
300. 

Toisen vuosikurssin erikoiskoulu-

P'l:'RUSKURSS I -- -- - -- - --- --- - -- - - -- - -- - - - - - -- ----- --- - - - -- - - -- - -- - -- - -- - J ATHOKURSS I--------

y I E I J-OSHARJ y 1 1 
,-- ~i lkl -

6 kK 5 kk 6 kk 5 kk 
PO UrhK PO 

Peruslr.urssiu jälkeen päte'W'JJs: 

- toimia jouldco-os11ston liikuntekesvetusupseerina 
tai perusyksikön liikuntakoulutuksen asiantuntijana. 

- toimia puolustusvoimien edustusvelmennusryhmän 
tai Urheilukoulun valmentajana. 

Opistoupseerin liikunta-alan koulutus 
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E 11 PAISYKOE ORHEILUKOULU 
LJ.ikl 
6 k k n 8 YUOt.t. a n 5 kk 
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Jat.kokurssin jälkeen pätevyys: 

- toimia korkeamman esikunnan liikunta-
kesvatusupseerina, 

- toimia sotilaaopetuslaitoksen liikunnan 
opet t ejene/koul u t ta j ene, 

- toimia liikunta-alan kurssien opettajana 
Urheilukoulussa, 

- toimia puolustusvoimien ed ust.usvalmen nus
ryh111än tai Urheilukoulun \'almentajena. 

11 !Vaiheen liikuntalinjan päämääränä 
111 kouluttaa oppilaat niin, että he pys

al toimimaan joukko-osaston (vast) 
11~ untakasvatusupseerin tehtävissä ja 
1 \ l:läriyksikön kouluttajaupseereina 

1. ,1 liikuntakoulutuksen asiantunti-
1, 1111a ja osaavat toimia sodan ajan tie
lustelujoukkueen johtajina. 

Kokonaistuntimäärä on n 700, mistä 
1svatus- ja opetusopin sekä liikunta-

1 usvatuksen osuus on n 450 tuntia. 
Ensimmäisen vuosikurssin liikunta

ltnJa Urheilukoululla antaa liikunta
harjoitusten johtamisen asiantuntija-
1' tevyyden. Toisen jakson liikuntalin-

1 antaa mm joukko-osaston liikunJa-
1 nsvatusupseerin pätevyyden sekä pä-
1cvyyden toimia Urheilukoulun tai 
puolustusvoimien valmennusryhmän 
almentajana. Jatkokurssi mukaan 

luettuna tavoitteena on saavuttaa lii-
1 unnanohjaajan pätevyys. Ensimmäi
nen opistoupseerien liikunta-alan pe-
1 uskurssi alkaa Urheilukoulussa kesäl
Ui 1991. 

KOULUTUKSEN HALLINNOLLI
SET JA FYYSISET OLOSUHTEET 

Toimivat yksiköt 

Urheilukoulu on sotilaallisesti organi
soitu yksikkö. Urheilukoulun johtajan 
apuna on toimisto, mihin toimistopääl
likön ja valmennuspäällikön lisäksi 
kuuluvat eri toimialojen toimistoup
seerit ja siviilityöntekijät. Perusyksi
köitä on neljä. Eskadroona on urheili
jan perusyksikkö. Nimitys eskadroona 
johtuu siitä, että Urheilukoulussa vaa
litaan suomalaisen ratsuväen kunniak
kaita perinteitä. Perusyksikköä johtaa 
upseeri, eskadroonan päällikkö, apu
naan yksikön vääpeli sekä opetusup
seerit. Kokoonpano on optimaalinen 
urheilijan koulutusta ja valmentautu-

Kovanyrkkinen Vesa Wallden lähti opiske
lemaan toimiupseeriksi 

mista ajatellen. Itse asiassa urheilukou
luaika urheilijalle on 11 kuukauden yh
täjaksoinen koulutus- ja valmennuslei
ri tuttuine urheilijatovereineen, kou
luttajineen ja valmentajineen, kuiten
kin siten, että hyvä yhteys kotiväkeen, 
omaan valmentajaan, seuraan ja lajiliit
toon koko ajan säilyy. 

Kouluttajat 

Urheilukoulun kouluttajat ovat upsee
reita ja toimiupseereita. Sotilaskoulu
tuksen lisäksi noin puolella heistä on 
valmentajakoulutus. 

On selvää, että valmentajakoulutet
tujen opetusupseerien määrä on riittä
mätön kaikkien Olympia- tai MM-kil
pailujen lajiryhmien urheilijoiden kou
luttamiseen. Näinkin ollen urheilijava
linnoissa joudutaan ottamaan huo
mioon myös mahdollisuudet järjestää 
tehokas ohjattu valmentautuminen 
Urheilukoulussa. Urheiluvalmennuk
sen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta 
ja koordinoinnista vastaa valmennus
päällikkö, joka on liikuntatieteiden 
kandidaatti. Opetusupseerit - valmen
tajat toteuttavat ohjelmiin merkityt 
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Urheilukoulun kokoonpano 

valmennustapahtumat. On tarpeen 
painottaa, että vuosien kuluessa yhteis
toiminta Suomen Olympiakomitean, 
urheilun keskusjärjestöjen (SVUL, 
TUL, SPL, CIF) ja lajiliittojen kanssa 
on kehittynyt niin pitkälle, että ne hy
vin merkittävällä panoksella tukevat 
valmennusohjelrnien laadintaa, toteu
tusta ja seurantaa. 

On merkillepantavaa, että Urheilu
koulun opetusupseerit ovat sotilaskou
lutuksen lisäksi myös hyvin koulutettu
ja valmennustehtäviin. Tämä on luon
nollisesti pääoma, jonka kartuttami
seen on koko ajan kiinnitettävä huo
mio myöskin pitkällä tähtäyksellä. Mo
net Urheilukoulun opetusupseerit ovat 
itse huipulla olevia tai sinne pyrkiviä 
urheilijoita. Heidän keskittämisensä 
UrheiJukouluun - puolustusvoimien 
valmennuskeskukseen - tulevaisuu
dessakin on paitsi asianomaisten itsen
sä myös puolustusvoimien etu. Urhei
lukoulullahan on pitkä kokemus soti
laskoulutuksen ja valmennuksen yh
teensovittamisesta kokonaisuutta par
haiten palvelevalla tavalla. On myös 
muistettava, että sotilaiden menesty
minen arvokilpailuissa niin kansainvä
lisellä kuin kansallisellakin tasolla on 
aina monella tavalla myös puolustus
voimien etu. 
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Testaus- ja tutkimusasema 

Harjoitustilan ohjaamiseksi ja seuraa
miseksi urheilijat osallistuvat palvelu
saikanaan kolmesti Urheilukoulun pe
rustestiin, joka sisältää lihaskunto-, 
notkeus-, nopeus-, ketteryys-, ponnis
tusvoima- ja kestävyystestit. Perustes
tejä täydentävät lajikohtaiset testit. 

Lahdessa Hennalan kasarmialueella 
on juuri valmistunut urheilututkimus
ja testausasema. Sen tehtävät ovat 
- tarjota laboratoriotasoisia fyysisen 

suorituskyvyn testauspalveluja puo
lustusvoimien Urheilukoululle, 

- kehittää fyysien suorituskyvyn tes
tausmenetelmiä ja -tapoja, 

- järjestää oman !ansa koulutusta, 
- osallistua liikuntatieteen ja liikunta-

lääketieteen tutkimukseen ja 
- pitää yhteyttä Sotilaslääketieteen 

laitokseen ja alan siviililaitoksiin. 
Testaus- ja tutkimusasema tulee le

maan yhteistoiminnassa valtakunnal
listen valmennuskeskusten (Vierumä-. 
ki, Pajulahti, Kuortane, Vuokatti) 
kanssa. Käytännössä tämä mm merkit
see "testikielen" standardointia. 

Urheilun suorituspaikat 

Lahti Urheilukoulun sijoituspaikkana 
on ollut kaukaa viisas valinta. Pelkäs
tään Hennalasta löytyvät painimolski, 
nyrkkeilytilat, judotatami, moderni 
voimailusali, palloilusali, pururata ja si
säampumarata ilma-aseille. Hämeen 
Rykmentin omalla ampumaradalla 
Hälvälässä on mahdollisuus rullahiih
toon ja ampumiseen kaikilla urheilua
seilla. 

Lahden kaupunki tukee urheilukou
lutoimintaa myöntämällä varauksetto
masti kaikki tarvittavat lisätilat Urhei
lukoulun käyttöön. Ahkerimmin käy
tetään neljää uimahallia, Urheilutalon 
pallosaleja, Suurhallin jalkapallokent-

1 l\cr-ampumalaitetta käytetään ampujien 
11rhcilukoulutuksessa 

111:l,jäähallia, hyppyrimäkiäja Urheilu-
1 !skuksen yleisurheilukenttää. Lah
Jcn läheisyydessä, Vierumäellä ja Pa-

1 ulahdessa sijaitsevien urheiluopisto
ll n käyttöaste on korkea. 

RATSAIN TAI JALAN 

Urheilukoulussa vaalitaan ratsuväen 
perinteitä - ovathan Hämeen Ratsu
rykmentin ja Hämeen Ratsujääkäripa
taljoonan miehet saaneet ratsuväki
henkistä koulutusta Lahdessa jo 45 
vuoden ajan. Kiltatoiminta on vireä. 
Maanpuolustuskiltojen liittoon kuulu
valla Ratsumieskillalla on paikallises
kadroonansa 12 paikkakunnalla ympä
ri Suomen; nuorimpana tulokkaana on 
urheilijoiden Ovuonna 1989 perustama 
Tiedustelueskadroona. Sillä on vahva 
ja nuori jäsenpohja, onhan Urheilu
koulun suorittaneita reservissä jo noin 
2000. Yhteistoiminta ja vastuun vaihta
minen ratsuväen veteraanien ja nuor
ten kiltalaisten kesken sujuu hyvin. Jat
kuvuus on taattu. 

MARSSI JATKUU 

Koulutus Urheilukoulussa on selkeästi 
säännelty. Koulutuksen kokonaispää-

Kersantti Ari-Pekka Nikkola valittiin ikä
luokkansa parhaaksi urheilijaksi. Standaa
rin ojentaa evl Olli KyUönen. 

määrien lisäksi koulutuskausikohtaiset 
tavoitteet sekä sotilas- että. urheilukou
lutuksen osalta on otettu käyttöön. Tä
mä on osoitus siitä, että koulutus puo
lustusvoimien Urheilukoulussa näh
dään yhtenä kokonaisuutena, jossa 
koulutussuunnitelman aineryhmät ja 
aineet hyvin tukevat ja täydentävät toi
siaan ja urheiluvalmennus sovitetaan 
siten, että Urheilukoulun jokaisella va
rusmiehellä on mahdollisuus edistyä 
urheilu-urallaan nousujohteisesti va
rusmiespalveluksen aikana. 

Tulokset osoittavat, että sotilaskou
lutus ja urheilukoulutus ovat pääsään
töisesti tasapainossa. On selvää, että 
hyvät tulokset eivät synny pelkästään 
hyvillä ohjelmilla. Omaehtoinen yritte
liäisyys, avoin koulutusilmasto ja rehti 
kuri auttavat tavoitteeseen niin soti
laan kuin urheilijankin. 

Käytetyt lähteet: 

PEkoul-os PAK C 2:18/22.3.1990 
Puolustusvoimien Urheilukoulu 1979-

1989 historiikki Urheilukoulun 
historiikkitoimikunta ISBN 152-90-
1253-5 

U rheilukoulun tilastoarkisto 
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Everstiluutnantti Leo Laine 
Majuri Seppo Vaajamo 

T AISTELUV ÄLINEHUOLLON KOULUTUS 
JALKAVÄEN TUKENA 
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Evl Leo Laine palvelee Asevarikko 2:n 
päällikkönä ja maj Seppo Vaajamo Ete
lä-Suomen Sotilas/äänin Esikunnassa. 

Kehityksen haasteita 

Jalkaväen tekninen ja toiminnallinen 
kehitys on asettanut taisteluväline
huollon koulutukselle vaativan haas
teen. Maavoimien kehittäminen on 
käynnistynyt ja varustaminen uudella 
kalustolla on alkanut. Suojajoukkojen 
kehitys antaa perusteen todeta maa
voimien siirtyneen uuteen aikakau
teen. 

Kaikkien aselajien kehityksessä on 
otettava huomioon yhteiskunnassa ta
pahtuva yleinen kehitys. Puolustusvoi
mien koulutus on sopeutettava yleisen 
koulutusjärjestelmän tuotokseen ja sen 
täysimääräiseen hyväksikäyttöön. 
Koulutettavien arvostukset ja asenteet 
on otettava huomioon. 

Puolustusvoimien koulutusjärjestel
mien tehtävänä on kouluttaa uuden ka
luston ja muun kehityksen edellyttämä 
- koulutus-, ylläpito- ja huoltohenki-

löstö ennalta sekä 
- käyttäjät ja huoltajat tehtävien mu

kaisesti palkatusta henkilöstöstä ja 
asevelvollisista. 
Uuden kaluston huollon koulutuk

sen lisäksi on pystyttävä huoltamaan, 
korjaamaan ja ylläpitämään suuri jouk
ko vanhempaa kalustoa. 

Palkatun henkilöstön koulutuksessa 
,n käynnissä laajoja tarkistustöitä. 
"lliden tuloksena voidaan todeta sekä 
1 tlkatun henkilöstön että asevelvollis-
1 n koulutusjärjestelmien olevan pe
rusteiltaan kunnossa. Hienosäätöä ja 
1 irkistuksia joudutaan varmasti teke
mään, kun uuden koulutusjärjestelmän 
mukaisesti koulutettuja henkilöitä saa
laan kentälle käytännön töihin. 

ALKATUN HENKILÖSTÖN 
O ULUTUS 

1 isteluvälinehuollon koulutus poik
i caa muiden huoltoalojen koulutuk-

:ssa olennaisesti siinä, että koko kou
lutus on annettava omana sisäisenä 
1 oulutuksena kaikilla tasoilla. Yhteis-
1 unnallinen koulutusjärjestelmä ei 
tuota taisteluvälinehuollon tehtäviin 
pätevää henkilöstöä, mutta sieltä saa
tava pohjakoulutus ja erilaiset teknii
kat ovat hyvin sovellettavissa myös 
taisteluvälinealalle. 

Taisteluvälinehuollon koulutuksen 
päämääränä on kouluttaa puolustus
voimien ja rajavartiolaitoksen taistelu
välinehenkilöstöä rauhan sekä sodan 
ajan tehtäviin. 

Tekniikka, etenkin sähkötekniikka 
ja optoelektroniikka, on viime vuosina 
lisääntynyt voimakkaasti myös jalka
väen asejärjestelmissä. Samalla niiden 
rakenteet ovat tulleet teknisesti moni
mutkaisiksi ja vikojen korjaaminen 
vaatii korkeaa teknologian taitamista 
ja tietämistä. Asehuolto ei enää ole 
pelkkää mekaanista aseiden korjaa
mista, vaan myös asejärjestelmän säh
köiset, hydrauliset, pneumaattiset ja 
optoelektroniset osat on pystyttävä 
huoltamaan ja korjaamaan. 

Huoltohenkilöstön koulutuksen ta
voitteena tulee olla asejärjestelmän 
huoltoon kykenevän henkilöstön tuot-

Opistoupseerien koulutukseen kuuluu tais
teluvälinehuoltopaikkojen perustaminen 
ja asehuollonjärjestelyt kenttäoloissa. SA
kuva. 

taminen. Annettavan koulutuksen tu
lee ainakin käyttöhuoltotasolla sisältää 
myös järjestelmään kuuluvan sähkö
tekniikan ainakin vianetsintä ja osan 
vaihtomielessä. Vaikka laitteet tulevat 
yhä monimutkaisemmiksi, ne ovat si
säisen vianilmaisujärjestelmän ansios
ta myös huoltoystävällisiä tällä tasolla. 
Usein vika voidaan korjata vaihtamalla 
jokin osa tai moduli. Tämä puolestaan 
edellyttää nopeaa ja joustavaa varaosa
huoltoa. 

Koulutuksen laaja-alaistamisesta 
johtuen käyttöhuollon koulutusaika 
pitenee ja koulutuskustannukset kas

. vavat, mutta samalla saadaan aikaan 
toimiva huoltojärjestelmä. 

Perushuolto- ja peruskorjaustasolla 
yksi ja sama henkilö ei enää voi hallita 
tavanomaisen asetekniikan lisäksi tar
vittavia muita tekniikan aloja riittävän 
syvällisesti, vaan näillä tasoilla asejär
jestelmän huolto ja kunnossapito vaatii 
useiden eri aloille perehtyneiden 
asiantuntijoiden saumatonta yhteistyö
tä. Modulien ja komponenttien korjaa
minen vaatii korkean ammattitaidon Ii-
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säksi erikoistyökaluja ja kalliita tes
taus- ja mittausvälineitä, joita ei kanna
ta hankkia kovin moniin paikkoihin. 

Taisteluvälinehuollon koulutuksen 
kehto on Kokkolassa sijaitseva Ase
koulu, jossa järjestetään kursseja ja 
opetustilaisuuksia puolustusvoimien 
kaikille henkilöstöryhmille. 

Palkatun henkilöstön koulutuksessa 
on painopiste toimiupseerikoulutuk
sessa. 

Upseerien koulutus 

Upseerit koulutetaan huollon tehtäviin 
vasta kapteenikurssin ja muutaman 
joukko-osastovuoden jälkeen. Näin 
taataan huoltoupseereille vankka ken
tän tarpeiden tuntemus. 

Joukko-osastojen ja esikuntien tar
peiden mukaisesti komennetaan huol
toupseerikurssille huollon tehtäviin so
pivia ja halukkaita upseereita. Kurssi 
kestää noin kuusi kuukautta jakaan
tuen Huoltokoulutuskeskuksessa Lah
dessa pidettävään yhteiskoulutusjak
soon ja Asekoulussa Kokkolassa pidet
tävään taisteluvälinelinjan erikoisjak
soon. 

Opetuksen päämääränä on antaa pe
rustiedot rauhanajan joukko-osaston 
ja sotilaspiirin sekä sodanajan perusyh
tymän huoltopäällikön tehtävistä. Ase
koulussa oppilaat perehdytetään tais
teluvälinehuollon rauhan ja sodan ajan 
johtamiseen. 

Taisteluvälinehuolto poikkeaa muis
ta huoltolajeista siinä, että lähes kaikki 
materiaali kriisiaikaa varten on oltava 
valmiina puolustusvoimien varastoissa. 
Tämän materiaalin varastointi siten, 
että aseet ja ampumatarvikkeet säily
vät jatkuvasti toimintakuntoisina, on 
vaativa tehtävä. Lisäksi räjähtävän ma
teriaalin säilyttämistä säädellään tar
koilla määräyksillä turvallisuuden ta-
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kaamiseksi. Taisteluvälineupseerien 
on hallittava materiaalin varastointi ja 
siihen liittyvät ohjeet ja määräykset 
pikkutarkasti voidakseen valvoa, ohja
ta ja opastaa niiden noudattamisessa 
myös alaisiaan. 

Huoltoesiupseerikurssi on ylin eri
tyisesti huollon koulutusta antava 
kurssi. Sen käyvät tavallisesti ne huol
toupseerit, jotka eivät suorita yleisesi
kuntaupseerin tutkintoa Sotakorkea
koulussa. 

Huoltoesiupseerikurssi kestää seit
semän kuukautta ja koulutus tapahtuu 
Huoltokoulutuskeskuksessa Lahdessa. 
Upseeri komennetaan kurssille noin 
12-13 vuotta upseerin virkatutkinnon 
jälkeen. Opetuksen päämääränä on 
kouluttaa sodanajan armeijakunnan 
huoltopäälliköitä, armeijakunnan ja 
sotilasläänin esikuntien huoltotehtä
viin toimistopäälliköitä sekä rauhana
jan joukkojen esikuntien huoltoalan 
esiupseeritehtäviin kykeneviä upsee
reita. 

Kurssin pääoppiaineet ovat johta
mistaito, taktiikka, huolto-oppi ja hal
linto. Oppilaat laativat tutkimustyön 
kurssin aikana. 

Huollon tehtäviin upseeri voi tulla 
myös Sotakorkeakoulussa annettavan 
yleisesikuntaupseerin koulutuksen pe
rusteella käymättä välttämättä huollon 
erityiskursseja. Varsinkin Maasotalin
jan ase- ja ampumatekninen opinto
suunta antaa hyvät valmiudet toimia 
myös huollon tehtävissä Pääesikunnas
sa, sotilaslääneissä ja varikoilla. 

Uudistuvan upseerikoulutusjärjes
telmän ehkä näkyvimpiä tuotteita on 
Maanpuolustuskorkeakoulu. Kysy
myksessä on upseerien koulutuksen 
organisoiminen yhdeksi rakenteelli
seksi kokonaisuudeksi, joka käsittää si
sällöllisesti peruskoulutuksen ja jatko
koulutuksen. Koulutussisältö muuttuu 
sitä valinnaisemmaksi, mitä korkeam-

malle tasolle edetään. Uudessa koulu
tusjärjestelmässä huoltoupseerikurssi 
,JJoittuu vasta esiupseeri- tai yleisesi
~ untaupseerikurssinjälkeen. Tässä pii
ll , vaara, että hakeutuminen huol
toupseerin uralle vähenee ja käytän
non ammattitaidon hankkiminen jää 
1 ovin myöhäiseen ajankohtaan. Tulos-
astuussa olevien komentajien toimin

taan tämä vaikuttaa merkittävästi am
mattitaitoisten taisteluvälineupseerien 
Ja huoltopäälliköiden puutteena. 

Erikoisupseerien koulutus 

Puolustusvoimien erikoisupseereista 
on taisteluvälinehuollon tehtävissä so
tilasinsinöörejä ja sotilasteknikoita. In
sinöörit ovat saaneet teknillisen kor
keakoulu- tai opistotasoisen siviilikou
lutuksen ennen puolustusvoimien pal
velukseen tuloa. Sotilasteknikot ovat 
käyneet joko teknillisen koulun tai jat
kaneet opintojaan toimiupseeripohjal
ta aseteknikkokurssilla Asekoulussa. 
Siviilikoulutuksen perusteella rekry
toidut insinöörit ja teknikot saavat teh
tävien hoidossa tarvittavan sotilaskou
lutuksen erikoisupseerikurssilla ja sen 
jälkeisillä täydennyskursseilla. 

Erikoisupseerikurssi on kaksiosai
nen. Ensimmäiselle noin kuukauden 
pituiselle jaksolle Päällystöopistoon 
Lappeenrantaan komennetaan ne eri
koisupseerit, jotka eivät ole suoritta
neet reservin upseerin tutkintoa. Toi
nen noin kahden kuukauden pituinen 
aselinja on tarkoitettu kaikille taistelu
välinehuollon tehtäviin tulleille insi
nööreille ja teknikoille. Aselinjan pää
määränä on tutustuttaa oppilaat toi
mialansa osuuteen ja merkitykseen 
osana puolustusvoimia sekä antaa vä
littömät perustiedot taisteluvälinealan 
vallitsevista menettelytavoista ja mää-

räyksistä sekä kalustosta ja sen ominai
suuksista. 

Erikoisupseerikurssin jälkeen insi
nöörit käyvät insinöörien upseerikurs
sin, joka järjestetään yleensä Taistelu
koulussa Tuusulassa. 

Aseteknikot komennetaan erikoi
supseerikurssin jälkeen Asekoulussa 
toimeenpantavalle aseteknikkokurssil
le, jonka pituus on noin 8 kuukautta. 
Asekoulun pisimmällä kurssilla ase
teknikot saavat perusteelliset tiedot 
taisteluvälinehuollosta sekä rauhan et
tä sodan ajan tehtäviä varten. 

Erikoisupseerien tarve on asejärjes
telmien teknistymisen myötä koko 
ajan kasvanut. Joukko-osastojen lisäk
si taisteluvälinealan erikoisupseereita 
palvelee Pääesikunnassa, meri- ja ilma
voimissa, sotilasläänien esikunnissa, 
sotakouluissa opettajina sekä asevari
koilla. 

Toimiupseerien koulutus 

Toimi upseerikoulutukseen sisältyy 
taisteluvälinelinja kaikkiin koulutus
järjestelmän mukaisiin kursseihin. Toi
miupseereilla, tulevilla opistoupsee
reilla, on siten mahdollisuus kehittää 
itseään mielenkiintoisella erikoisalalla 
ja edetä sotilasuralla oman alansa hui
pulle. 

Toimi upseereille järjestettävien tais
teluvälinealan kurssien tärkein lähtö
kohta on erikoiskoulutus taisteluvä
linehuollon rauhan ja sodan ajan tehtä
viin. Taisteluvälinemateriaalin laatu ja 
ominaisuudet edellyttävät pitkälle 
menevää teknistä erikoistumista. 

Koulutusjärjestelmän sopeuttami
nen keskiasteen koulutusuudistukseen 
1990-luvun alussa on vaikuttanut eni
ten juuri toimiupseerikoulutukseen. 

Ylimenokaudella järjestetään kou-
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lutusta sekä vanhan järjestelmän mu
kaisesti että uusimuotoisesti. 

Päällystöopiston I ja II jakson sekä 
luutnanttikurssin taisteluvälinelinjat 
kestävät Asekoulussa puoli vuotta. 
Vääpelikurssi on neljän kuukauden pi
tuinen ja toimeenpannaan luutnantti
kurssin tavoin kokonaisuudessaan 
Asekoulussa. Kurssien opetuksen 
painopiste on asetekniikassa ja kone
pajaopissa. 

Toimiupseerien peruskoulutuksessa 
siirryttiin vuonna 1989 uuteen koulu
tusjärjestelmään, joka opistoasteen 
ammatillisena koulutuksena on sopeu
tettu keskiasteen koulunuudistukseen. 
Opistoupseerin tutkinto suoritetaan 2 
1/2 vuotta kestävällä peruskurssilla. Se 
jakautuu kahteen vuosikurssiin ja puoli 
vuotta kestävään joukko-osastohar
joitteluun. Kumpikin vuosikurssi sisäl
tää yhteis- ja erikoiskouloutusvaiheen. 
Taisteluvälinealan erikoiskoulutus an
netaan Asekoulussa ja osa joukko
osastoharjoittelusta eri asevarikoilla 
ohjattuna työharjoitteluna. Ensimmäi
sen uusimuotoisen opistoupseerikou
lutuksen saaneet opistoupseerit val
mistuvat kesällä 1991. 

Siviilihenkilöstön koulutus 

Taisteluvälinehuollon tehtävissä toimii 
noin 1500 siviilihenkilöä erilaisissa va
rasto-, toimisto- ja tuotantotehtävissä. 
Siviilihenkilöstö palkataan tehtävään 
vaadittavan ammatti-, opisto- tai kor
keakoulutuksen saaneena. Puolustus
voimat järjestää siviilihenkilöstölle 
täydennys- ja perehdyttämiskoulutus
ta. 

Siviilihenkilöstön koulutustarve 
taisteluvälinealan huollon tehtäviin on 
myös jatkuvasti lisääntynyt. Taistelu
välinealan peruskursseilla koulutetaan 
työnjohtajia korjaamojen, lataamojen 
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ja huoltoloiden eri tehtäviin. Lataamo
alan perus- ja jatkokursseilla koulute
taan lataamovarikkojen henkilöstöä 
prosessin eri vaiheiden hallintaan. 

Varastonhoitajakursseilla taistelu
väljnevarastojen hoitajat tai sellaisiksi 
suunnitellut henkilöt koulutetaan tun
temaan ase- ja ampumatarvikemateri
aalin sekä ruutien ja räjähdysaineiden 
varastoinnille asettamat erityisvaati
mukset ja turvallisuusmääräykset. 
Kurssit suorittavat käytännön harjoi
tuksen jonkin sotilaspiirin tai varikon 
varastointiin liittyen. 

VARUSMIESTEN KOULUTUS 

Uusien nykyaikaisten asejärjestelmien 
käyttöönotto jalkaväessä asettaa tais
teluvälinehuollon kouluttamiselle kas
vavia vaatimuksia niin varusmieskou
lutuksessa kuin reserviläiskoulutukses
sakin. 

Varusmiesten kouluttaminen pitkäl- . 
le meneviin huoltotehtäviin ei ole mah
dollista lyhyestä palvelusajasta joh
tuen. Toinen koulutuksen tehokkuutta 
laskeva tekijä on siinä, että varusmie
het eivät ole vielä ehtineet erikoistua 
useinkaan mihinkään ammattiin. Läh
tökohtana onkin pidettävä sitä; että va
rusmiesaikana annetaan perustietous 
oman aselajin asejärjestelmien huol
losta ja koulutetaan käyttöhuoltoteh
tävät. Pätevöityminen jonkin asejärjes
telmän, esimerkiksi ohjuksen tai pans
sarivaunun huoltoon voi tapahtua ker
tausharjoitusteitse, kun otetaan huo
mioon välillä hankittu ammattitaito si
viilissä. 

Taisteluvälineupseerien koulutus 

Reserviupseerikurssin jälkeen saavat 
eri aselajeista ja joukko-osastoista vali-

tul upseerikokelaat taisteluvälineup-
' t.:rin koulutuksen Asekoululla Kok

~ olassa järjestettävällä noin kolmen 
,,iikon mittaisella taisteluvälineupsee-
11kurssilla. Sen päämääränä on pereh
lyttää koulutettavat prikaatin ja erityi-

ti joukkoyksikön (pataljoonan ja 
patteriston) taisteluvälinehuollon jär-
1cstelyyn ja johtamiseen niin, että he 
pystyvät toimimaan joukkoyksikön 
taisteluvälineupseereina. 

Kurssin koulutuksesta noin puolet 
on taisteluvälinehuollon taktiikkaa, jo
ka perehdyttää oppilaat taisteluväline
huollon organisaatioihin, huollon 
suunnitteluun ja johtamiseen. Kol
masosa koulutuksesta on prikaatin 
aseisiin ja ampumatarvikkeisiin keskit
tyvää sotatekniikkaa. 

Taisteluvälineupseerikurssille valit
tavien upseerikokelaiden tulee ollajär-
1cstelykyisiä. Sopiva ammatillinen va
lintaperuste on esimerkiksi metalli- tai 
konealalla saatu ammattikoulu- tai 
opistotasoinen tutkinto. Perehtynei
syys kirjanpitoon ja materiaalihallin
loon on eduksi koulutukselle. 

Kurssin suorittaneet upseerikoke
laat harjaannutetaan taisteluvälineup
seerin tehtäviin taisteluharjoituksissa 
ja ampumaleireillä. Joukko-osastossa 
heidät perehdytetään lisäksi rauhan 
ajan taisteluvälinehuollon järjestelyi
hin. 

Aseseppäaliupseerien koulutus 

Aseseppäaliupseerit koulutetaan Ase
koulussa toimeenpantavalla aseseppä
aliupseerikurssilla, joka on Aliupseeri
kurssin toinen jakso (AUK II). Oppi
laat käyvät ensin oman joukko-osas
tonsa AUK !-jakson, jonka aikana va
linta tapahtuu tiettyjen kiintiöiden pe
rusteella. Valittavilla oppilailla tulee 
olla siviilissä saatu metalli- tai konea-

Taisteluvälinevarastonhoitajakurssien 
käytännön työharjoittelussa huolletaan 
mm jalkaväen raskaita aseita eri varasto
paikoissa. SA-kuva. 

lan koulutus. Oppilaita kurssille tulee 
ympäri valtakuntaa lähes kaikista 
joukko-osastoista. 

Kurssin yleisenä tavoitteena on, että 
koulutettavat osaavat toimia hyvin 
koulutushaaransa mukaisen ryhmän 
johtajina ja kouluttajina sekä hallitse-

1 vat koulutushaaransa mukaiset tehtä
vät ja välineistön. 

Aseseppäaliupseerikurssilla koulu
tettavat perehdytetään hyvin käytän
nönläheisesti hallitsemaan koulutu
sohjelmaan kuuluvat jalkaväen kevyet 
ja raskaat aseet, niiden rakenne ja ylei
simmät viat sekä aseisiin kuuluvat am
pumatarvikkeet. Aseista on pystyttävä 
määrittelemään sen toimintakunto. 
Heidän on myös tunnettava voitelu- ja 
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Tuntemattomasta sotilaasta tuttu raskas 
konekivääri (Maxim) on vielä joidenkin 
paikallisjoukkojen aseena,joten sen huolto 
täytyy kouluttaa myös tämän päivän ase
miehille. SA-kuva. 

suoja-aineet sekä aselajinsa tavallisim
mat tähystys- ja mittausvälineet. 

Aseseppäaliupseerikurssin pituus on 
kahdeksan viikkoa. Kurssin jälkeen 
heitä harjaannutetaan joukko-osas
toissa aseseppäaliupseerien tehtäviin 
taisteluharjoituksissa ja ampumalei
reillä. J aukko-osastoissa heidät myös 
perehdytetään käytännön asehuollon 
tehtäviin varuskuntakorjaamoiden 
asehuoltoloissa. 

Taisteluvälinealiupseerien koulutus 

Taisteluvälinealiupseerit koulutetaan 
aliupseerikurssin jälkeen järjestettävil
lä noin kolmen viikon pituisilla taiste
luvälinealiupseerikursseilla sotilaslää
nien esikuntien käskemissä joukko
osastoissa. Eri aselajit, kuten esimer
kiksi jalkaväki, kenttätykistö, rannik
kotykistö ja ilmatorjuntatykistö anta
vat omaan alaansa liittyvän koulutuk
sen. 

Koulutuksessa pyritään ensisijaisesti 

174 

antamaan tiedot ja taidot perusyksik
kötasoisen joukon taisteluvälinehuol
lon johtamisesta ja toteuttamisesta 
taisteluolosuhteissa. Lisäksi annetaan 
opetusta toimimisesta joukkoyksikkö
tasoisen joukon taisteluvälinehuollon 
käytännön tehtävissä. Koulutukseen 
tuovat lisäksi oman lisänsä pioneeri- ja 
suojelualojen toimintojen opettami
nen, koska ne yllämainituilla tasoilla 
liittyvät taisteluvälinehuoltoon. Koulu
tuksen pääpaino on käytännön taitojen 
harjoittelussa. 

Kurssin jälkeen taisteluvälineupsee
rit toimivat asevarastoilla varastonhoi
tajien apulaisina. Lisäksi he osallistu
vat kouluammuntoihin, ampumalei
reille ja sotaharjoituksiin, mitkä anta
vat heille käytännön työn kautta lisä
kokemusta omien tehtävien hoidossa. 

Ohjushuoltoaliupseerit 

Ohjushuoltohenkilöstö saa aluksi oh
jusmieskoulutuksen Sen jälkeen aliup
seereiksi koulutettavat käyvät aliup
seerikoulun. Ohjushuoltoaliupseereita 
koulutetaan panssarintorjuntaohjus
komppanioiden taisteluvälineryhmiin. 
Ohjushuoltoaliupseerille annetaan 
aliupseerikoulussa ohjusryhmänjohta
jan peruskoulutus. Tämän jälkeen oh
j ushuol toali upseerin erikoiskoulutus 
annetaan työpaikkakoulutuksena. 

Koulutettavaksi valittavalla tulee ol
la elekroniikka- tai sähköalan ammat
tikoulutus. 0 h jush uoltoali upseerin 
koulutuksen päämääränä on antaa 
koulutettaville sellaiset tiedot ja taidot, 
että he tuntevat oman joukkonsa oh
justen rakenteen, yleisimmät viat, nii
den vaihtokomponentitja korjausmah
dollisuudet. Heidän on myös hallittava 
oman alansa ohjusten testauslaitteet ja 
niiden käyttö. Rauhan aikana ohjus
huoltoaliupseerit toimivat joukko-

1slonsa ohjusinsinöörin tai -tekni-
111 apulaisina. Heitä harjaannutetaan 

1lqushuoltotehtäviin taisteluharjoituk-
1 -;a ja ampumaleireillä. 

.. cscppäkoulutus 

,cseppäkurssin koulutuksen paa-
111 lllränä on antaa perusteet kunkin 

dajin yleisimmän kaluston huoltoon 
11 korjaustoimintaan. 

Aseseppiä koulutetaan niissä jouk-
11-osastoissa, joilla on varuskuntakor-

11amo tai asehuoltola. Koulutukseen 
nlitaan kustakin saapumiserästä 1-2 

metallialan ammattikoulun käynyttä 
arusmiestä. Siviilikoulutusvaatimus 

1 1kaa sen, että koulutettavilla asesepil
lll on valmiiksi koneiden ja työkalujen 
11\ytön perusteet selvillä. 

Kurssin jälkeisen työharjoittelun 
piiämääränä on harjoittaa asesepät 
1 äytännön korjaustoimintaan oman 
Joukko-osastonsa varuskuntakorjaa
moissa asehuoltotehtävissä. Asesep
pien koulutus toteutetaan työpaikka
koulutuks~na, jonka aikana koulutet
tavat ovat mukana suorittamassa kou
luttavan joukon käytössä olevien asei
den korjauksia, huoltoja ja ampuma
kuntoisuustarkastuksia. Osa asesepistä 
pääsee opettelemaan aseiden korjaus
ta myös kenttäolosuhteissa isommille 
ampumaleireille perustetuissa aseen
korjausryhmissä. 

Asesepiksi koulutetut miehet sijoite
taan taisteluharjoituksissa ja ampuma
leireillä asehuoltotehtäviin. 

Ohjushuoltomiesten koulutus 

Ohjushuoltomiehiä koulutetaan pans
sarin torjun taoh j uskomppanioiden 
taisteluvälineryhmiin. Heille annetaan 
erikoiskoulutuskaudella ohjusmiehen 

peruskoulutus. Sen jälkeen ohjushuol
tomiehen peruskoulutus,annetaan työ
paikkakoulutuksena ja ampumaleireil
lä ohjusinsinöörin tai-teknikon johdol
la. Yleistä taisteluvälinehuoltoa koske
vat asiat kouluttaa joukon taisteluväli
neupseeri. 

Koulutuksen jälkeen ohjushuolto
miehen on tunnettava oman joukkonsa 
ohjusten rakenne, yleisimmät viat, nii
den vaihtokomponentit ja korjausmah
dollisuudet. Lisäksi heidän on tunnet
tava oman alansa ohjusten testauslait
teet ja niiden käyttö. 

RESERVILÄISKOULUTUS 

Maanpuolustustahtoinen reservi, 
suunnitelmallinen siviiliorganisaatioi
den käyttö ja puolustusvoimien resurs
sien järkevä keskittäminen ovat huol
lon kulmakiviä, totesi pääesikunnan 
huoltopäällikkö, kenraaliluutnantti 
Jorma Valo siirtyessään itse reserviin 
1.1.1990. 

Reserviläiskoulutuksen päämäärä 
on kouluttaa puolustusvoimien sodan 
ajan henkilöstöä ja joukkoja siten, että 
niille suunnitellut tehtävät pystytään 
maanpuolustustahdon, tietojen ja tai
tojen puolesta täyttämään. 

Kertausharjoituksissa koulutettu re
serviläinen pidetään mahdollisimman 
pitkään samassa tai samankaltaisessa 
tehtävässä ja hänen koko kertaushar
joitusvelvoitteensa käytetään mahdol
lisimman täysimääräisesti saman tehtä
vän tai toimialan kouluttamiseen. 

Huollon kertausharjoitustyypit 

Huollon kertausharjoitukset on ryhmi
telty pääjaottelun mukaisesti siten, että 
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- huoltojoukkojen kertausharjoituk
sia on yli 30 erilaista tyyppiä, jotka 
toteutetaan joko runkohenkilöstön, 
vajaavahvuisina tai kokonaisina 
koulutettavien joukkojen harjoituk
sina, 

- huollon esikuntien kertausharjoi
tuksina, joita on lähes 20 erilaista 
tyyppiä, joita järjestetään joko run
kokokoonpanossa tai vajaavah
vuisena, sekä 

- huollon tehtäväkohtaisia kertaus
harjoituksia, joita järjestetään noin 
20 eri henkilöstöryhmälle 

Taisteluvälinehenkilöstön kertaushar
joituskoulutus 

Taisteluvälinehuollon tärkeimmät ker
tausharjoitukset ovat prikaatin taiste
luvälinehuoltojoukkueen, ampumatar
vikevarastojoukkueen ja aseenkor
jauskomppanian kertausharjoitukset. 

Asekoulu toimeenpanee vuosittain 
yhdestä kahteen ampumatarvikevaras
tojoukkueen ja prikaatin huoltokomp
panian taisteluvälinehuoltojoukkueen 
johtajien ja varajohtajien kertaushar
joitusta vuodessa. Harjoituksen tarkoi
tuksena on perehdyttää reserviläiset 
taisteluvälinehuollon yleisjärjestelyi
hin ja ampumatarvikekenttävaraston 
sekä ampumatarvikkeiden täydennys
paikan toimintaan. Harjoituksen jäl
keen reserviläiset pystyvät perusta
maan mainitut toimipaikat ja johta
maan niiden toimintaa siirtoineen sekä 
kouluttamaan niiden miehistön. Har
joitukseen kuuluu kolmen päivän mit
tainen huollon taisteluharjoitus, jossa 
reserviläiset johtavat ja suunnittelevat 
käytännössä taisteluvälinehuoltoa eri 
huoltopaikoissa. Tämä on eräs niitä 
harvoja taisteluvälinehuollon harjoi
tuksia, joissa todella liikutellaan ja 
käsitellään todellisuutta vastaavia ton-
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nimääriä painolastattuja ampumatar
vikkeita. Kuljetuksiin vuokrataan 
kuorma-autot ja niiden kuormaamises
sa käytetään trukkeja. Harjoituksista 
onkin tullut samalla vuotuinen testi ja 
kokeiluharjoitus erilaisille kuormaus
tekniikoille. 

Ampumatarvikevarastojoukkueen 
kertausharjoitukset 

Seuraavassa vaiheessa osa johtajista 
pääsee joukkonsa kanssa kenttätykis
tön leirien yhteydessä toimeenpanta
viin ampumatarvikevarastojoukkueen 
kertausharjoituksiin. Harjoituspaikak
si on vakiintunut Misin aluevarasto ty
kistöleirin kupeessa. Harjoituksen jär
jestää Pääesikunnan määräämä sotilas
lääni. Näillä leireillä ja kertausharjoi
tuksissa ampumatarvikevarastojouk
kue käsittelee kovia leiriampumatar
vikkeita. Tämän todenmukaisempaa 
kertausharjoitusta onkin erittäin vai
kea järjestää. Kaiken on pelattava sa
malla täsmällisyydellä ja tarkkuudella, 
mitä vaaditaan myös tosioloissa sodan 
aikana. Leirijoukoille on lähdettävä 
juuri oikeat ammukset kaikkinen ele
mentteineen oikea-aikaisesti. Koke
mukset näistä leireistä ovat olleet roh
kaisevia ja lisänneet uskoa siihen, että 
taisteluvälinehuolto ja ainakin ammus
täydennys pelaa myös tosipaikassa. 

Kaikkia joukkoja ei kuitenkaan voi
da kertausharjoittaa tykistön leirien 
yhteydessä. Tavallisissa sota- ja taiste
luharjoituksissa käsiteltävän ampuma
tarvikemateriaalin määrä on niin pieni, 
ettei ampumatarvikevarastojoukkuet
ta voida työllistää kuin osaksi. Sisä
Suomen Sotilasläänissä on kokeiltu 
menetelmää yhdistää harjoituksia niin, 
että osa kolmen joukkueen johtajista 
otetaan neljän vuorokauden valmista
vaan harjoitukseen jonka jälkeen kut-
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sutaan lopuista henkilöistä täysivah
vuisen ampumatarvikejoukkueen mu
kainen henkilöstö maastoharjoituk
seen. 

Harjoituksen suunnittelussa on läh
detty siitä, että ampumatarvikkeiden 
tulee motivaatiosyistä olla kovia. Li
säksi materiaalia tulee olla niin paljon, 
että sitä ainakin loppuvaiheessa voi
daan käsitellä ohjesäännössä ilmoite
tun suorituskyvyn verran eli 400 ton
nia/vrk. Tämä on mahdollista, jos har
Joitukseen yhdistetään jonkin varikon 
materiaalin hajauttamisharjoitus. Kul
Jetusten järjestämiseksi harjoitukseen 
on yhdistetty vielä Moottorikoulun 
kuljetusharjoitus. 

Harjoituksissa on todettu, että jouk
kueen kokoonpano henkilöstön ja so
tavarustuksen osalta on pääpiirtein oi
kea. Tosin henkilöstö ei tahdo riittää 
tehokkaaseen vartiointiin ja lähipuo
lustukseen. Vahvuuksien mukaiset 
kaksi haarukkavaunua eivät myöskään 
riitä, vaan niitä tulisi olla kaksi kutakin 
varastoryhmää kohti. Myös lyhytkan
tamaiset radiot helpottaisivat ajoneu
vojen ohjaamista oikena aikana oikeal
le kuormauspaikalle. 

Aseenkorjauskomppanian kertaushar
joitukset 

Aseenkorjauskomppaniat ovat reser
viläisistä muodostettavia aseiden kor
jaustoimintaan koulutettavia yksiköi
tä. Korjaustoimintaa varten komppani
aan kuuluvat jalkaväki-, kenttätykistö
ja ilmatorjunta-aseiden korjausjouk
kueet, työstökonejoukkue, ajoneuvoil
la liikkuva kenttäkorjaamojoukkue se
kä tähystys- ja mittausvälineiden kor
jausryhmä. 

Kertausharjoituskoulutusta anne
taan noin 10 vuoden välein järjestettä
vissä sotilasläänien esikuntien taistelu-

12 Jalkaväen vuosikirja 1991 

Reserviläisjohtajia koulutetaan ampuma
tarvikevarastojoukkueen johtajiksi ja pri
kaatin huoltokomppanian taisteluväline
huoltojoukkueen johtajiksi. Kuva Asekou
lun maastoharjoituksesta. SA-kuva. 

välinetoimistojen johtamissa kertaus
harjoituksissa. 

Työstökonejoukkueita ei kouluteta 
kertausharjoituksissa, vaan henkilöstö 
valitaan tehtäviin siviiliammatin perus
teella, jolloin heillä on valmiina so
danajan tehtävän vaatima ammattitai
to. Myös muun henkilöstön valinnassa 
kiinnitetään huomio eri tehtäviin valit
tavien miesten varusmies- ja siviilikou
lutukseen sekä käytännön työkoke
mukseen. Ensisijaisesti valitaan ase
seppä-, aseseppäaliupseeri- tai taistelu
välinealiupseerin koulutuksen saaneita 
reserviläisiä. Siviilikoulutuksen osalta 
etusijalla ovat metallialan ammattimie
het. Johtajiksi pyritään valitsemaan 
metallialan teknillisen koulun käyneitä 
reserviläisiä sekä vakinaisesta palve
luksesta reserviin siirtyneitä asetekni
koita ja taisteluvälineupseereita. 

Johtajat ovat harjoituksissa 16 vuo
rokautta ja miehistö 12 vuorokautta. 
Harjoituksen aikana johtajat perehdy
tetään asekorjaamon perustamiseen ja 
sen toiminnan johtamiseen. Miehistöl
le koulutetaan yleisimpien käytössä 
olevien aseiden korjaustoimintaa sekä 
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perehdytetään heidät uusien välinei
den rakenteeseen ja korjaamiseen. 

Tähystys- ja mittausvälineiden huol
toryhmät koulutetaan näitä välineitä 
korjaavalla varikolla, koska sieltä löy
tyvät tarvittavat välineet ja kouluttami
seen vaadittava ammattitaito. 

Harjoitukset järjestetään yleensä va
ruskuntakorjaamoilla tai vuokratuissa 
korjaamotiloissa. Kenttäkorjaamo
joukkueet voidaan kouluttaa myös 
omissa erillisissä harjoituksissaan 
maasto-olosuhteissa. Koulutusta anne
taan myös kenttätykistön leirien yhtey
teen järjestettävissä harjoituksissa. 

Aseenkorjauskomppanian kokoon
pano ja välineistö ovat tällä hetkellä 
kehittelyn ja kokeilun kohteena. Pyrki
myksenä on aikaansaada helpommin 
liikuteltava ja paremmin kenttäkor
jauksiin kykenevä yksikkö. · 

Komppaniaan ollaan lisäämässä 
myös ohjuksia ja optolektroniikkaa 
huoltava ja korjaava osa, joka saa eri
koiskoulutuksensa tähän alaan pereh
tyl)eellä asevarikolla. 

Jalkaväen keveitä aseitahan on kai
killa aselajeilla ja puolustushaaroilla. 
Nämä voivat tukeutua tarvittaessa lä
himpään aseenkorjauskomppaniaan, 
sillä sieltä löytyy näiden aseiden kor
jaamiseen erikoistunut joukkue ja työ
kalut sekä varaosat. 

Komppanian kokoonpanoon kuuluu 
monia eri ammattimiehiä hoitamaan 
sen moninaisia tehtäviä. Aseenkor
jauskomppania on tärkeä huoltolenkki 
kentällä taistelevan joukon ja varikon 
tai tehtaan välillä. 

Ampumaleirit 

Kaikki ampumaleirit pitävät sisällään 
myös taisteluvälinehuollon koulutusta 
alkaen ampumatarvikkeiden jaosta, 
niiden saattamisesta ampumakuntoon 
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esimerkiksi elementtejä (sytyttimiä, 
nalleja, panoksia) kiinnittämällä sekä 
ampumatarvikemateriaalia (pakkauk
sia, hylsyjä, nalleja) evakuoimalla käs
ketyllä tavalla. Evakuointi onkin tär
keä koulutustapahtuma kahdesta syys
tä. Ensinnäkin näin saadaan arvokasta 
materiaalia talteen mahdollista uudel
leenkäyttöä varten. Varsinkin kriisi- ja 
sota-aikana tällä voi olla oleellisen tär
keä merkitys. 

Toiseksi on tärkeää erotella vaara
ton ampumatarvikemateriaali vaaralli
sesta vahinkojen välttämiseksi. Varsin 
usein jopa varikoille asti tulee "vaarat
tomien" hylsyjen, nallien ja pakkaus
ten joukossa kovia ampumatarvikkeita 
tai mahdollisesti !aukeamatta jääneitä. 
Viimeksi vuonna 1990 eräässä asevari
kossa työskennellyt mies oli vähällä 
kuolla huoltaessaan leiriltä palautettua 
hylsyä, jolloin hylsyyn jäänyt kova nalli 
räjähti ja vieressä työskennellyt sai sir
paleen kaulavaltimoonsa. Hengen me
nolta vältyttiin vain nopean ja 
asiantuntevan ensiavun johdosta. 

Varsinaisia taisteluvälinehuollon 
ampumaleirejä pidetään Lohtajan am
pumaleirialueella, missä Asekoulun 
kaikki kurssit ampuvat kaikilla jalka
väen kevyillä ja raskailla aseilla taiste
luammuntoja. Usein näihin leireihin 
liittyy Pääesikunnan käskemiä tai Ase
koulun opetukseen liittyviä kokeiluja. 
Viime vuosina on tutkittu mm. suoma
laisen rynnäkkökiväärin kädensuojuk
sen kiristystiukkuuden vaikutusta osu
makuvioon, panssaripatruunan vaiku
tusta rynnäkkökiväärin piipun kulumi
seen, vertailtu raskaan singon pimeä
tähtäimiä sekä suoritettu patruunoiden 
läpäisy- ja toimintakokeita. 

Koetulokset vaikuttavat aikanaan 
joko varikoille ja varuskuntakorjaa
moille annettaviin ohjeisiin tai jopa uu
den asemateriaalin hankintoihin. 

l ,opuksi 

l'aisteluvälinealalla on kyse huomatta
ista taloudellisista arvoista. Materiaa

lin jokahetkinen toimintakunto on 
dellytys sekä rauhan ajan koulutuk
!n onnistumiselle että sodan ajan 

1oukkojen perustamiselle ja taistelu
~ clpoisuudelle. Tämän voi taata vain 
1mmattitaitoinen ja hyvin koulutettu 
taisteluvälinehenkilöstö. Toteutumas
~a oleva aluehallinto-organisaatio aset
taa suuria haasteita reservimme kou
luttamiselle ja palvelutason parantami
selle. Taisteluvälinealan kertausharjoi
tuskoulutusta on kehitettävä siten, että 
rcserviläisjohtajat kykenevät koulutta
maan nykyistä huomattavasti tehok
kaammin ja itsenäisemmin alaisiaan ja 
joukkojaan. Reserviläisjohtajan tiedot 
ja taidot siviilitehtävässä tulee täysi
määräisesti hyödyntää ja ottaa käyt
töön myös taisteluvälinehuollon kou
lutuksessa. 

Lähteet 

Kirj allisuusläh teet 

Laine Leo, Rytty Yrjö, Varikkotoimin
ta kenttätykistötoiminnan taisteluvä
linehuollon turvaajana, 

Tykkimies 1988, s 113-126, Pohjois
Karjalan kirjapaino Oy, Joensuu 
1988 

Lampikoski Eero, Huoltoupseerikou
lutuksen kehitysnäkymät. 

Huoltopäällikkö 1986--1990, s.60--62, 
Vaasa Oy, Vaasa 1985, ISBN 951-
89646-9-X 

Vartiainen Matti, Huoltoupseerikou
lutus, 

Huoltopäällikkö 1986--1990, s.64-67, 

Vaasa Oy, Vaasa 1985, ISBN 951-
8%46-9-X 

Viita Raimo, Koulutuksen kehitysnä
kymät, 

Huoltopäällikkö 1986-1990, s.52-56, 
Vaasa Oy, Vaasa 1985, ISBN 951-
8%46---8-X 

Lehdistölähteet 

Fredrikson Heikki, Vaihtoehto ampu-
matarvikevarastojoukkueen ker-
tausharjoituksen toteuttamiseksi, 

Huoltoupseeri 1/89, s 14 
Ilmola Ilkka, Koko koulutuksen kenttä 

muuttuu, 
Sotilasaikakauslehti 3/90, s. 176-180 
Inkinen Esko, Huollon kertausharjoi

tuskoul u tus, 
Huoltoupseeri 4/88, s 18-20 
Laine Leo, Uusi asejärjestelmä- haas-

te huollolle, 
Huoltoupseeri 4/85, s 12-13 
Luotola Hannu, Haasteita huollolle, 
Huoltoupseeri 2/90, s. 40-41. 
Nieminen Esko, Koulutuksen mentävä 

askelen edellä, 
koulutuspäällikkö Tuomo Tuomisen 

haastattelu, 
Sotilasaikaka uslehti 3/90, s 172-175 
Rintala Erkki, Asekoululla tapahtuu, 
Huoltoupseeri 4/88, s 12-13 
Salotuomi Aimo, Pääesikunnan huol-

topäällikön Jorma Valon haastatte
lu, 

Huoltoupseeri 4/89, s 36-40 
Tikkanen Eero, Taisteluvälinealan tu

levaisuuden näkymiä, 
Huoltoupseeri 4/85, s 2-3 

Julkaisemattomat lähteet 

PEkoul-os PAK 
Taisteluvälinehuollon varusmieskou

lutus 
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PEjvtston PAK A 9:9 
Varusmiesten taisteluvälinealiupseeri

kurssi 

Haastattelut 

Kautto T, teknikkoyliluutnantti, PsPr 
Kokemuksia taisteluvälinealiupsee

rien, ohjusaliupseerien, ohjusmies
ten ja aseseppien koulutuksesta 

Lehtonen Risto, teknikkokapteeni, 
AseK 

Asekoulun ampumaleirit kokeilukent
tänä 

Vaajamo Seppo, majuri, ESSlE 
Aseenkorjauskomppanioiden kertaus

harjoitusten johtaminen 

tarjoaa graafisen alan asiantuntemusta ja hyvää kirjapaino
taitoa yhteisöille ja järjestöille sekä kaikille painotuotteita tarvit
seville. 

PL 21, 76101 Pieksämäki, puhelin 958-13066, telefax 958-28574 
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IOUKKO-OSASTOT 
KERTOVAT 

J ÄÄKÄRIPRIKAATI 

uosi 1989 oli Jääkäriprikaatissa ja So
dankylän varuskunnassa moninkertai
nen juhlavuosi. Varuskunnan rakenta
misen aloittamisesta tuli kuluneeksi 30 
·uotta ja 25 vuotta täyttyi Lapin Jääkä-

1 ipataljoonan siirtymisestä Vaasasta 
-.odankylään. Jääkäriprikaati juhli 
1 10. perustamisensa 10-vuotisjuhlaa ja 
vielä varuskunnassa toimivat Sodanky
län Vaatetuskorjaamo ja Sodankylän 
Sotilaskotiyhdistys viettivät omia 20- ja 
JO-vuotisjuhliaan. Näin vuoden 1989 
helmikuun alusta prikaatin komenta-
1an tehtävän vastaanottanut ev Jyrki 
lolma aloitti komentajakautensa juhla
vuoden merkeissä. 

Seuraava vuosi alkoi organisaatio
tarkistuksen toteuttamisella, kun 
'.1.1990 perustettiin Sodankylän patal
joona. jonka uuden komentajan evl Os
mo Kiiskisen johtoon tulivat prikaatin 
entiset erillisyksiköt. Uusi Sodankylän 
nimikkopataljoona sai vaalittavakseen 
talvisodanaikaisen Pohjois-Suomesta 
perustetun JR 27:n perinteet. 

Perinteiden vaalimista palvelevana 
toimenpiteenä käynnistettiin Jääkäri-

Eversti Jyrki Jolma 

prikaatin perusyksikköviirien uusimi
nen ja hankkiminen niille perusyksi
köille joilta se on puuttunut. Tämän 
mahdollisti Sodankylän Sotilaskotiyh
distyksen myöntämä suurehko 10-vuo
tislahjamääräraha prikaatille. 

Varusmieskoulutuksen alalla tapah
tui merkittävä muutos, kun uusi 5/2-
koulutusjärjestelmä käynnistyi 8.3. 
1990 palvelukseen astuneella saapu
miserällä. Uutena asiana on jo ehtinyt 
varusmiehille tulla tutuksi myös uusi 
285:n vuorokauden palvelusaika, joka 
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Jääkäriprikaatin 10-vuotisjuhlayleisöä 1.10.1989 

1/90 saapumiserälle otettiin käyttöön. 
Koulutuksen käytännön toteutuksessa 
on uuden 5/2-koulutusjärjestelmän 
käyttöönoton ohessa tapahtunut mui
takin muutoksia, joista näkyvimmät 
ovat Jääkäriprikaatin tykkimiesten, 
pioneerien ja viestimiesten palveluk
seenastuminen alokkaiksi Kajaaniin ja 
Ouluun sekä siirtyminen erikoiskoulu
tuskaudella Sodankylään koulutetta
viksi ja täältä aikanaan kotiutettaviksi. 
Uusi koulutusjärjestely on lisännyt 
Jääkäriprikaatin jalkaväkikoulutetta
vien lukumäärää ja samalla koulutetta
vista yhä useampi tulee palvelukseen 
Oulun läänin alueelta ja jopa sen etelä
puolelta. 

Jääkäriprikaatin vuoden kouluttaja
na vuonna 1988 palkittu vääp Esa Kak
ko tuli 6.3.1989 valituksi myös vuoden 
jalkaväkikouluttajaksi. Vuoden 1989 
Jääkäriprikaatin vuoden kouluttajana 
palkittiin kapt Jorma Kitunen ja vuon-
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na 1990 sama kunnia tuli yliv Jukka 
Rautiolle, ansioituneelle panssarintor
juntaohjuskouluttajalle. 

Puolustusvoimien kilpailuissa ovat 
Jääkäriprikaatin edustajat menesty
neet hyvin kaksivuotiskaudella. Hiih
tomestaruuskilpailuissa varusmiesten 
15 km:n maastohiihdossa saavuttivat 
alik Ari Palolahti ja alik Jari Isometsä 
kaksoisvoiton. 

Ampumamestaruuskilpailuissa 
vuonna 1989 ampui yliv Jukka Törmä
nen puolustusvoimien mestariksi rk 
10+ 10 ls kilpailussa. 

Sotakoirien kesämestaruuskilpailus
sa ohjasivat varusmiessarjassa jääk Sa
kari Timonen ja jääk Sakari Joenväärä 
saksanpaimenkoiransa Okun ja Men
oin suojelu- ja jälkikokeiden mesta
ruuksiin vuonna 1989. Vuotta myö
hemmin sai Oku suojelukokeessa tyy
tyä pronssisijaan ohjaajanaan jääk 
Pekka Savolainen. 

\ otilaskolmiottelussa vuosi 1989 oli 
,ukko-osastolle menestyksellinen, 
uita vuotta myöhemmin tuli täysosu
, joukkue- ja joukko-osastomesta-

1111ksien muodossa. Joukkueessa kil-
1 11livat ylil Mikko Viitala, vääp Mika 

1 k ula sekä alik Tuomas Niemioja ja 
hk Kalle Saari. Heistä alik Tuomas 

11 mioja on samalla varusmiessarjan 
11110Justusvoimien mestari. 

Puolustusvoimien ampumamesta-
uuskilpailuissa vuonna 1990 käytiin 

1 lnnittävä kilpailu Parolankilvestä. 
1 !Hlkäriprikaatin varusmiesjoukkue jäi 
1 uitenkin kilpailussa toiseksi lähes 
1 1sapistein voittajan kanssa. Vuoden 

uluttua yritetään uudelleen. 
Jääkäriprikaatin omista kilpailuista 

m syytä jälleen todeta perinteisen Jee-
1önlenkin vuosien mestarit: vuonna 

1989 jääk Juha Marttila aika 2.06,15 ja 
uonna 1990 jääk Teijo Lukkarila aika 
11,24. 
Kuluneen kaksivuotiskauden aikana 

ulkomaalaisvierailut ja muu kiinnostus 
pr ikaatiin ovat jatkuneet ehtymättömi
nä. 

Valakuntomarssi suuntautui kesällä 1989 
Lokan kylään 

Perinteisten saapumiserän valakun
tomarssien kohteina ovat olleet kesällä 
1989 Lokan kylä, keväällä 1990 Pelko
senniemi ja syksyllä 1990 Savukoski. 
Ilahduttavaa on ollut varusmiesten 
omaisten suuri kiinnostus tapahtu
maan ja poikiensa palvelusolosuhtei
siin. 

Uuden 5/2-koulutusjärjestelmän en
simmäiset kokemukset on saatu ja jat
kokehittäminen on käynnissä. 
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KAINUUN PRIKAATI 

Katsausaikana Kainuun Prikaati on 
elänyt voimakasta kehityksen kautta. 
Prikaatin vahvuus on kasvanut merkit
tävästi uuden organisaation myötä. 
Koulutussuunnitelmat on uusittu vas
taamaan uutta koulutusjärjestelmää. 
Prikaati on pitänyt kiinteästi yhteyttä 
ympäröivään maakuntaan. 

Ev Pertti Vuolento palveli Kainuun 
Prikaatin komentajana 1.2.1988-
1.10.1990. Häneltä komentajan tehtä
vät otti vastaan ev Kari Hietanen. Kak
si vuotta esikuntapäällikkönä toiminut 
evl Seppo Juntunen siirtyi syyskuussa 
1990 YK-tehtäviin ja luovutti tehtävät 
evl Kauko Taskilalle. 

Itsenäisyyspäivänä 1989 prikaatin 
kunniavieraina oli yli 700 kainuulaista 
talvisodan veteraania. Vcteraanimie
het ja -naiset osallistuivat talvisodassa 
kaatuneiden sankarivainajien haudoil
la kynttilöiden sytytykseen ja seppe
leenlaskuun. Veteraanit olivat mukana 
paraatikatselmuksessa ja ottivat vas
taan ohimarssin. Juhlapäivän lopuksi 
nautittiin yhteinen ateria. 

Elokuussa 1990 kasarmialueella jär
jestettiin prikaatin perinnepäivä. Kai
nuun ja Pohjois-Savon kunnat luovutti
vat tällöin prikaatin perusyksiköille 
uudet yksikköviirit. Edelliset yksikkö
viirit, jotka olivat vuodelta 1977, siir
rettiin perinnehuoneeseen. Perinne
päivän viettoon oli kutsuttu vuosina 
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Eversti Kari Hietanen 

1962-1966 prikaatissa palvelleita, joilla 
oli näin mahdollisuus tutustua prikaa
tin nykyiseen koulutukseen ja toimin
taan. Seuraavan kerran perinnepäivää 
vietettäneen 1992 prikaatista kirjoitet
tavan historian valmistumisen yhtey
dessä. 

Vuoden 1990 alussa prikaatissa otet
tiin käyttöön uusi organisaatio. Kai
nuun Jääkäripataljoonassa aloittivat 
Sissikomppania ja 2.J ääkärikomppania 
uusina perusyksikköinä. Entuudestaan 
pataljoonaan kuuluvat 1.JK, KrhK ja 
PstK. Kuopion perinteitä vaalimaan 
perustettiin Kuopion Pataljoona, jo
hon perusyksikköinä kuuluvat Esikun
takomppania, Kuljetuskomppania ja 
Kerta usharj oituskomppania. Perustet-

Kainuun Prikaatin perinnepäivänä Kainuun ja Ylä-Savon kunnat luovuttivat uudet perus
yksikköviirit 

luun Kainuun Tykistörykmenttiin siir
tyi lisähenkilöstöä lakkautetusta Poh
jois-Karjalan Patteristosta. Perusyksik
köinä rykmenttiin kuuluvat 1., 2. ja 
l Patteri sekä Kertausharjoituspatteri. 
Lisäksi prikaatiin liitettiin Kainuun So
tilassoittokunta. 

Uudessa koulutusjärjestelmässä pri
kaati lähettää erikoiskoulutuskauden 
puolivälissä puolet tykkimiehistään 
valmiusjoukoksi Jääkäriprikaatiin. 
Vastaavasti prikaati saa Pohjan Prikaa
tista pioneerijoukkueen ja Pohjois
Suomen Viestipataljoonasta viesti
joukkueen. 

Puolustusvoimien koulutustasokil
pailuissa prikaatin kranaatinheitin-, 
panssarintorjunta- ja tykkimiehet ovat 
menestyneet hyvin. Kainuun Tykistö
rykmentistä ja Pohjanmaan Tykistö
rykmentistä perustettu harjoituspatte
risto voitti kenttätykistön kesäleirillä 
1990 ylivoimaisella tuloksella tulen
aloituskilpailun. 

Kainuun Prikaati on saanut olla mu
kana kehittämässä ja kokeilemassa 
uutta kalustoa ja uusia kokoonpanoja. 
Erityisesti heitinmiehet ovat saaneet 
sekä kesällä että talvella runsaasti ko
keilutehtäviä. Kesällä 1989 ammuttiin 
uudella 120 krh 85 heittimellä yli 1000 
laukausta. Kokeiluheitin sai käyttöö
nottopäivän mukaisesti Päivikki-ni
men. Talvella 1990 Päivikkiä ajelutet
tiin muiden krh-komppanian heitti
mien tavoin suksiversiona Lapin tuntu
reilla. 

Prikaatin sisäistä koulutustarkastus
järjestelmää on kehitetty vastaamaan 
uutta koulutusjärjestelmää ja prikaatin 
kasvanutta vahvuutta. Koulutuksen 
kehittämisessä on painopiste ollut kou
lutusmenetelmien kehittämisessä ja 
oppimiselle myönteisen koulutusilma
piirin luomisessa. Eri aselajien ja kou
lutushaarojen yhteistoirnintaharjoituk
sia on pidetty saapumiserittäin. Vuo
sangan ampumaleirialueella taistelu-

185 



Itsenäisyyspäivänä 6.12.1989 juhlallisuuksien kunniavieraina olivat Talvisodan kainuulai
set veteraanit 

ammuntoja on tuettu kesästä 1990 al
kaen myös kenttätykistöllä. 

Prikaati järjesti vuosien 1989 ja 1990 
puolustusvoimien hiihtomestaruuskil
pailut. Kesällä 1990 Kainuun Prikaatin 
järjestettävänä oli CISM:n yleisurhei
lun MM.kisat. Kisat olivat järjestelyil
tään menestys. Kisoihin osallistui yli 
300 urheilijaa ja johtajaa 27:stä maasta. 
Poikkeuksellisen mittavan urheiluta
pahtuman valmistelu vaåti prikaatin 
henkilökunnalta muiden palvelusteh
tävien ohella suuren määrän työtä ja 
ponnistelua. Kilpailujen onnistumi
seen myötävaikutti merkittävästi Ka
jaanin Kipinän toimitsija-apu sekä Ka
jaanin kaupungin ja eri yhteisöjen huo
mattava tuki. Jokainen lenkki oli tär
keä Kainuun olosuhteissasuuren urhei
lutapahtuman onnistumiseksi. 

Keväällä 1989 prikaatiin tutustuivat 
maassamme olevat ulkovaltojen soti
lasasiamiehet. Ranskan ulkopoliittisen 
instituutin tutkimusjohtaja Jerome Pa
olin sekä Ranskan puolustusministeri-
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ön valtiosihteeri Gerard Renon vierai
livat prikaatissa katsauskausen aikana. 
Englantilainen marsalkka Sir Leslie 
Bagnall tutustui prikaatin toimintaan 
maaliskuussa 1990. Ruotsin maavoi
rpien komentaja kenraaliluutnantti 
Ake Sagren sai näytön Kainuun Pri
kaatin osaamisesta syksyllä 1990. 

Kainuun Prikaatin Killan ja ruotsa
laisen Norrlannin Rakuunarykmentin 
Killan välillä on toteutettu vuosittaista 
vierailijoiden vaihtoa. Syksyllä 1990 
Kainuun Prikaati otti ruotsalaiset vie
raat vastaan ja järjesti heille mieliin
painuvan vierailuohjelman. 

Henkilökunnan vähyydestä huoli
matta olemme yhteisvoimin yltäneet 
moneen huippusuoritukseen ja kaikes
sa olemme voineet noudattaa laadittua 
koulutussuunnitelmaa. Maanpuolustu
systävällisen Kainuun tukemana pri
kaati on valmis kohtaamaan uuden hal
linto- ja koulutusjärjestelmän tuomat 
haasteet. 

KARJALAN PRIKAATI 

Vuosien 1989 ja 1990 vaihteessa toteu
tettiin puolustusvoimien organisaa
tiouudistus. Karjalan Prikaatiin liitet
tiin Kymen Jääkäripataljoona ja Karja
lan Tykistörykmentti, jotka jatka~at 
toimintaansa prikaatin joukko-yksik
köinä yhdessä Kouvolan Pataljoonan 
kanssa, joka oli ennen nimen muu!osta 
Kertausharjoituspataljoona. KafJalan 
Prikaatin ja Karjalan Tykistörykmen
tin Aliupseerikoulut yhdistettiin ja ~1:1-
teen aliupseerikouluun muodost~ttn~ 
jalkaväki- ja tykistöosastot. Lts~ksi 
prikaatiin kuuluvat Valkealan ~ofJaa
mo ja Valkealan Varuskuntasauaala. 

Eversti Pasi Raittila otti Karjalan 
Tykistörykmentin komentajuuden jäl
keen 1.3.1990 vastaan prikaatin ko
mentajan tehtävät eversti Kalevi Rissa
selta, joka siirtyi erityistehtävään Pää: 
esikunnan tiedusteluosastoon. Eversti 
Raittilan tehtävät otti vastaan 1.3.1990 
evl Erkki Heinilä, joka luovutti ne 
27.8.1990 evl Esko Lappalaiselle siirty
essään Mikkelin Sotilaspiirin Esikun
taan. Evl Ilkka Porras otti 1.12.1988 
vastaan esikuntapäällikön tehtävät evl 
Antti Mustoselta tämän siirtyessä eri
tyistehtäviin Pääesikunnan operatiivi
seen osastoon. Jääkäripataljoonan (ny
kyinen KymJP) komentajan tehtävät 
otti 1.10.1989 vastaan evl Aulis Leino
nen evl Pentti Hämäläiseltä tämän siir-

Eversti Pasi Raittila 

tyessä Pääesikunnan tiedotusosastoo~. 
Kertausharj oi tuspa taljoonan ( ny kyi
nen KouP) komentajan tehtävät otti 
1.12.1988 vastaan evl Hannu Paronen 
evl Portaalta. Sirtyessään 1.4.1989 YK
tehtäviin evl Paronen luovutti patal
joonan komentajan tehtävät evl Asko 
Perkiölle. 

Vuoden 1990 alussa siirryttiin 5/2-
koulutusjätjestelmään. Uudet koulu
tussuunnitelmat on saatu toimiviksi ja 
uuden järjestelmän ansiosta prikaatilla 
on käytettävisään mielekkään kokoiset 
koulutusryhmät ja suunnitelmat mah
dollistavat entistä paremmin nousujoh
teisen koulutuksen antamisen varus
miehille. 

Katsauskaudella olemme osallistu
neet Kaakkois-Suomen Sotilasläänin 
komentajan johtamaan puolustusvoi
mien pääsotaharjoitukseen, "Harjoitus 
90:een". 
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Varuskunta- ja taisteluharjoitukset 
pidettiin v 1989 yhdessä Savon Prikaa
tin, Päällystöopiston, Kymen Jääkäri
pataljoonan, Karjalan Tykistörykmen
tin, Salpausselän Ilmatorjuntapatteris
ton ja Kymen Pioneeripataljoonan 
kanssa. 

Vuonna 1990 organisaatiouudistuk
sen myötä harjoitusten järjestämisvas
tuu jakautui lähinnä Karjalan ja Savon 
Prikaatien kesken. Harjoitusten luku
määrä kasvoi jonkin verran eri soti
lasopetuslaitosten tarpeiden kohdis
tuessa Kaakkois-Suomen Sotilasläänin 
alueella ainoastaan näihin kahteen pri
kaatiin. 

Omien kertausharjoitusten määrä 
kasvoi kolminkertaiseksi vuodesta 
1989 vuoteen 1990 eli noin viiteenkym
meneen, koulutettavien miesten ja ker
tausharjoitusvuorokausien lukumää
rän kaksinkertaistuessa. Suurimmat 
harjoitukset ovat olleet pataljoonan 
harjoitus v 1989 ja kaksi patteriston 
harjoitusta v 1990. Lisäksi prikaati on 
osallistunut koulutus- ja osittain perus
tamisvastuullisena useisiin Kaakkois
Suomen Sotilasläänin ja eri sotilaspii
rien johtamiin harjoituksiin, joista suu
rimmat olivat kesäkuussa 1990 pidetty 
vahvennetun pataljoonan harjoitus ja 
saman vuoden syksyllä pidetty "Har
joitus 90". 

Vuoden kouluttajaksi on nimetty ja 
palkittu kouluttajastipendein 
- 6.5.1989 vääp Ari Nipuli 
- 6.5.1990 ylil Jussi Tudeer. 

Uuden panssari- ja kuljetusvaunuka
luston käsittelyä, huoltoa ja varastoin
tia varten aloitettiin v 1990 uusien va
rasto-, huolto- ja koulutushallin raken
taminen. Kymen Pioneeripataljoonan 
siirtoa varten aloitettiin uuden kasar
min ja vesistökalustosuojien rakenta
misen sekä nykyisten varuskunnallis
ten huoltolaitosten laajentamisen 
suunnittelu v 1990. 
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Vekaranjärvellä on ollut useita kor
kean tason vierailuja, joista mainitta
koon 
- kenttäpiispa Jorma Laulaja 26.-

27.1.1989 
- Kirovin sotilasakatemian johtaja 

15.2.1989 
- Leningradin sotilaspiirin komentaja 

V J Jermakov 6.4.1989 
- SNTL:n asevoimien yleisesikunnan 

päällikkö, armeijankenraali M A 
Moisejev 13.2.1990 

- Sveitsin koulutuspäällikkö, Korps
kommandant Rolf Binder 3.5.1990 

- 31.-42. maanpuolustuskurssien opin
tomatka 30.5.1990 

- 114. maanpuolustuskurssin inter
naattivaihe 15.11.1990 
Karjalan Prikaati on järjestänyt mm 

Kaakkois-Suomen Sotilasläänin hiih
tomestaruuskilpailut v 1989 sekä Puo
lustusvoimien ampumamestaruuskil
pailut v 1990. 

Huolimatta joistakin takaiskuista ur
heilurintamalla olemme taistelleet sit
keästi aivan valtakunnan kärjen tuntu
massa. Puolustusvoimien mestaruus
kilpailuista mainittakoon seuraavat 
saavutukset vuodelta 1989: 
- varusmiesten standardikiväärin 20 ls 

mestari opp Ali Tolvanen 
....:. sotakoirien IX kesämestaruuskilpai

lujen joukko-osastojen välisen jouk
kuekilpailun mestaruus 
- spu Onni /jääk Pasi Hynnä 
- spn Monika/jääk Janne Paasonen 
- spu Peetro/jääk Jussi Toivonen 

- suunnistusmestaruuskilpailujen par-
tiokilpailun toinen sija partiolla 
- kapt Kimmo Hakanen 
- vääp Harri Hintsanen 
- alik Teemu Koho 
- alik Jussi Toivonen 

- hiihtomestaruuskilpailujen yleisen 
sarjan kuudes oli vääp Jari Toura. 
Vuoden 1990 saavutuksista mainit

takoon seuraavat: 

Leningradin sotilaspiirin komentaja kenraalieversti Viktor Jermakov vieraili seurueineen 
huhtikuun 1989 alussa Vekaranjärvellä. 

- yleisurheilumestaruuskilpailuissa 
maastojuoksun joukkuekilpailun 
mestaruus joukkueella 
- kapt Veli Kovanen 
- yliv Veikko Simola 
- alik Arttu Soininen 
- Harri Sutela 

- varusmiesten maastojuoksun toinen 
sija alik Arttu Soininen 

- suunnistusmestaruuskilpailujen sar
jan Y 40 mestari yliv Jouko Väärä
nen ja sarjan Y 35 toinen sija kapt 
Kimmo Hakanen 

- sotakoirien kesämestaruuskilpai-
luissa varusmiesten jälkikokeen 
mestaruus spu Peetro/jääk Jarmo 

Parviainen ja samassa kilpailussa spu 
Riko/jääk Mika Ahoniemi sijoittui
vat kolmanneksi. Joukko-osastojen 
välisen joukkuekilpailun toinen sija 
joukkueella 
- spu Peetro/jääk Jarmo Parviainen 
- spu Onni /jääk Panu Makkonen 
- spn Monika/jääk Petri Nikula 

- ampumamestaruuskilpailuissa vääp 
Arto Laakso oli neljäs sekä pienois
kivääri 3x20 ls että standardikivääri 
3x20 ls 300 m ammunnassa. SM-kil
pailuissa vääp Laakso oli mahtavasti 
mestarina: vapaakivääri 3x40 ls 300 
m ja 3x40 ls pysty sekä 60 ls 300 m 
makuu. 
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P ANSSARIPRIKAA TI 

Panssariprikaati on erityisesti vuoden 
1990 aikana kokenut monia kokoonpa
noon, johtajistoon ja koulutusjärjeste
lyihin liittyviä muutoksia. 

Panssariprikaatin komentaja vaihtui 
1.6.1990. Ev Lasse Wächter siirtyi Sa
vo-Karjalan Sotilasläänin komentajak
si ja komentajan tehtävät otti vastaan 
ev Antero Leirimaa, joka siihen asti oli 
toiminut esikuntapäällikkönä. 

Esikuntapäällikön tehtävät otti vas
taan evl Eero Vallaskangas, joka puo
lestaan luovuttti Panssarivaunupatal
joonan komentajan tehtävät evl Esko 
Janatuiselle. Myös muissa joukkoyksi
köissä on tapahtunut komentajavaih
doksia. Evl Tapani Salomäki otti Paro
lan Pataljoonan komentajan tehtävät 
vastaan evl Harry Jääskeläiseltä 
1.6.1989, evl Kari Siljander Hämeen 
Jääkäripataljoonan komentajan tehtä
vät evl Antti Nummiselta 1.4.1990 ja 
evl Jouko Huhtala otti vastaan Jääkäri
tykistörykmentin komentajan tehtävät 
evl Heikki Pajuselta 1.5.1990. 

Panssariprikaatin kokoonpanoa tar
kistettiin 1.6.1990. Tällöin siihen liitet
tiin Panssarisoittokunta, Panssari
vaunupataljoonasta lakkautettiin yksi 
panssarivaunukomppania, J ääkäripat
teristo laajennettiin Jääkäritykistöryk
mentiksi ja siihen perustettiin kertaus
harjoituspatteri. Samalla lakkautettiin 
kertausharjoituskomppania, joka oli 
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kuulunut Parolan Pataljoonaan, johon 
taas perustettiin Jääkärikomppania ja 
liitettiin aiemmin Hämeen Jääkäripa
taljoonaan kuulunut Sotilaspoliisikou
lu. 

Prikaatin varusmieskoulutus uudes
sa 5/2-saapumiseräjärjestelmässä on 
käynnistynyt. Panssarivaunukoulutuk
sen yleisjärjestelyissä on vuoden 1990 
alussa tapahtunut muutoksia.jotka liit
tyvät erityisesti reservin kouluttami
seen eri kalustotyypeille samoin kuin 
koulutuskalustoon ja kouluttajaresurs
seihin. 

Sotilaspoliisikoulutus on laajentu
nut, kun 1/90-saapumiserästä alkaen 
aloitettiin tämän koulutushaaran kou
lutus myös Kaartin Pataljoonan tarpei
siin. 

Panssarivaunupataljoona vietti pe-

1 innepäiväänsä yhdessä panssarimies
l'lcraanien kanssa näyttävästi 70-vuo

t isjuhlassa 14.7.1989. Ohimarssiin osal
listui mm Renault-kalustoa. Panssari-
aunupataljoona antaa koulutusta tais

telu- ja kuljetuspanssarivaunumiehille 
;ckä panssaripioneereille ja ilmator
juntamiehille. Reserviläisiä on koulu
tettu myös ilmatorjuntapanssarivaunu
~ alustolla. Taistelupanssarivaunuka
lusto on kehittynyt mm modernisointi
työn ansiosta (T-55 M). Koulutus mo
Jcrnisoidulla kalustolla on lähtenyt hy
vm käyntiin, koulutustulokset ovat 
l'rinomaiset ja kokemukset kalustosta 
hyvät. 

Hämeen Jääkäripataljoona antaa 
panssarijääkäri- ja kranaatinheitinkou
lutusta sekä lisäksi Panssariprikaatin 
muitakin joukkoyksikköjä palvelevaa 
aliupseerikoulutusta. Pataljoonan uu
desta panssarivaunukalustosta (BMP-
2) saadut kokemukset ja koulutustu
lokset ovat hyvät. 

Parolan Pataljoona antaa Jääkäri
komppaniassa ja Sotilaspoliisikoulussa 
sotilaspoliisikoulutusta sekä Panssari
prikaatin että muiden joukko-osasto
jen, jopa koko puolustusvoimien tar
peisiin. Pataljoona toteuttaa lisäksi 
mittavan kuljettajakoulutuksen, jonka 
tuottamista kuljettajistakin valtaosa 
koulutetaan jalkaväen miehistä. 

Panssarikoulu on Panssariprikaatiin 
kuuluva sotilasopetuslaitos, joka antaa 
kantahenkilöstölle perus- ja täyden
nyskoulutusta panssari- ja panssarin
torjunta-aloilla koko puolustusvoi
mien tarpeisiin sekä reserupseerikou
lutusta panssarivaunu- ja panssarijää
kärilinjoilla. Kouluun kuuluvassa 
Panssarintorjuntakomppaniassa anne
taan koulutusta panssarintorjuntamie
hille panssarintorjuntaohjus 82:lla ja 
sinkoaseilla. Viimemainituilla aseilla 
koulutetaan miehiä myös Kaartin Pa
taljoonan tarpeisiin. Panssarikoulua 

ovat työllistäneet ja työllistävät uusiu
tuvan upseeri- ja toimtupseerikoulu
tuksen suunnittelu ja järjestelyt. 

Panssariprikaatin toimintaa ovat ku
luneena kaksivuotiskautena sävyttä
neet lukuisat muutokset sekä koulu
tuksen laajeneminen. 

Toiminta on monipuolista ja prikaa
tin kalusto on nykyaikaista. Tämä osal
taan pitää henkilöstön motivaatiotason 
korkealla. 

Kilpailutoiminta 

1989 
- Partiosuunnistuksen 4. sija pv:n mes

taruuskilpailuissa 
- Pv:n yleisurheilumestaruuskilpailu

jen yleismestaruus 2. sija 
- Tu-opp Kari Jokinen 2. sija käsikra

naatinheitossa 
- Kok Jarmo Rasi 2. sija pv:n yleisur

heilumestaruuskilpailujen 5-ottelus
sa 

- Yliv Aimo Särkijärvi 3. sija pv:n 
yleisurheilumestaruuskilpailujen 
maastojuoksussa sarjassa yli 35 v 

- Psj Pasi Rekunen 2. sija pv:n yleisur-
heilumestaruuskilpailujen varus-
miessarjassa 

1990 
- Kers Marko Ketola pv:n mestaruus 

ammunnassa kiv 20 ls makuu 
- Pv:n ampumamestaruuskilpailujen 

2.sija varusmiessarjan joukkuekil
pailussa standardikivääri 

- Partiohiihdon 4. sija pv:n mestaruus
kilpailussa 

- Yliv Aimo Särkijärvi 3. sija pv:n 
yleisurheilumestaruuskilpailujen 
maastojuoksussa sarjassa yli 35 v 

- Pv:n jalkapallomestaruus 
- Partiosuunnistuksen 8. sija pv:n mes-

taruuskilpailussa 
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POHJAN PRIKAATI 

Pohjan Prikaati on vuosina 1989-1990 
jatkanut tehtävänsä mukaisesti varus
miesten ja reserviläisten kouluttamista. 
Kertausharjoitusten kasvava määrä se
kä pyrkimykset varusmieskoulutuksen 
tehostamiseksi ovat aiheuttaneet pai
neita kouluttajahenkilöstön riittävyy
den suhteen. Lisäksi vuoden 1990 aika
na voimaanastunut koulutusuudistus 
on tuonut uusia haasteita varusmies
koulutuksen suunnitteluun ja sen to
teuttamiseen mielekkäällä tavalla. 

Kuluneen kaksivuotiskautena pri
kaatin komentaja vaihtui. Eversti An
tero Maunula luovutti 1.8.1989 prikaa
tin komentajan tehtävät pääesikunnas
ta siirtyneelle eversti Tauno Ylänteel
le. 

Perinteiseen tapaan Pohjan Prikaati 
on ollut näyttävästi esillä Oulun lähi
kunnissa. Prikaati on järjestänyt vala ti
laisuudet vuosina 1989-1990 Vihannis
sa, Oulunsalossa ja Kärsämäellä. Vala~ 
tilaisuuksiin ovat osallistuneet runsas
lukuisesti niin kuntalaiset kuin myös 
varusmiesten omaiset. Prikaati järjesti 
vuosipäivänään 16.2.1989 Pudasjärvel
lä maanpuolustusjuhlan. 

Pohjan Prikaatin organisaatio muut
tui vuoden 1990 alusta lukien. Prikaa
tiin muodostettiin kolme joukkoyksik
köä: Oulun Pataljoona, Pohjan Jääkä
ripataljoona sekä Pohjan Pioneeripa
taljoona. Oulun Pataljoona vastaa ker-
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tausharjoitusten järjestelyistä ja toteu
tuksesta. Pataljoona kouluttaa myös 
kahdeksan viikkoa kestävillä kurssilla 
PSSl:n tarvitsemat sotilaspoliisit. Patal
joonan komentajana toimii evl Heikki 
Hiltula. 

Pohjan Jääkäripataljoona, jonka ko
mentajana toimii evl Heikki Matikai
nen, kouluttaa prikaatin kivääri-, pans
sarintorjunta- ja kranaatinheitinmie
het. 

Pohjan Pioneeripataljoona koulut
taa PSSl:n joukko-osastojen tarvitse
mat pioneerit. Pataljoonan palveluk
seen astuvat varusmiehet suorittavat 
peruskoulutuskauden jälkeen pionee
rin perustutkinnon, jonka jälkeen jouk
kueet siirretään KaiPr:iin ja JPr:iin. 
Pohjan Pioneeripataljoonan komenta
jana toimii maj Raimo Tuiskula. 

Aliupseerikoulussa koulutetaan pri-
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kaatin omien aliupseerien lisäksi ryh
mänjohtajia mm JPr:iin, KaiPr:iin, 
KarPr:iin ja P-SVP:aan. Koulun johta
jana on maj Lassi Maunu. 

Pohjan Prikaatin panssarintorjunta
miehet ja pioneerit ovat menestyneet 
erittäin hyvin valtakunnallisilla leireil
lä. Vuonna 1989 järjestetyllä panssarin
torjuntaleirillä prikaatin pst-joukkue 
voitti kevytsinko-joukkueiden välisen 
kilpailun. Vuonna 1990 valtakunnalli
sella pioneerileirillä prikaatin pionee
rit saavuttivat 2. ja 3. sijan. Vuonna 
1989 Pohjan Prikaatin järjestelyvas
tuulla olivat UA Y:n mestaruuskilpai
lut sekä Reserviläisurheiluliiton ampu-

13 Jalkaväen vuosikirja 1991 
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mahiihtomestaruuskilpailut. Pohjan 
Prikaati jatkoi edellis vuosien tapaan 
erinomaista menestystä puolustusvoi
mien hiihtomestaruuskilpailuissa. 
Vuonna 1990 prikaati voitti yleismesta
ruuden. Paras saavutus henkilökohtai
sissa lajeissa oli alik Marko Maaningan 
3. sija varusmiesten maastohiihdossa. 
Joukkuekilpailussa prikaatin viesti
joukkue alik Kuisma Taipale, alik Ju
hani Kukkola ja alik Marko Maaninka 
sijoittuivat toiseksi varusmiesten 3 x 10 
km viestihiidossa. PSSI:n hiihtomesta
ruuskilpailuissa 1990 prikaati voitti lä
hes kaiken. Mm partiohiihdossa pri
kaati otti kolmoisvoiton. 
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Ylil Kari Pelkonen nimettiin vuoden 1989 
kouluttajaksi. 

Pohjan Prikaati voitti myös yleis
mestaruuden PSSl:n suunnistusmesta
ruuskilpailuissa. 

Kulunut kaksivuotiskausi on ollut 
työntäyteistä aikaa. Prikaatin sisäinen 
orga~isaatiouudistus ja siirtyminen va, 
rusm1eskoulutuksessa 5/2-järjesteIJ 
mään ovat tuoneet uusia haasteita pri 
kaatilaisille. Pyrkimyksenä on edelleen 
kehittää ja tehostaa kantahenkilökun
nan ammattitaitoa ja varusmieskoulu
tuksen tasoa. 

Vuonna 1990 Pv:n hiihtomestaruuskilpailuissa yleismestaruuden voittanut joukkue. 
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PORIN PRIKAATI 

Porin Prikaati on vuosina 1989-1990 
piiätehtävänsä mukaisesti kouluttanut 
varusmiehiään jalkaväen reserviin, 
~aapumiserävahvuuksien oltua 850--
950 miestä. 

Joukko-osaston koulutusorganisaa
t 1on muutos toteutettiin 1.1.1990, jol
loin Satakunnan Jääkäripataljoona (6 
perusyksikköä) ja Turun Pataljoona (4 
perusyksikköä) aloittivat toimintansa. 
l'urun Pataljoonalle kuuluu myös re
serviläisten koulutusvastuu. Reservi
läisiä koulutettiin prikaatissa vuosina 
1989-1990 noin 4 600. Mittavaa koulu
lustehtävää on sävyttänyt kouluttaja
henkilöstön puute. Organisaatiouudis
tuksen mukanaan tuomat noin 40 uutta 
virkaa tulivat yhtä lukuunottamatta 
tyhjinä. Rekrytoinnin kautta virat ovat 
täyttymässä, mutta niiden tuotos kou
lutuksessa näkyy vasta muutaman vuo
den kuluttua. Henkilövajauksesta huo
limatta Porin Prikaati on kunnialla sel
viytynyt sille annetuista koulutusvel
voitteista. 

Prikaatin ajoneuvokanta on muuttu
nut kokonaisuudessaan. Traktorit ovat 
saaneet tehdä tilaa panssariajoneuvo 
83:lle, Nasu-kuorma-autoille sekä 
maastokuorma-au toille. 

Huovinrinteen varuskuntaan on ra
kennettu neljä ajoneuvokatosta, uusi 
150 m:n nykyaikainen kouluampuma
rata ja osalle kouluradoista on saatu 

Eversti Olli Nepponen 

sähkövalaistus ampumakauden piden
tämiseksi. Kauan odotettu ajoneuvo
huoltolan rakentamispäätös on tehty ja 
työt päästään aloittamaan keväällä 
1991. 

Muonitushuollossa prikaati on toi
minut puolustusvoimien kokeilujouk
ko-osastona tärkeimpinä kehittämis
kohteina yhä enenevä tehtävien koh
dentuminen ruokalan emännille sekä 
atk:n käyttöönotto. 

Porin Prikaati on menestyksekkäästi 
hoitanut erilaisten tapahtumien ja vie
railujen isännyydet. Vuosittain on va
ruskuntaan tutustunut yli 10 000 vieras
ta. Suurimmat tapahtumat ovat olleet 
keväiset koululaisvierailut ja perintei
set valatilaisuuksien omaistenpäivät. 

Lähiseuduille suuntautuneet vuosit
taiset valamarssit ovat saaneet kunnis-
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Reservin raskassinkoryhmä syksyllä 1989 

sa innostuneen vastaanoton. Elokuus
sa 1989 aloitettiin vuorovuosina Sata
kunnan ja Varsinais-Suomen maakun
tien alueilla toteutettavat maanpuolus
tusjuhlat. 

Useat puolustusvoimien ulkomaiset 
vieraat ovat myöskin tutustuneet jouk
ko-osastoomme. Toukokuussa 1989 
vieraili Huovinrinteellä sekä Itävallan 
joukkojen päätarkastaja, kenraali Oth
mar Tauschitz seurueineen että Belgi
an Kuninkaallinen Maanpuolustuskor
keakoulu. Puolustusvoimien reserviin 
siirtynyt komentaja, kenraali Jaakko 
Valtanen suoritti myöskin tammikuus
sa komentajakautensa jäähyväiskäyn
nin prikaatissa. 

Urheilun rintamalla on porilaisilla 
ollut menestyksekäs kaksivuotiskausi. 
Puolustusvoimien mestaruuksia on 
saavutettu runsaasti, viimeisimpinä 
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vaap Jukka Anttilan sotilas-3-ottelu
mestaruus ja puolustusvoimien suun
nis tusmestaru uskil pail u j en partiokil· 
pailun hieno voitto. Voittoisassa par
tiossa suunnistivat ltn Harri Koski, yliv 
Markku Virtala, upskok Tapio Pöysti 
ja kers Sören Nymalm. Erilaisia jouk
kue- ym kiertopalkintoja matkasi Sä
kylään, Kuntotalon ennestäänkin ko
meaan palkintokaappiin, kaikkiaan 
seitsemän. 

Kansliaministeri Ilkka Kanerva vih
ki 13.1.1990 Huovinrinteen hiihtokes
kuksen käyttöön. Näin oli Porin Pri
kaatin runsaan vuoden kestänyt mitta
va työ saatettu päätökseen. Samassa ti
laisuudessa luovuttivat lähiseudun 
kunnat prikaatin käyttöön nykyaikai
sen latukoneen laajan latuverkoston 
hoitoon. 

Hiihtokeskuksen ja kaluston todelli
nen toimivuus testattiin välittömästi 
helmikuussa ampumahiihdon SM !-kil
pailujen merkeissä. 

Kesällä 1989 perustettiin Pyhäjärvi
seudun sekä lähialueen reserviläisistä 
ja nostomiehistä Porilaissoittokunta. 
Mukana on myöskin naispuhaltajia ja 
soittajat kokoontuvat 3 viikon välein 
vapaaehtoisiin harjoituksiinsa Huovin
rinteelle. Menestyksekkään ensikon
sertin porilaissoittajat pitivät 11.3.1990 
lähes 500 innostuneen kuuntelijan läs
näollessa. Porilaissoittokunnasta pri
kaati on saanut oivan täydennyksen eri 
tilaisuuksiensa musiikilliseen tarjon
taan. 

Porin Prikaati on aina vaalinut kun
niakkaasti pitkäaikaisia perinteitään. 
Runsasta perinne-esineistöä esittelevä 
tila on kuitenkin varuskunnasta puut
tunut. Prikaatin 364. vuosipäivään 
mennessä saatiin valmiiksi Porilaismu
seo. Avajaistilaisuudessa 16.2.1990 
kutsuvierasjoukossa nähtiin mm iäkäs 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth ja 
Lounais-Suomen sotilasläänin komen-

taja kenraaliluutnantti Veikko Vesteri
nen, joka vihki museon käyttöön. Pe
rinnetilan korkeatasoisuutta parhaiten 
osoittaa se, että Porilaismuseo täyttää 
hyvin Puolustusministeriön museotoi
minnalle asettamat vaatimukset. 

Hyvät suhteet läheiseen maakun
taan sekä alueen kuntien kaikkinainen 
tuki ovat olleet perinteisiä joukko
osastollemme. Yhteiset ponnistelut ja 
erilaiset yhteistyöhankkeet ovat sitä 
entisestäänkin vahvistaneet. Porin Pri
kaatilla on porilaisineen edelleenkin 
vankka jalansija satakuntalaisessa ja 
varsinaissuomalaisessa maaperässä. 

Huovinrinteen Hiihtokeskuksen vihki 
käyttöön kansliaministeri Ilkka Kanerva 
13.1.1990 

Porilaismuseon avajaisissa 16.2.1990 oikealta jalkaväenkenraali A Ehrnrooth, kenrl V 
Vesterinen ja ev Olli Nepponen 
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SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaati on katsauskautena jat
kanut tehokkaasti jalkaväkitaistelijoi
den ja viestimiesten kouluttamista 
maamme reserviin perinteisessä ja vel
voittavassa Savon jääkärien hengessä. 
Reservin sodan ajan valmiutta on ko
hotettu lukuisilla kertausharjoituksilla 
ja antamalla kouluttaja-apua prikaatin 
ulkopuolisiin kertausharjoituksiin. 

Kiinteä ja monipuolinen yhteistyö 
on jatkunut Savon Prikaatin Killan kil
taveljien sekä JR 7:n ja JR 49:n vete
raanien kanssa. Unohtaa ei myöskään 
sovi sotilaskotisisarten suurta vapaaeh
toista työpanosta varusmiesten hyväk
si. Katsauskautena on jatkettu kanssa
käymistä ruotsalaisten ystävyysjouk
ko-osastojen kanssa molemminpuoli
silla vierailukäynneillä. 

Savon Prikaatin komentaja vaihtui 
talvisena pakkaspäivänä 1.2.1990. Pri
kaatia tällöin lähes 4,5 vuotta johtanut 
eversti Yrjö Honkanen siirtyi Taistelu
koulunjohtajaksi Tuusulaan ja luovutti 
tehtävät eversti Seppo Tanskaselle. 
Hän siirtyi Mikkeliin puolustusminis
teriöstä. 

Prikaatin uusittu koulutusorganisaa
tio astui voimaan 1.1.1990. Organisaa
tiotarkistus liittyi puolustusvoimissa 
tällöin toteutettuun kokonaisuudistuk
seen. Savon Prikaatin osalta uudistus 
merkitsi saapumiserien kasvamista lä
hes 200 miehellä sekä muutamien up-
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seerin- ja toimiupseerinvirkojen siirty
mistä Mikkeliin. Näkyvimpänä muu
toksena oli kahden pataljoonan - Sa
von Jääkäripataljoonan ja Mikkelin 
Pataljoonan - perustaminen sekä Sa
von Sotilassoittokunnan liittäminen 
prikaatiin. Savon Jääkäripataljoonan 
ensimmäisenä komentajana aloitti evl 
Olli Nuoramo ja Mikkelin Pataljoonan 
komentajana maj Harri Pantzar. Perus
yksikkötasolla Huolto- ja Kuljetus
komppaniat yhdistettiin sekä perustet
tiin uusi 3.Jääkärikomppania. Koulu
tusorganisaatio on seuraava: 

Koulutusolosuhteissa tapahtui vuo
den 1990 alkupuolella merkittäviä 
muutoksia. Tällöin l.Jääkärikomppa
nia ja Aliupseerikoulu aloittivat pans
sarijääkärikoulutuksen BTR-60 -ka
lustolla. Vuoden 1990 aikana tullaan 

kyseinen koulutus ulottamaan myös 
2.Jääkärikomppaniaan. 

3.Jääkärikomppania on aloittanut 
uusimuotoisen sotilaspoliisikoulutuk
sen. Kesällä 1990 varuskunnassa on 
siirrytty värvättyjen vartiomiesten ja 
sotilaspoliisivartiostojen käyttöön. 
Komppaniassa koulutetaan omien so
tilaspoliisien lisäksi sotilaspoliiseja 
Pohjois-Karjalan Prikaatille, Karjalan 
Prikaatille ja Karjalan Lennostolle. 

Varusmiesten sisä- ja huoltopalve
luksen kehittämistä on selvitetty työ
ryhmässä, jonka esittämiä korjauseh
dotuksia on toteutettu mm siirtymällä 
linjastoruokailuun. 

Kouluttajastipendit on myönnetty 
1989 yliv Esa Ambrusinille ja ylil Han
nu Salonheimolle sekä 1990 ltn Pentti 
Korppiselle ja sotmest Ismo Kontiolle. 

Sotilasläänikohtaisiin merkittäviin 
urheilusaavutuksiin kuuluu arvostetun 
Oltermannin hiihdon voitto vuosina 
1989-1990 sekä sotilasläänin hiihto
mestaruuskilpailujen voitto 1989. 
Vuonna 1990 prikaati voitti myös soti
lasläänin ampumamestaruuskilpailu
jen yleismestaruuden. Hyvää ampuma
menestystä täydensi Parolan kilven 
voitto vuoden 1989 puolustusvoimien 
ampumamestaruuskilpailuissa. Kilpi 
palasi tutulle paikalleen myös vuoden 
1990 ampumamestaruuskilpailujen jäl
keen. 

Mikkelin läänin kansanedustajat pe
rehtyivät 15.1.1990 ministeri Mauri 
Miettisen ja maaherra J.Juhani Korte
laisen johdolla KSSl:n ja Mikkelin va
ruskunnan lähivuosien kehitysnäky
miin. KSSl:n uusi komentaja kenraali
majuri Heikki Koskelo tutustui prikaa
tiin 23.3.1990. Vierailua oli 21.2.edeltä
nyt edellisen komentajan kenraaliluut
nantti Gustav Hägglundin jäähyväis
käynti. 

Puolustusvoimain komentaja ami
raali Jan Klenberg vieraili prikaatissa 

Prikaatin komentaja on vaihtunut. Vasem
malla entinen komentaja eversti Yrjö Hon
kanen ja oikealla uusi komentaja eversti 
Seppo Tanskanen. 

Uusimuotoinen sotilaspoliisikoulutus aloi
tettiin keväällä 1990. 
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Puolustusvoimain komentaja amiraali Jan 
Klenberg tutustui prikaatin uuteen koulu
tuskalustoon 

11.4.1990. Hän tapasi vierailunsa aika
na myös varusmiesten ja henkilöstöjär
jestöjen edustajia. 

Ruotsin maanpuolustuskorkeakou
lu vieraili prikaatissa 16.5.1990. Vie
raille esitettiin taistelunäytös vesitor
nin maastossa sekä jääkärien toimintaa 
Laurikkalan ampumaradalla. 

Ruotsin valtiopäivien puolustusva
liokunta vieraili prikaatissa 23.8.1990. 
Vierailun isäntänä oli eduskunnan 
puolustusasiainvaliokunnan puheen
johtaja kansanedustaja Tapio Holvitie. 

Norjalaisvieraita prikaatissa edusti
vat Elverumin ja sen ympäristön 
maan puolustusyhdistys, joka kävi Mik
kelissä ja Karkialammella 16.-
17.9.1990. Museopainotteisen ensim
mäisen päivän jälkeen vierailun ohjel
massa oli tutustuminen prikaatiin. 

Suur-Savon XXIV Maanpuolustus
päivien yhteydessä heinäkuussa 1989 
oli sotilasvala ja omaistenpäivä Ranta
salmen Parkuinmäellä. Uusien palve
lukseenastumispäivien vuoksi prikaati 
osallistui vuoden 1990 heinäkuussa 
Suur-Savon XXV Maanpuolustuspäi-
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ville ainoastaan ohjelmansuorittajana 
ja näytteilleasettajana. Sotilasvalat ja 
omaistenpäivät on vuonna 1990 toteu
tettu Mikkelissä. Katsauskauden aika
na järjestettiin kummankin vuoden 
toukokuun lopulla Karkialammellaa 
koululaisvierailupäivä, joiden ohjel
massa oli taistelunäytös ja kalustoesit
tely sekä tutustuminen varusmiesten 
kasarmielämään. Osanotto oli runsas
ta, kumpaankin tilaisuuteen osallistui 
toistatuhatta koululaista. 

Reserviläis- ja veteraanijärjestöjen 
tutustumismatkat prikaatiin ovat jat
kuneet tiiviinä. Oma osuutensa lisään
tyneisiin vierailuihin on ollut sillä, että 
J alkaväkimuseossa on ollut marras
kuusta 1989 elokuuhun 1990 auki tal
visotaa esittelevä erikoisnäyttely. 

Runsaan vuoden tiivis valmistelutyö 
huipentui 1.6.1989 Porrassalmella, jos
sa vietettiin arvovaltaisen kutsuvieras
joukon ja tuhatlukuisen katselijajou
kon läsnäollessa Porrassalmen taiste
lun 200-vuotisjuhlia. Tervehdyssanat 
tilaisuudessa lausui maaherra Uki 
Voutilainen. Ylevän juhlapuheen piti 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. 
Juhlallisuuksiin oli kutsuttu Ruotsista 
prikaatirnme ystävyysrykmenttien 
edustajia, joille lisäksi esiteltiin Savon 
maakunnan historiaa. 

Maavoimien vuosikymmenen päät
teeksi prikaatissa on siirrytty kuljetus
panssarivaunukaluston ja nykyaikai
sen vartiointivälineistön käyttöön. Toi
menpiteet parantavat osaltaan koulut
tajien ja koulutettavien motivaatiota ja 
vievät toiminnot nykyaikaiselle tasolle. 

Varuskunnassa ei tällä hetkellä ole 
merkittäviä ongelmia. Kehittämiskoh
teita luonnollisesti on ja ne löytyvät lä
hinnä harjoitusalue- ja rakennuspuo
lelta. Varusmiesten ja kouluttajien tilo
jen suhteen olisi päästävä 1960-Juvun 
tasolta 1990-luvulle ja paremmin vas
taamaan tämän päivän haasteisiin. 

NYLANDS BRIGAD 

Nylands Brigad har genomgått många 
förändringar under åren 1989-1990. I 
och med att Kustjägarbataljonen in
drogs, inleddes utbildningen av kustin
fanteriet inom brigaden den 1 januari 
1990. Att föregående organisationsfö
rändring trädde i kraft 1.9.1988 ger en 
bild av med vilken hastighet förän
dringarna sker. 

Till Nylands Brigad hör staben, Vasa 
Kustjägarbataljon, Raseborgs Sektion, 
Underofficersskolan, Dragsvik Verk
stad och Nylands Militärmusikkår. 

Infanteriutbildningen är koncentre
rad tili Vasa Kustjägarbataljon och Un
derofficersskolan. Vasa Kustjägarba
taljon är den enda truppenhet som ut
bildar kustinfanteri i vårt land. Genom 
utbildningen tränar vi såväl cheferna 
som manskapet att fungera i kust- och 
skärgårdsförhållanden under alla tider 
av året. Underbildningen sker i fyra 
grundenheter, som alla har sina egna 
särdrag. 1 l.Jägarkompaniet utbildas 
traditionella kustjägare för de mest 
krävande stridsuppgifterna i skärgr
den. I 2.Jägarkompaniet utbildas ku
stinfanteri som rör sig med pansarfor
don. Pansarvärnskompaniet utbildar 
kustinfanteriets pansarvärnsmän samt 
fr.o.m. år 1990 även pionjärer. Granat
kastarkompaniet utbildar kustinfante
riets grk-män samt fr.o.m. år 1990 in
fanteriets signalmän. 

Eversti Olof Thoden 

Kustinfanteriutbildningen förgicks 
av ett övergångsskede som räckte ett 
år. Under år 1989 genomfördes en om
fattande serie övningar under ledning 
av den sista kommendören för Kustjä
garbataljonen, övl Martti Kuivala, och 
med Kustjägarbataljonens persona! 
som utbildare i syfte att fömedla yrkes
skickligheten tili Nylands Brigad. Sam
tidigt inleddes planeringen och byg
gandet av nödvändiga bryggor och un
derhållspunkter på Hangöudd. Det tar 
dock tid innan arbetena är klara och 
verksamheten är därför tills vidare 
uppdelad på Dragsvik och Obbnäs. 
Kustjägarbataljonens tidigare sjöfart
sutrustning övergick även i Nylands 
Birgad ägo. En ny typ av landstignings
båtar (Uisko) är under utveckling. Bri-
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gaden har hela tiden deltagit i utveck
lingsarbetet. 

Förutom utbildningsutgiften över
gick även det finländska kustinfante
riets traditioner från Kustjägarbataljo
nen tili Nylands Brigad. Kustjägarba
taljonens fana blev Vasa Kustjägarba
taljons traditionsfana och årsdagen för 
slaget vid Teik~ri 5.7. blev bataljonens 
traditionsdag. Overlåtelsen av traditio
nerna skedde under högtidliga former 
18.12.1989. Vasa Kustajägarbataljon 
värnar liksom tidigare även om jägar
traditionerna, som truppförbandets 
namn hänvisar tili. Vid sidan av namnet 
fördes även den gröna baretten över 
från Kustjägarbataljonen. Republikens 
President hade år 1980 fastställt baret
ten som huvudbonad i Kustjägarbatal
jonen. I hela den omfattande överlåtel
seprocessen var detta förmodligen den 
detalj som fick mest uppmärksamhet. 
Den gröna baretten bevaras i Nylands 
Brigad som kustjägarnas-d.v.s. en spe
cialtrupps - kännetecken. Använd
ningsrätt beviljas i l.Jägarkompaniet 
och Underofficersskolan först efter 
kustjägarövningarna och -proven. 

Mitt under den pågående förän
dringen skedde ko.~mendörsbyte i Va
sa Jägarbataljon. Ovi Bjarne Ahlqvist, 
som hade planerat förändringen, blev 
1.5.1989 chef för FN-byrån vid för
svaq,ministeriet och den nye kommen
dören övl Heikki Tilander fick överta 
ansvaret för inledandet av den nya ut
bildningen. 

Övningsverksamheten har varit liv
lig under hela den gångna perioden. 
Nylands Brigad har deltagit i de öv
ningar som har ordnats för truppför
banden inom Södra Finlands Militär
län och infanterilägren samt ordnat eg
na skjutläger på skjutområdena i Syn
dalen och på Jussarö. Bataljonen har 
deltagit i de riksomfattande pansar
värns- och granatkastarlägren under 
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båda åren. Kustförsvarsövningarna 
och deltagandet i kustartilleriets ge
mensamma Jäger under båda åren har 
givit utbildningen ny färg. På lägren 
har man kunnat skapa kontakt med ku
stinfanteriets viktigaste samarbetspart
ner, kustartilleriet. Brigaden har även 
haft många repetionsövningar på sitt 
ansvar. Ar 1990 utbildades ett re
kordstort antal reservister: hela 3600 
män. 

Nylands Brigad har kontinuerligt 
försökt göra sin verksamhet känd, sär
skilt bland den finlandssvenska befolk
ningen. Den öppna portars dag som 
arrangeras i början av varje konting
ents tjänstgöringstid har i bästa fall 
samlat ca tvåtusen gäster. Varje år har 
det ordnats ett edgångstillfälle i någon 
kommun i Österbotten, som är ett vik
tigt rekryteringsområde för brigaden. 
De viktigaste evenemangen som briga
den har deltagit i med uppvisningar är 
följande: 
- 21.-30. totalförsvarskusen i maj 1989 
- de nordiska försvarsgillenas dagar i 

juni 1989 
- 113. totalförsvarskursen i november 

1989 
- ett engelskt-finskt säkerhetspolitiskt 

seminarium i juni 1990 
- Försvarsrådet i maj 1990 
- 117. totalförsvarskursen i november 

1990. 
Under den gångna perioden har bri

gaden fäst allt mera uppmärksamhet 
vid personalens tjänstgöringsmotiva
tion och -förhållanden. Målet är att ut
veckla brigaden tili en allt bättre tjänst
göringsplats för såväl stampersonalen, 
civilpersonalen som beväringarna. 
Samtidigt har man försökt öka briga
dens konkurrensakraft nät det gäller 
rekryteringen av persona!. Detta 
"marknadstänkande" går under nam
net "Dragsvikprocessen". Genom den 
försöker man främja nya tänkesätt, öka 

Kustjägarutbildning har börjat i Nylands Brigad 

målinriktningen i ledningen samt för
bättra trivseln och atmosfären på ar
betsplatserna inom brigaden. I egen
skap av ett sydfinländskt truppförband 
med begränsat rekryteringsunderlag är 
Nylands Brigad tvungen att konkurre-

ra om personalen. Enligt principerna i 
Dragsvikprocessen har brigaden äyen 
inlett ett samarbetsprojekt med Abo 
Akademi i syfte att vidareutbilda per
sonalen. 
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POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 

Puolustusvoimien organisaatiouudis
tukseen liittyen sai Pohjois-Karjala 
1.7.1990 oman maakunnallisen joukko
osastonsa Pohjois-Karjalan Prikaatin, 
joka sijoitettiin Kontiolahden ja Ylä
myllyn varuskuntiin. Se muodostettiin 
perusteellisen suunnittelujakson ja 
työntäyteisen valmisteluvaiheen jäl
keen Karjalan Jääkäripataljoonan run
golle vahventaen sitä lähinnä lakkaute
tusta Pohjois-Karjalan Patteristosta 
siirretyillä viroilla, henkilöstöllä sekä 
muilla resursseilla. 

PKarPr:n kokoonpano ilmenee ku
vasta 1. 

Karjalan Jääkäripataljoona jatkaa 
prikaatin joukkoyksikkönä Kontioran
nassa. Myös Kontiorannassa sijaitseva 
Karjalan Sotilassoittokunta liitettiin 
prikaatiin. Lakkautetun Pohjois-Kar
jalan Patteriston tiloihin Ylämyllylle 
perustettiin Joensuun Pataljoona. Sin
ne siirtyi myös prikaatin Aliupseeri
koulu. Näin luodun prikaatin uskotaan 
entistä paremmin selviytyvän mittavis
ta lakisääteisistä koulutus-, valmius- ja 
yhteistoimintatehtävistä. 

Pohjois-Karjalan Prikaatin ensim
mäiseksi komentajaksi perustamisen 
yhteydessä nimitettiin silloinen Karja
lan Jääkäripataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Ilkka Hollo everstiksi 
ylennettynä. Prikaatin esikuntapäälli-
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Eversti Ilkka Hollo 

köksi nimitettiin KarJP:n pataljoo
naupseeri maj Hannu Koskinen. 
KarJP:n komentajaksi tuli maj Asko 
Kohvakka Taistelukoululta ja JoeP:n 
komentajaksi evl Matti Huttunen 
SKSlE:sta. 

PKarPr:lla on kuitenkin edessään 
komentajan vaihtuminen ev Ilkka Hol
lon tultua nimitetyksi 1.1.1991 alkaen 
RUK:n johtajaksi. Uudeksi komenta
jaksi määrättiin evl Pekka Ripatti 
SKK:lta everstiksi ylennettynä. 

Perustamisen yhteydessä PKarPr:n 
perinnejoukoksi määrättiin Wiipurin 
Rykmentti, kunniamarssiksi Karjalan 
Jääkärien marssi sekä vuosipäiväksi 
voittoisan Narvan taistelun vuosipäivä 
20.11. vuodelta 1700. 

PKarPr:n joukko-osastotunnukseksi 

POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI (PKarPr) 

Prlk11tln Ko11nt1J1 

[-~~-~--~---) - KontYk1 

=-=·······--· ... 

11• 1lJ1lt111 Yli1yllylli 

vahvistettiin otsikon mukainen yksi
osainen merkki. Siinä on yläosastaan 
avoimen ja alhaalta ristikkäisillä nau
hoilla sidotun lehväseppeleen päälik
keenä historiallisen Karjalan maakun
tavaakunan tunnuksista ristikkäiset 
miekat, suora länsimainen kaksiteräi
nen lyömämiekka ja käyrä itämainen 

sapeli. Lehväseppeleen yläosassa on 
päälikkeenä sudenhampainen kruunu. 

Karjalan Jääkäripataljoona säilytti 
nimensä, joukko-osastotunnuksensa ja 
tunnusvärinsä. KarJP sai vaalittavak
seen edeltäjiensä ja Jääkäripataljoona 
27:n perinteet. KarJP:n kunniamarssi
Jääkärien marssi-muuttui perinne-
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marssiksi, lippu perinnelipuksi ja jouk
ko-osastoristi perinneristiksi. KarJP:n 
uudeksi perinnepäiväksi vahvistettiin 
jääkärien Suomeen paluun vuosipäivä 
25.2. 

Karjalan Sotilassoittokunnan vuosi
päivä 24.11. muuttui perinnepäiväksija 
kunniamarssi perinnemarssiksi. KarSK 
säilytti joukko-osastotunnuksensa se
kä tunnusvärinsä. Pohjois-Karjalan 
Prikaatin Esikunta ja sen alaiset yksi
köt sekä JoeP ja AuK käyttävät prikaa
tin joukko-osastotunnusta ja tunnusvä
rejä. Aselajikoulutettavat saivat oman 
aselajinsa tunnusvärit. 

PKarPr:n varusmiesvahvuus tulee 
olemaan keskimäärin noin 1200 miestä 
henkilökunnan vahvuuden ollessa hie
man yli 300. 

Varusmiehistään PKarPr saa noin 90 
% Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savos
ta loppujen ollessa pääasiassa Mikke
lin-Lappeenrannan alueilta. 

Vaikka PKarPr on tällä hetkellä 
Puolustusvoimiemme nuorin joukko
osasto, on sillä ja sen joukkoyksiköillä 
vaalittavanaan yhdet vanhimmista suo
malaisista sotilasperinteistä, joiden 
voidaan katsoa ulottuvan aina vuoteen 
1617 saakka. Tällöin kuningas Kustaa 
II Aadolf lakkautti kuningas Kustaa 
Vaasan v 1555 perustamat ensimmäiset 
suomalaiset jalkaväenosastot, joista 
yksi oli Viipurin lippukunta sekä pe
rusti kaksi ensimmäistä suomalaista 
maakuntarykmenttiä, toisena niistä 
Karjalan Rykmentti. Vuonna 1626 
Karjalan Rykmentti jaettiin Länsi-Wii
purin Rykmentiksi ja Itä-Wiipurin 
Rykmentiksi. Rykmentit osallistuivat 
30-vuotiseen sotaan. Sodan aikana ryk
mentit sulautuivat v 1634 yhdeksi Wii
purin Rykmentiksi. Välillä lakkautettu 
Wiipurin Rykmentti muodostettiin uu
delleen vuonna 1694. Se osallistui 
Kaarle XII käymään Suureen Pohjan
sotaan 1700--1721 ollen mukana voi-
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tokkaaksi päättyneessä Narvan taiste
lussa 20.11.1700. 

1700-luvulla toimi Pohjois-Karjalas
sa erilaisia vapaaehtoisia talonpoikais
joukkoja sekä vuonna 1788 muodostet
tu värvätty Karjalan Jääkärijoukko. 

Wiipurin Rykmentti muodostettiin 
jälleen Vapaussodan jälkeen vuonna 
1919. Se toimi vuodesta 1933 alkaen 
Laatokan rannalla Jaakkimassa. 

Talvisodan jälkeen siirtyivät Kol
laanjoen ankarissa taisteluissa viholli
sen torjuneet Jalkaväkirykmentit 34, 
35 ja 36 Pielisen-Pyhäselän alueelle. 
Niistää Kontiorantaan siirtyi JR 34 -
näin Kontioranta sai 50 vuotta sitten 
ensimmäiset joukkonsa. "Kailaan 
Vasama" on varuskunnassa muistutta
massa näistä Talvisodan taistelijoista. 

Sodan alkaessa kesällä 1941 muo
dostettiin Kontiolahdessa sijainneesta 
9.Prikaatista JR 9, joka osallistui so
taan Laatokan-Karjalassa ja Aunuksen 
Kannaksella. 

Sodan jälkeen sijoitettiin Kontiolah
den varuskuntaan Rukajärvellä taistel
lut JR 10. Sen nimi muutettiin pian JR 
3:ksi ja vuonna 1948 se supistettiin jää
käripataljoonaksi, joka myöhemmin 
nimitettiin JP 5:ksi. Joukko-osaston ni
meksi tuli 1.1.1957 Karjalan Jääkäripa
taljoona. 

Koulutus Pohjois-Karjalan Prikaa
tissa on toteutettu 1/90 saapumiserästä 
alkaen uudistetun koulutusjärjestel
män mukaisesti. Pääosa PKarPr:lle 
määrätyistä varusmiesten koulutusteh
tävistä toteutetaan Kontiorannassa ja 
Ylämyllyllä, mutta yhteistoimintaa en
nenkaikkea erikoiskurssien toteutta
misessa on ollut sekä KSSl:n että 
PSSl:n joukkojen kanssa. Pääosa pri
kaatin ryhmänjohtajista koulutetaan 
omassa Aliupseerikoulussa mutta mm 
viestiryhmänjohtajat koulutetaan 
KarPr:n ja pioneeriryhmänjohtajat 
KymPionP:n aliupseerikouluissa. 

AuK:n II jakson krh-ja pst-linjojen toi
meenpanossa vuorotellaan KaiPr:n 
kanssa. Osa KarLsto:n ryhmänjohtajis
ta koulutetaan puolestaan PKarPr:n 
aliupseerikoulussa. Prikaatin sotilas
poliisit koulutetaan SavPr:ssa ja YVI
koulutus viestimiehille annetaan 
KSVP:ssa. 

Vuosittain on pidetty pääasiassa So
tinpuron alueella normaaliin tapaan 
vähintkään kolme suurempaa ja monta 
pienempää taisteluharjoitusta, joihin 
on osallistunut joukkoja myös P
KR:sta, KarLsto:sta sekä PKarPsto:sta. 

Vakiosuunnitelmien mukaisia jouk
ko-osaston ampumaleirejä on pidetty 
Sotinpuron ampuma-alueella vuosit
tain kolme, minkä lisäksi on ollut useita 
koulutushaarakohtaisia ampumaleire
jä. Krh-ja pstmiehet ovat lisäksi osallis
tuneet KSSl:n joukkojen mukana 
KadK:n ja TaistK:n järjestämille am
pumaleireille. 

Ehkä merkittävin yksityinen koulu
tustapahtuma oli KSSl:n lokakuussa-90 
järjestämä sotaharjoitus "Harjoitus-
90", johon osallistui prikaatin perusta
ma jääkäripataljoona. 

Reserviläisten kertausharjoitukset 
ovat muodostaneet merkittävän osan 
KarJP-PKarPr:n koulutuksesta. Vuon
na 1989 järjestettiin 13 kertausharjoi
tusta ja niihin osallistui 1500 miestä. 
Vuonna 1990 järjestetään 18 kertaus
harjoitusta ja niihin osallistuu 2000 
miestä. Vaativimmat kertausharjoituk
set ovat olleet vuosittain toimeenpan
nut pataljoonan kertausharjoitukset. 
Näihin on osallistunut kouluttajina 
myös kapteenikurssin oppilasupseerei
ta Taistelukoululta. 

Valtakunnallisella tasolla menestys
tä on ollut mm krh-leireillä ja RUK:ssa. 
Kesän -90 valtakunnallisella heitinlei
rillä joukkueemme menestyi odotusten 
mukaisesti voittaen keveiden kranaa
tinheitinjoukkueiden tulenavauskil-

pailun. PKarPr:n menestystä täydensi
vät yliv Mauno Sorsa ku,ulumalla hen
kilökunnalle järjestetyssä kranaatin
heitintaitokilpailussa voittajapartioon 
SavPr:n ltn M Pitkosen ohella sekä ylil 
Teuvo Nousiainen tultuaan palkituksi 
vuoden 1990 heitinkouluttajana. Tätä 
valtakunnallista voittoa edelsi jo edel
lisenä kesänä PSSl:n krh-leirillä saavu
tettu keveiden kranaatinheitinjouk
kueiden tulenavauskilpailun voitto. 

RUK:ssa oppilaamme ovat myös 
menestyneet hyvin sijoittuenjatkuvasti 
sekä joukkona että yksittäisinä oppilai
na kärkisijoille. 

Tällainen hyvä menestys on eräs 
osoitus joukko-osastossamme tapahtu
vasta pitkäjänteisestä työstä ja vallitse
vasta hyvästä koulutusilmapiiristä ja -
hengestä. 

Vuonna 1989 kilpailivat jääkärijouk
ko-osastot ensimmäistä kertaa Puolus
tusvoimien mestaruuskisoissa uudesta 
kiertopalkinnosta Jääkäriritarimaljas
ta. Senkin voitti Karjalan Jääkäripatal
joona saatuaan parhaan kokonaistu
loksen kesä- ja talvipartiokilpailuissa. 
Vuonna 1990 partiomenestys jatkui 
Karjalan Jääkäripataljoonan voittaes
sa Kajaanissa Puolustusvoimien mesta
ruuden partiohiihdossa. Kun partio
suunnistuksessa Rovaniemellä tuli nel
jäs sija, voitti Pohjois-Karjalan Prikaati 
P E Svinhufvudin kiertopalkinnon sa
moin kuin toistamiseen Jääkäriritari
maljan. Vuonna 1989 pv:n tavimesta
ruuskilpailujen parhaasta henkilökoh
taisesta suorituksesta vastasi alok Jan
ne Myller venyen koko talven sairastel
tuaan parhaaseen suoritukseensa juuri 
oikealla hetkellä; tuloksena oli erino
maisen ammunnan myötä puolustus
voimien mestaruus varusmiesten am
pumahiihdossa. 

Joukko-osaston hyvää kilpailume
nestystä valtakunnallisella tasolla täy
densivät vielä vihreät sisaremme Kon-
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KarJP:n viimeinen vuosipäivä 20.11.1989 Kontiorannassa Kollaan Vasamalla. Jalkaväen
kenraali A Ehrnrooth luovuttamassa Jääkäriritarimaljaa. 

tilahden Sotilaskotiyhdistyksen sisar
ten saavuttaessa leirikilpailun voiton 
sisarpäivillä Rovajärvellä 21.-
22.7 .1990. 

Suurimmat näyttely- ja esittelyosas
tonsa KarJP-PKarPr on katsauskaute
na asettanut Joensuun maatalousnäyt
telyyn 30.6.-2.7.1989, Savon Sampo
messuille Varkaudessa 17.-18.3.1990 
sekä Terveysmessuille Joensuussa 8.-
10.6.90. 

Jokaiseen sotilasvalapäivään on aina 
liittynyt myös kaluston ja toiminnan 
esittely. Kesän valatilaisuudet on pi
detty perinteitä noudattaen maakun
nassa ja niihin on aina liittynyt paikka
kuntalaisten järjestämä maanpuolus
tusjuhla. Niinpä kesän-89 vala pidettiin 
Polvijärvellä ja syyskesän-90 vala Py
häselässä. 

Kuluneenakin katsauskautena jouk
ko-osastomme on ollut useiden vierai
lujen ja tutustumisten kohteena. Kon
tiorannassa vierailivat puolustusvoi
main komentajat kenraali Jaakko Val
tanen 16.6.89 ja amiraali Jan Klenberg 
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22.5.90. Sotilasasiamiehiä oli vierailulla 
13.-15.9.89 ja Ruotsin Sotakorkeakou
lu 15.8.90. Valtakunnalliset Pioneeri
kiltapäivät kokosivat Kontiorantaan 
29.-30.7.89 noin 400 vierasta. Kollaan
Uomaan taistelijat kokoontuivat 
7.10.89 YH:n alkamisen 50-vuotisjuh
latilaisuuteen Kollaan Vasamalle. En
tisen Wiipurin Rykmentin Huuhanmä
en varuskunnan henkilökuntaa perhei
neen kokoontui muistelopäiville 4.-
6.8.89. Huuhanmäkeläiset olivat noin 
50 vuotta aikaisemmin joutuneet jättä
mään kotinsa ja lähetmään tuntemat
tomille teille eri puolille Suomea. Huu
hanmäkeläisiä yhdistää edelleenkin 
voimakas yhteenkuuluvaisuuden tun
ne ja he haluavat näin ylläpitää ryk
menttiään niin kauan kuin jaksavat vie
lä kokoontua jokavuotisille Huuhan
mäki-päivilleen. 

Yhteistoiminta eri maanpuolustus
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on ollut 
varsiin kiinteää. Tiiveintä yhteistyö on 
ollut oman joukko-osastokillan lisäksi 
JR 9:n killan ja Sotainvalidien Veljeslii-

13 

Ruotsin Sotakorkeakoulun upseereita tutustumassa suomalaiseen kevyeen kranaatinheit
timeen. 

ton paikallisten piirien ja osastojen 
kanssa. 

Pohjois-Karjalan Prikaati jatkaa teh
täviensä suorittamista koetulla tehok
kuudellaan. Ympäröivän maakunnan 
tuki takaa sen, että tehtävistä tullaan 
selviytymään. 

SKS1:n komentaja kenrm Raimo Ka
tona luonnehti kulunutta kautta 
28.5.1990 jäähyväispuheessaan Karja
lan Jääkäripataljoonalle seuraavasti: 
"Karjalan Jääkäripataljoonalla on ol-

14 Jalkaväen vuosikirja 1991 

lut viime vuosina mittavat työpaineet 
johtuen koulutusvelvoitteista, erittäin 
suuresta kertausharjoitusten määrästä, 
lukuisten erilaisten tilaisuuksien järjes
telyvastuusta ja meneillään olevasta 
organisaatiouudistuksesta. Tästä huo
limatta - vai olisiko juuri tästä johtuen 
- Karjalan Jääkäripataljoonan saavut
tamat tulokset, tavoitteet ja työn jälki 
ovat erinomaiset ja kestävät vertailun 
minkä tahansa muun joukko-osaston 
saavutusten kanssa." 
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KAARTIN PATALJOONA 

Kahden viimeksikuluneen vuoden ai
kana on 1.3.1988 käyttöön otettu kou
lutussuunnitelma täydentynyt ja hiou
tunut lähes lopulliseen muotoonsa. 
Kaartin Pataljoonassa annettava asu
tuskeskustaistelu-, sotilaspoliisi-, pans
sarintorjunta- ja PASI-koulutus toimi
vat täydellä tehollaan. 

Samalla aikavälillä on pataljoonassa 
tapahtunut lukuisia henkilövaihdoksia, 
joista mainittakoon seuraavat: evl Pert
ti Suominen pataljoonan komentajaksi 
1.1.1990, maj Antti Wahlroos pataljoo
naupseeriksi 1.5.1990 ja kapt Markku 
Liikka huoltopäälliköksi 1.3.1990. 

Perinnetoiminnan huiP.puk~htina 
olivat jälleen tapaamiset ASSA-ryk
mentin veteraanien kanssa talvisodan 
alkamis- ja päättymispäivien muisto
juhlissa. Perinnejoukkojen luetteloon 
on vihdoin lisätty myös Suomen Val
koinen Kaarti. Kaartin Pataljoonan en
tiset komentajat kunnioittivat patal
joonaa vierailullaan 20.6.1990. 

Kaartin Pataljoonan organisaatio 
muuttui nykyiseen muotoonsa 
1.3.1990. Suurimmat muutokset olivat 
Helsingin Varuskuntasoittokunnan 
liittäminen Kaartin Pataljoonaan ni
men muuttuessa Kaartin Soittokun
naksi, 2./KaartP:n lakkauttaminen ja 
liittäminen Autokomppaniaan sekä 
komendantintoimiston siirtyminen 
Helsingin sotilaspiirin alaisuuteen. 1./ 
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Everstiluutnantti Pertti Suominen 

KaartP:n nimi muuttui Jääkärikomp
paniaksi. 

Koulutusjärjestelyt muuttuivat 1/90 
saapumiserästä alkaen. Nykyisellään 
Panssariprikaatista tulee Kaartin Pa
taljoonaan saapumiserittäin sotilaspo
liisikoulutuksen saaneita varusmiehiä. 
Jääkärikomppaniassa heille annetaan 
asutuskeskustaistelukoulutusta sekä 
täydennetään sotilaspoliisikoulutusta, 
palvelusajan ollessa 285 vrk. Osa mie
histöstä saa panssarintorjuntamiehen 
koulutuksen. 

Autokomppaniaan saapuvat alok
kaat saavat KaartP:ssa sotilaspoliisi
kuljettajakoulutuksen, jonka jälkeen 
he toimivat pv:n ylimmän johdon ajo
neuvokuljettajina. Sotilaspoliisikuljet
tajien palvelusaika on 285 vrk. Osa Au
tokomppaniaan tulevista siirtyy perus
koulutuksen jälkeen lähettitehtäviin 

Helsingin alueella toimiviin puolustus
voimien esikuntiinja laitoksiin. Heidän 
palvelusaikansa on 240 vrk. 

Asutuskeskustaistelu- ja sotilaspo
liisikoulutusta kehitetään pataljoonas
sa jatkuvasti. Joukot käyvät useita ker
toja vuodessa Jussarössä, jossa anne
taan asutuskeskustaistelukoulutusta 
sekä suoritetaan sotilaspoliisiammun
toja. Sotilaspoliisikuljettajiksi koulu
tettavat suorittavat autonhallinnan eri
koistilannekurssin, joka pidetään lei
rinomaisesti Rovaniemellä. Omien 
harjoitusten lisäksi KaartP osallistuu 
ESSl:n järjestämiin leireihin ja sotahar
joituksiin. 

Useiden KaatP:n pitämien kertaus
harjoitusten joukosta huomattavin oli 
vuonna 1989 syksyllä pidetty torjunta
pataljoonan kertausharjoitus Santaha
minan ja Syndalenin alueella. Vuoden 
1990 aikana pidetyistä kertausharjoi
tuksista mittavin oli ErP:n harjoitus 
kesäkuussa. ErP:n kertausharjoitus oli 
ensimmäinen suurempi harjoitus, jossa 
reserviläiset koulutettiin asutuskeskus
taisteluun. Molemmissa harjoituksissa 
kokeiltiin onnistuneesti perusyksik-

köjen porrastettua palvelukseen tuloa 
ja koulutusta. Kuluneen,jakson aikana 
pataljoona osallistui useisiin sotahar
joituksiin, mm Helsingin alueella jär
jestettyyn V ALPAS-89 harjoitukseen 
sekä puolustusvoimien pääsotaharjoi
tukseen syksyllä 1990. 

Henkilökunnan jatkokoulutus on 
uuden koulutussuunnitelman voi
maantulon jälkeen painottunut asutus
keskustaistelu- ja sotilaspoliisikoulu
tukseen. 

Normaalin koulutuksen lisäksi 
KaartP osallistui tehtäviensä mukai
sesti lukuisten ulkomaisten korkeanta
son sotilas- ja siviilivieraiden vastaan
otto- ja lähtöjuhlallisuuksiin, joista 
mainittakoon Espanjan kuninkaan vie
railu 3.7.1989, Nepalin kuninkaan vie
railu 11.9.1989, SNTL:n presidentin 
vierailu 25.10.1989, Israelin presidentin 
vierailu 23.5.1990 sekä kansainvälisesti 
erittäin suurta huomiota saanut SUM
MIT-90. 

Autokomppania on hoitanut Helsin
gin alueella olevien esikuntien ja laitos
ten kuljetuspalvelut. Vuonna 1989 ajo
kilometrejä kertyi AutoK:n autoille yli 

KOMENTAJA 

AlITO 
KOMPPANIA 

JAAKARI
KOMPPANIA 

Kaartin Pataljoonan kokoonpano 1.3.1990 

ESIKUNTA 

1 
HUOLTOPAIKAT 

KAARTIN 
SOITI'OKUNTA 
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Asutuskeskustaistelijat saavat erikoiskou
lutuksen 

Kaartin Pataljoona puolustaa pääkaupunkia 
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3 miljoonaa kilometriä. Kun otetaan 
huomioon, että suurin osa ajoista suori
tetaan pääkaupunkiseudulla, voidaan 
todeta Helsingin katujen olevan tuttuja 
KaartP:n kuljettajille. 

Kulunut jakso on ollut KaartP:lle 
erittäin hedelmällistä kehityksen ai
kaa. Uusittu koulutusjärjestelmä on 
saatu pääosin vakioitua hyvin toimi
vaksi kokonaisuudeksi ja koulutetta
vien varusmiesten sekä reserviläisten 
motivoituminen koulutukseen on ollut 
erittäin positiivista. 

Tulevaisuudessa KaartP:n koulutus
mahdollisuuksia ja -tiloja parannetaan 
suunnitelmien mukaan huomattavilla 
kiinteistön korjauksilla sekä kohenta
malla asutuskeskustaistelu- ja sotilas
poliisikoulutusta entisestään koulutus
järjestelyjen ja kaluston osalta. 

UUDENMAAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Uudenmaan Jääkäripataljoona on teh
täviensä mukaisesti jatkanut pääkau
pungin joukko-osastona varusmiesten 
ja reserviläisten kouluttamista. Puolus
tushallinnon piirissä viime vuosina ta
pahtuneet suuret organisaatiouudis
tukset eivät ole koskettaneet pataljoo
naa joukko-osastona ja niinpä patal
joona onkin viimeinen itsenäinen jää
käripataljoona. 

Katsausajanjaksolle ovat lyöneet lei
mansa lisääntyneet kertausharjoitus
velvoitteet. Erityisesti suuret, pataljoo
nan kertausharjoitukset, joita pataljoo
nan vastuulla on ollut useita, ovat aset
taneet henkilökunnan suorituskyvyn 
koville. Jalkaväen kapteenikurssien 
kouluttaja-apu näissä harjoituksissa on 
ollut ensiarvoisen tärkeä. 

Pataljoonan sotavarustus on kat
sausjaksolla parantunut tuntuvasti. 
Käyttöön on saatu mm runsaasti Pasi
panssariajoneuvoja. Pataljoona onkin 
voinut käyttää ajoneuvokalustoaan ko
ko pataljoonan puitteissa eri harjoituk
sissa ja leireillä. Mieskohtaisen varus
tuksen uusimisesta mainittakoon tais
telijan kantolaite, joka on jaettu 1/90-
saapumiserästä lähtien kaikille varus
miehille. 

Pataljoonaa on koko katsauskauden 
komentanut evl Pentti Airio. Pataljoo
naupseeri sen sijaan on vaihtunut. Maj 
Ilkka Aspara otti vastaan pataljoo
naupseerin tehtävät 19.4.1989 maj 

Everstiluutnantti Pentti Airio 

Jaakko Koskelalta, joka siirtyi uusiin 
tehtäviin Sotakorkeakoululle. 

Uudenmaan Jääkäripataljoona on 
jatkanut jääkäriperinteiden vaalimista 
yhdessä Uudenmaan Jääkäripataljoo
nan killan kanssa. Vuonna 1988 avatun 
perinnetalon, Jääkäritalon, kehittämis
tä on jatkettu ja talosta onkin muodos
tunut perinteiden taltioinnin keskei
nen paikka monien pataljoonaan suun
tautuneiden vierailujen itsestään selvä 
kohde. 

Pataljoonan vuosipäivää 11.3. on 
vietetty perinteisin menoin Santahami
nassa, paraati tosin v 1989 Laajasalos
sa. Pataljoonan entiset komentajat vie
railivat pataljoonassa 1.11.1989, jolloin 
kahdeksan entistä komentajaa alkaen 
JP 2:n komentajasta eversti OR Bäck
manista (komentajana 1954-56) tutus
tui Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
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nykytilaan. Yhteyttä veteraaneihin on 
pidetty paitsi kansallisena veteraani
päivänä, myös muuten. Pataljoona 
muisti perinneritareitaan, Manner
heimristin ritareita, Aarre Voutilaista 
ja Sakari Sandroosia heidän täyttäes
sään 70 vuotta. Yhteyttä on pidetty 
myös Jääkäripataljoona 27:n perin
neyhdistykseen. Yhdistys vieraili patal
joonassa keväällä. Kunniavieraana oli
vat jääkärikenraaliluutnantti Väinö 
Valve ja jääkärivänrikki Albin Johans
son. 

Koulutusjärjestelmän muuttuminen 
5/2-järjestelmäksi ja Santahaminan 
joukkojen uudelleenjärjestelyt aiheut
tivat muutoksia pataljoonan organisaa
tioon. Merkittävimmät muutokset oli
vat Kertausharjoituskomppanian pe
rustaminen valmistelemaan ja johta
maan kertausharjoituksia, Huolto
komppanian muuttaminen Esikunta
komppaniaksi ja Santahaminan varus
kuntasairaalan liittäminen pataljoonan 
kokoonpanoon. Tällä hetkellä koulu
tus tapahtuu kuudessa perusyksikössä, 
nimittäin AuK:ssa, EK:ssa, l.JK:ssa, 
2.JK:ssa, KrhK:ssa ja KhK:ssa. Uutena 
koulutushaarana pataljoonaan on tul
lut viestimiesten koulutus, mikä toteu
tetaan l.JK:ssa. Uuteen koulutusjärjes
telmään siirtyminen keväällä 1990 ai
heutti laajoja valmisteluja ja koulutu
sohjelmien tarkistuksia. Edelleen li
sääntynyt Pasi-kalusto ja muiden jouk
ko-osastojen ja sotakoulujen tukivel
voitteet ovat pakottaneet lisäämään 
kuljettaja- ja johtajakoulutusta. Myös 
henkilökunnan kouluttaminen on ollut 
tehokasta. Muutamaa poikkeusta lu
kuunottamatta kaikilla henkilökun
taan kuuluvilla on Pasi-ajaja/johtaja
kortti. 

Koulutus on toteutettu perinteisin 
muodoin uuteen koulutusjärjestel
mään sopeutettuna. Mies- ja ryhmä
kohtaiset harjoitukset on läpi viety San-
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tahaminassa, mutta joukkokohtaiset 
harjoitukset on toteutettu pääkaupun
kiseudun ulkopuolella tukeutuen pää
asiassa puolustusministeriön hallinnas
sa oleviin alueisiin ja puolustusvoimien 
leirialueisiin. Käytetyimpiä alueita 
ovat olleet Syndalen, Kiikala, Padasjo
ki ja Niinisalo. 

Peruskoulutuskauden huipennuk
sen, jääkärileirin, pitopaikaksi on va
kiintunut Kiikalan alue. Alokkaiden 
valatilaisuudet on katsausaikana pidet
ty Pukkilassa, Nummi-Pusulassa, Hel
singin Roihuvuoressa ja Kiikalassa. 

Pataljoona on osallistunut moniin 
mittaviin harjoituksiin. T AMMI-89-
harjoitukseen osallistuttiin koko patal
joonan voimin sekä varusmiesjoukolla, 
että reserviläisjoukolla. Mieliinpainu
vin ja huomiota herättävin sotaharjoi
tus oli ehkä kuitenkin elokuussa -89 
pidetty V ALP AS-89, joka oli suurin 
kaupunkialueella järjestetty ja ensim
mäinen, jossa harjoiteltiin laajassa mi
tassa varsinaista asutuskeskustaistelua. 
Harjoitus oli kaksiosainen. Ensimmäi
sessä vaiheessa suojattiin tärkeitä koh
teita yhdessä poliisin ja muiden virano
maisten kanssa. Harjoitus jatkui varus
kuntasotaharjoituksena,jonka johti evl 
Airio. Harjoituksen näyttävin vaihe oli 
kahden pataljoonan vastahyökkäys 
Vuosaareen maihinnousseen viholli
sen lyömiseksi. Tilaisuudesta muodos
tui huomattava mediatapahtuma. Leh
distön ja television lisäksi satamäärin 
helsinkiläisiä seurasi hyökkäystä. 

Pataljoonan johtamisvastuulle tuli 
myös kevään 1990 varuskuntasotahar
joitus, joka toteutettiin pääkaupunki
seudun joukkojen ja Uudenmaan Pri
kaatin joukoilla Loviisan-Liljendalin
Pernajan alueella. 

Yhteistoiminta muiden joukkojen 
kanssa on ollut tiivistä. Pataljoona on 
varsin mittavasti tukenut mm Kadetti
koulua, joka puolestaan on harjoituk-

Puolustusministeri Elisabeth Rehn vieraili pataljoonassa 10.7.1990. Vieraan isäntinä toi
mivat puolustusvoimain komentaja amiraali Jan Klenberg ja UudJP:n komentaja evl 
Pentti Airio 

sissaan kouluttanut jääkäreitä myös 
joukkoina. 

Parhaana saavutuksena koulutusa
lalla katsausjaksolla on l.JK:n panssa
rintorjunta joukkueen sijoittumin en 
toiseksi valtakunnallisella panssarin
torjuntaleirillä Sarriojärvellä. 

Pataljoona on kannustanut henkilö
kuntaansa palkitsemisin. Eräänä huo
mionosoituksena on jaettu UudJP:n 
killan lahjoittamaajääkäripatsasta par
haan kouluttajan palkintona. V 1989 
palkinto luovutettiin ylil Timo Kakko
lalle. 

Urheilun alalta todettakoon menes
tys jalkapallossa. Pataljoona järjesti 
ESSl:n mestaruuskilpailut kesällä 1990 

ja voitti hopeaa. Tämä SIJOitus tiesi 
paikkaa puolustusvoimien mestaruus
kilpailuihin Vaasaan, missä pataljoona 
hienojen peliesitysten jälkeen valtasi 
hopeasijan. 

Pataljoonan koulutusolosuhteissa 
on katsausjaksolla tapahtunut myön
teistä kehitystä. Kranaatinheitinkomp
panian kasarmin peruskorjaus saatiin 
valmiiksi keväällä 1989, jolloin tilat 
luovutettiin Aliupseerikoululle. Perin
teisiin kasarmitiloihin verrattuna pe
ruskorjattuun rakennukseen saatiin 
huomattavia parannuksia, mm suihku
kopit ja henkilökohtaiset kuivauskaa
pit. Myös kauan odotettu ruokalan 
vuonna -87 aloitettu peruskorjaus ja 
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laajennus valmistuivat. Uutuutena 
ovat jakolinjastot, joista ruokailijat 
saavat ottaa haluamansa määrän ruo
kaa. Perinteinen pöytiintarjoilu lope
tettiin. 

Syksyllä 1989 käynnistyi Santahami
nan kasarmitilojen käytön tarkistus eri 
joukko-osastojen kesken. Tämän seu
rauksena pataljoonan EK sai entistä 
tarkoituksenmukaisemmat tilat ja enti
nen KadK:n esikuntakomppanian ka
sarmi voitiin kokonaan luovuttaa pois. 

Pataljoonan arkirutiinia ovat rikko
neet monet, usein lyhyelläkin varoi
tusajalla tapahtuneet vierailut ja näy
tökset. Valtakunnallisen maanpuolus
tuksen jatkokurssin näytökset keväisin 
ja syksyisin on hoidettu onnistuneesti 
ja rutiinilla. Tarkastelukautena patal
joonassa tapahtuneista monista vierai
luista kannattaa mainita erityisesti 
puolustusministerien vierailut. Tammi
kuussa 1989 vieraili ministeri Ole Norr
back. Varsinainen mediatapahtuma 
muodostui kuitenkin heinäkuussa 1990 
puolustusministeri Elisabeth Rehnin 
vierailusta. Vierailu oli ministerin en
simmäinen tutustuminen puolustusvoi
mien joukko-osastoon ministerinä. 

Vaihtelua pataljoonan arkeen ovat 
tuoneet myös monet valtionpäämies-
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ten vierailut, joiden turvallisuusjärjes
telyihin pataljoona on osallistunut mit
tavasti antaen virka-apua poliisivirano
maisille. Viimeisin ja näyttävin näistä 
toiminnoista oli Helsinki Summit-90, 
jolloin pataljoona oli keskeisessä osas
sa presidenttien Bush ja Gorbatshev 
turva järjestelyissä. 

Ulkopuolista huomiota pataljoona 
on saanut osakseen myös maanpuolus
tusnäyttelyissä mm Porvoossa ja Es
poon Tapiolassa, joissa pataljoonan 
näyttclyosastot olivat laajan mielen
kiinnon kohteina. Laajoja yhteyksiä 
yhteiskuntaan ovat merkinneet myös 
osallistuminen TUL:n ja SVUL:n liit
tojuhliin kesällä 1989 ja 1990 sekä So
tainvalidien Veljesliiton 50-vuotispää
juhla elokuussa 1990, jonka järjestelyt 
toteutettiin pataljoonan johdolla. 

Uudenmaan Jääkäripataljoona jat
kaa pääkaupunkiseudun miesten kou
luttamista uuden koulutusjärjestelmän 
puitteissa perinteisessä jääkärihenges
sä. Viimeisenä itsenäisenä jääkäripa
taljoonana Uudenmaan Jääkäripatal
joona asettaa tavoitteensa edelleen 
korkealle ja tuntee vastuunsa paitsi 
koulutuksen toteuttamisessa, myös pe
rinteiden vaalimisessa. 

LASKUV ARJOJÄÄKÄRIKOULU 

Vuosien 1989 ja 1990 aikana on jälleen 
kaksi kurssia laskuvarjohyppytaitoisia 
sissejä koulutettu Utin kankaalla ja 
harjoitettu ympäri Suomea. Näin on 
saatu tuoretta voimaa laskuvarjojääkä
rireserviin. 

Koulua on johtanut katsantokaute
na edelleen evl Tarmo Kauppila. Yh
teistoiminta koulun perinnejoukko
osaston Erillinen Pataljoona 4:n kanssa 
on ollut erittäin runsasta samoin kuin 
Laskuvarjojääkärikillan kanssa. Mer
kittävänä tapahtumana voidaan maini
ta perinnehuoneen saaminen Lasku
varjojääkärikouluun pääosin Killan 
aktiivisen toiminnan ansiosta. Erillinen 
pataljoona 4:n perinnepäivien ketjua 
jatkettin Kuhmossa 26.-27.5.1990 pi
dettynä juhlana, jossa paljastettiin Eril
linen pataljoona 4:n alaisen osasto 
Marttinan muistomerkki nimeltään 
"Partion paluu". Järjestelyt hoitivat 
ErP 4:n veteraanit Laskuvarjojääkäri
killan ja Laskuvarjojääkärikoulun tu
kiessa tapahtuman järjestelyjä. 

Puolustusvoimien koulutusjärjestel
män siirtyessä vuoden 1990 alussa 5/2 
- järjestelmään, aiheutti se myös Las
kuvarjojääkärikoulun varusmieskou
lutuksessa tarkistuksia. Merkittävin 
muutos on reserviupseerikoulutuksen 

:t 
t 

Everstiluutnantti Tarmo Kauppila 

aloittaminen Laskuvarjojääkärikou
lussa vuoden 1990 lokakuussa. Reser
viupseerikoulutuksen siirtyminen las
kuvarjojääkäreiden osalta koulun 
omiin käsiin saadaan upseerit koulu
tettua entistä paremmin niihin tehtä
viin, joihin heidät sijoitetaan. Reser
viupseereiden koulutus voidaan ajoit
taa hyvin muiden laskuvarjojääkärei
den koulutukseen ja koulun pitämiin 
harjoituksiin liittyen . Reserviupseeri
koulutuksesta noin yksi kolmasosa on 
yhteistä ryhmänjohtajiksi koulutetta
vien kanssa ja kaksi kolmasosaa on 
omaa koulutusta. Yhteinen koulutus 
sisältää lähinnä laskuvarjohyppykou
lutusta ja sissiharjoituksia. 

Varusmiesten laskuvarjohyppykou
lutusta on jatkettu vanhojen hyviksi 
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Hyppy on alkanut .•• 

koettujen koulutusohjeiden mukaisesti 
ja vuonna 1988 käyttöön otetut lasku
varjon kolmipistevaljaat on todettu 
käytössä hyviksi. Jalkaväen kadeteille 
annettiin näillä näkymin viimeinen las
kuvarjohyppykurssi keväällä 1990. Ka
dettien uudistuva koulutus heijastunee 
näin myös tähän kurssiin. Ilmavoimien 
ohjaajille annettavaa hyppykoulutusta 
on jatkettu kuten aikaisempina vuosi
na perinteisen käytännön mukaan an
tamalla ohjaajille perusteet pelastushy
pyn suorittamiseen lentokoneesta. 

Pelastautumisharjoitukset pidettiin 
vuonna 1989 Utsjoella ja vuonna 1990 
Enontekiössä. Vuoden 1990 harjoitus
ta edesauttoi Enontekiölle edellisenä 
vuonna avattu lentokenttä. Edellisvuo
sien pakkasista ei näissä harjoituksissa 
ollut tietoakaan, vaan lauhat talvet hei
jastuivat myös Pohjois-Suomen usein 
ankariin olosuhteisiin. Uutena koulu
tusaiheena opetettiin vuoden 1990 pe
lastautumisharjoituksessa poron teu
rastus, jonka opetus tapahtui paikallis
ten poromiesten johdolla ja eläinlääkä
rin valvonnassa. 

Laskuvarjojääkärikurssien koulutus 
huipentui edellisvuosien tapaan loppu-

218 

• •• ja jatkuu varsinaisella toiminnalla 

harjoituksiin 1989 Posion ympäristössä 
ja 1990 Kolarin alueella. Näissä harjoi
tuksissa Kainuun ja Lapin sissit antoi
vat takaa-ajajina kovan vastuksen las
kuvarjojääkäreille talvisissa olosuh
teissa. 

Laskuvarjojääkärikoulun henkilö
kunnasta koottu joukkue osallistui 
vuonna 1989 Suomessa ja vuonna 1990 
Norjassa Pohjoismaisiin sotilaslasku
varjohyppykilpailuihin ja otti joukkue
kilpailun voiton molempina vuosina 
Suomeen. Henkilökohtaisessa kilpai
lussa ltn Kalle Savolahti otti voiton mo
lempina vuosina. Lisäksi CISM lasku
varjohyppykilpailussa vuonna 1990 
Länsi-Saksassa saavuttivat ltn Kalle 
Savolahti 12. sijan tarkkuushypyssä ja 
yliv Tatu Soini 12. sijan taitohypyssä. 

Kouluun pyrkivien nuorten miesten 
jatkuvasti kohoava määrä todistaa 
koulun onnistuneen koulutustavoit
teissaan. Tämän ja hyvien koulutusolo
suhteiden pohjalta voi Laskuvarjojää
kärikoulu jatkaa luottavaisin mielin 
uusien laskuvarjojääkärisukupolvien 
kasvattamista ja kouluttamista myös
kin tulevaisuudessa. 

RESERVIUPSEERIKOULU 

Tasavallan Presidentti vahvisti 
15.2.1990 Reserviupseerikoulun uu
deksi vuosipäiväksi 1.4., joka on ensim
mäisen reserviupseerikurssin alkamis
päivä. Ensimmäisenä uutena vuosipäi
vänä 1.4.1990 otettiin käyttöön myös 
Reserviupseerikoulun joukko-osasto
risti, jonka on suunnitellut kapt Jorma 
Ala-Sankila. 

Reserviupseerikoulu vietti 70-vuo-
tisjuhliaan 1.4.1990 juhlallisin menoin. Eversti Pekka Mustonen -31.12.1990 
Arvovaltaisessa kutsuvierasjoukossa 
olivat mukana mm pääministeri Harri 
Holkeri ja puolustusvoimain komenta
ja amiraali Jan Klenberg. Ensimmäisel
tä reserviupseerikurssilta oli läsnä kol
me upseeria ja lähes kaikki kurssit oli
vat edustettuina juhlatilaisuudessa. 

Vuoteen 1990 sisältyi koulun johta
jan tehtvävien vaihto. Kurssin 183 alus
ta 31.10.1986 lähtien koulun johtajana 
toiminut eversti Pekka Mustonen siir
tyi reserviin 1.1.1991 alkaen. Hänen 
toimikautensa alkuun sijoittui Reser
viupseerikoulun maa-aluekiista, jossa 
keskusteltiin myös voimakkaasti kou
lun uusista sijoittamispaikkakunnista. 
Ev Mustosen aikana Reserviupseeri
koulu on vakiinnuttanut asemansa Ha
minassa ja luonut hyvät suhteet niin 
lähiympäristöön kuin laajemmaltikin 
valtakuntaan. 

Eversti Mustonen luovutti tehtävät 
eversti Ilkka Hollolle juhlallisin me-
noin 31.12.1990. Eversti Ilkka Hollo 1.1.1991-
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Reserviupseerikoulun 70-vuotisjuhlaan osallistui arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Ku
vassa koulun johtajan ev Pekka Mustosen vieressä pääministeri Harri Holkeri, puolustus
voimain komentaja amiraali Jan Klenberg sekä entisistä koulun johtajista kenrl Erkki 
Setälä, kenrm Pentti Syrjä, ev Pentti Lehtonen, ev Veikko Linnakko ja ev Jorma Pullinen. 

Jalkaväkilinjan johtajana t01m1 
3.10.1984-2.1.1990 evl Pentti J Virta
nen. Hän luovutti tehtävät itsenäisen 
Kymen Jääkäripataljoonan viimeiselle 
komentajalle evl Aimo Kiukkaalle. 

Tähän mennessä Reserviupseeri
koulussa on koulutettu yli 137 000 up
seerioppilasta sodan ajan joukkueen ja 
jaoksen johtajaksi. Vuosina 1989-1990 
koulutettiin kursseilla 189-194 yli 4100 
upseerikokelasta jalkaväki-, kenttäty
kistö-, ilma torjunta-, pioneeri- ja viesti
linjoilla. 

Vuosina 1989-1990 järjestettiin Re
serviupseerikoulussa 20 eri alojen ker
tausharjoitusta. Puolustusvoimien or
ganisaatiouudistuksen yhteydessä pe-
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rustettiin 1.1.1990 kertausharjoitus
komppania hoitamaan lisääntyneitä 
kertausharjoitustehtäviä. 

Reserviupseerikoulussa aloitettiin 
5/ 2- koulutusjärjestelmän toteuttami
nen kurssin 194 alusta. Koulun uusi 
opetussuunnitelma vahvistettiin käyt
töön kurssista 194 alkaen. 

Reserviupseerikoulu on pitänyt jo
kaisella kurssilla kaksi omaa taistelu
harjoitusta, joihin on osallistunut jouk
koja useista Kaakkois-Suomen jouk
ko-osastoista. Painopiste harjotuksissa 
on ollut eri aselajien ja koulutushaaro
jen välisessä yhteistoiminnassa. Kurs
sien kohokohtana on ollut kaksiviik
koinen ampumaleiri Pahkajärvellä. II-

matorjuntapatteri on osallistunut val
takunnalliselle ilmatorjunta-ampuma
leirille Lohtajalla. 

Puolustusvoimien pääsotaharjoituk
seen, Harjoitus-90:een, Reserviupsee
rikoulu osallistui kouluttamalla viik
koa normaalia lyhyemmällä kurssilla 
194 yli 700 upseerikokelasta harjoitus
joukkojen käyttöön. Lisäksi suuri osa 
koulun henkilökuntaa osallistui erilai
siin kouluttaja- ja erotuomaritehtäviin. 

Oppilaskunnan järjestelyvastuulla 
ovat perinteisten valtakunnan kakkos
juhlien eli kurssi juhlien lisäksi perintei
set liikuntatapahtumat, kuten lsoym
pyrän viesti ja RUK juoksee - tapahtu
ma. Oppilakunnan toimintaan liittyy 
myös mittava harrastus- ja sosiaalitoi
mintojen järjestely, joista tärkeimmäk
si on kohonnut RUK-Transport loma
matkojen organisointi ympäri valta
kuntaa. 

Sotilasläänien ja puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa Reserviupseeri
koulun oppilaat sekä henkilökunta 
ovat saavuttaneet useita mitalisijoja 
niin henkilökohtaisissa kuin joukkue
kilpailuissa. 

Reserviupseerikoulussa kurssien ai
kana muodostuvalla yhteenkuuluvuu
della- RUK-hengellä- on merkittävää 
vaikutusta koko yhteiskunnassa. Useat 
kurssit kokoontuvat vuosittain muiste
lemaan menneitä Kaatuneiden Upsee-

Reserviupseerikoulun joukko-osastoristi 
on sinipohjainen Yrjön risti, jonka reunat 
ovat hopeiset. Keskuskuviona on heraldi
nen ruusu,jonka keskellä on Haminan kau
pungin vaakuna. 

reiden patsaan äärelle. Merkittäväm
pänä tapahtumana oli Talvisodan vän
rikkien juhlava kokoontuminen Hami
nassa 30.11.1989, jolloin lähes 500 
"vänrikkiä" oli koossa kunnioittamas
sa kurssinsa muistoa. 

Reserviupseerikoulu on ollut ja tu
lee olemaan pysyvä osa vanhaa vallien 
ja ympyräkaavan hallitsemaa Haminan 
varuskuntakaupunkia. 
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SOTAKORKEAKOULU 

Sotakorkeakoulun toimintaa ovat kat
sauskautena leimanneet lukuisat hen
kilövaihdokset, upseerikoulutuksen 
kehittämistyö sekä kurssien päättämi
nen ja uuden käynnistäminen. Yhä 
enemmän on eri toimintoja opetettaes
sa painotettu rauhan ajan suunnittelun 
merkitystä työskenteluvalmiuksien 
luomiseksi. 

Korkekoululla opiskeltua teoriaa on 
molempien kurssien osalta sovellettu 
eri puolilla valtakuntaa järjestetyissä 
johtamis- sekä esikunta- ja viestiharjoi
tuksissa. Harjoituksia ovat sävyttäneet 
lukuisat kokeilu-, tutkimus- ja kehitttä
mistehtävät, jotka ovat kohdistuneet 
esikuntatyöskentelymenetelmiin, esi
tysjärjestelmiin, tietotekniikan hyö
dyntämiseen ja viestiyhteysjärjestelyi
hin. Harjoituksista ovat olleet kevät- ja 
kesäkaudella järjestettävät esikunta- ja 
viestiharjoitukset merkittävimpiä. Mu
kana ovat tuolloin valtakunnan kaikki 
viestijoukot sekä lukuisa määrä reser
viläisiä sijoitettuina eri tasoisiin esi
kuntiin sekä esikunta- ja viestiyksiköi
hin. Haminan - Kouvolan - Taavetin 
seudulla keväällä 1990 pidetty harjoi
tus pohjusti monien esikunta-, tietotek
niikka- ja viestijärjestelyjen osalta syk
syn valtakunnallista sotaharjoitusta. 

Korkeakoulun johtajana toimii edel
leen kenraalimajuri Antero Karvinen. 
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Kenraalimajuri Antero Karvinen 

Hän on aiemminkin palvellut korkea
koulussa mm taktiikan ja strategian 
opettajana. 

Sotakorkeakouluun kuµluvan Sota
tieteen laitoksen johtaja ev Matti Lap
palainen siirtyi täysin palvelleena re
serviin 1.8.1989. Uutena johtajana toi
mii ev Pekka Kurenmaa, joka siirtyi 
kouluun LSSl:n esikuntapäällikön teh
tävästä. 

Myös yleisesikuntaupseerikurssien 
johtaja on vaihtunut. Ev Raimo Joki
nen siirtyi korkeakoulusta Pohjan
maan Sotilasläänin komentajaksi ylen
nettynä kenraalimajuriksi 1.7.1989. 
Hänen seuraajakseen nimitettiin Kar
jalan Tykistörykmentin komentajana 
toiminut ev Juha Kainulainen. 

Maanpuolustuskurssien johtaja 
komdri Sakari Visa nimitettiin 1.1.1990 

Prikaatin esikunta työn touhussa. Tilanteen seurantaa, vaihtoehtojen suunnittelua. 

alkaen meriv01m1en komentajaksi ja 
ylennettiin kontra-amiraaliksi. Uudek
si kurssien johtajaksi nimitettiin YK
tehtävistä kotiutunut ev Jussi Hauta
mäki. 

Sekä Sota-arkisto että Sotatieteen 
keskuskirjasto ovat joutuneet luopu
maan pitkäaikaisista johtajistaan. Sota
arkiston hoitaja filosofian tohtori Risto 
Ropponen siirtyi eläkkeelle 1.1.1990 ja 
Sotatieteen keskuskirjaston johtaja fi
losofian maisteri Karin Kerkkonen 
1.10.1990. 

Vuonna 1989 saivat diplominsa 
maa-, meri- ja ilmasotalinjan 70 upsee
ria. Yleisten opintosuuntien priimuk
seksi selviytyi maj Arto Räty ja teknil
listen opintosuuntien priimukseksi 
komkapt Jaakko Savisaari. 

Korkeakoulussa opiskelevat par
haillaan elokuussa 1991 opintonsa Jo-

pettavat maa-, meri- ja ilmasotalinjan 
71 ( + yksi ruotsalainen) upseeria sekä 
syksyllä 1990 opintonsa aloittaneet 
maa-, meri- ja ilmasotalinjan teknilliset 
opintosuunna t yhteensä 17 upseeria. 

Katsauskauden aikana oppilaiden 
taloudellista asemaa on onnistuttu pa
rantamaan merkittävästi. Oppilaat 
ylennetään jo kurssin aikana majureik
si tai komentajakapteeneiksi. Opiskeli
joiden palkkauksessa on voitu ottaa ai
empaa paremmin huomioon opiskelun 
aiheuttamat kulut. Myös asuntoasiois
sa on kyetty tukemaan pääkaupunki
seudun ulkopuolelta tulevia opiskeli
joita. Uskotaan, että nämä järjestelyt 
lisäävät entisestään pyrkimyshaluk
kuutta Sotakorkeakouluun, joka up
seerikoulutuksen uudistuksen myötä 
tulee muuttumaan osaksi Maanpuolus
tuskorkeakoulua. 
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TAISTELUKOULU 

Kurssit vuosina 1989-1990 on toteutet
tu suunnitelmien mukaisesti. Valmiste
lut siirtymiseksi omalta osalta upsee
rien tarkistettuun koulutusjärjestel
mään on aloitettu. Opettajat ovat ol
leet mukana siihen liittyvässä pääesi
kunnan koulutusosaston johtamassa 
opetussuunnitelmatyössä. Koulutus
järjestelmän kokonaistarkistuksesta 
johtuva ylimenovaihe on jo aiheutta
nut kurssien vahvuuksien merkittävää 
suurentumista. 

Ev Yrjö Honkanen otti 26.1.1990 
vastaan koulun johtajan tehtävät ev 
Kalevi Usvalta. Apulaisjohtaja evl Ve
sa Yrjölä siirtyi reserviin 28.2.1990. Evl 
Reijo Piira otti vastaan apulaisjohtajan 
tehtävät 2.7.1990. Evl Aarno Vehviläi
nen otti vastaan esiupseerikurssin joh
tajan tehtävät kesällä 1989 ev J J 
Heinoselta. 

Taistelukoulu vietti 7.11.1989 
Tuusulaan siirtymisensä 40-vuotisjuh
laa. Tuusulan kunta luovutti Taistelu
koululle taiteilija Kimmo Pälikön piir
tämän koulua kuvaavan grafiikan alku
peräiskappaleen. Luovutuksen jälkeen 
Tuusulan kunta ja Taistelukoulu isän
nöivät upseerikerholla juhlavastaano
ton. 

Toukokuussa 1989 36 upseeria päätti 
opintonsa Esiupseerikurssi 42:lla ja 37 

224 

Eversti Yrjö Honkanen 

upseeria Jalkaväen Kapteenikurssi 
62:lla. Vastaavasti seuraavana vuonna 
54 upseeria päätti opintonsa Esiupsee
rikurssi 43:lla ja 43 upseeria Jalkaväen 
Kapteenikurssi 63:lla. Syksyllä 1990 42 
yliluutnanttia ja ruotsalainen kapteeni 
aloittivat opiskelunsa jalkaväen kap
teenikurssilla sekä 73 kapteenia esiup
seerikurssilla. 

Priimuksina on palkittu 
- EUK 42: 

kapteeni Juhani Lappalainen, KadK 
yleisellä linjalla ja 
kapteeni Juha Grönmark, IlmavV il
masotalinj alla 

- JvKaptk 62: 
yliluutnantti Jari Kallio, PorPr 

- EUK 43: 
kapteeni Arvi Paalijärvi, IlmaSK il
masotalinjalla ja 
kapteeni Seppo Juntunen, P-KR 
yleisellä linjalla 

14 

~ JvKaptK 63: 
yliluutnantti Pekka Toveri, PsPr. 
Jalkaväen Säätiön hopeoidulla mita

lilla on palkittu 
- kapteeni Juhani Lappalainen, KadK 
- yliluutnantti Arto-Pekka Nurminen, 

PsPr 
- kapteeni Seppo Juntunen, P-KR 
- yliluutnantti Pekka Toveri, PsPr 

Kesällä 1990 22 upseeria suoritti 
Kranaatinheitinupseerikussi 17:n. 
Taistelukoulu johti valtakunnallisen 
kranaatinheitinampumaleirin Sarrio
järvellä. 

Insinööriupseerikurssi 14:n toinen 
osa toimeenpantiin pääesikunnan tek
nillisen osaston johtamana Taistelu
koulussa kesällä 1990. Taistelukoulun 
opettajat vastasivat pääosin opetukses
ta. 

Jalkaväen upseerikokelaiden tiedus
telukurssit toteutettiin viimeistä kertaa 
Taistelukoulussa vuonna 1989. Koulu
tusvastuu on siirretty Reserviupseeri
koululle. 

Taistelukoulun opettajastipendillä 

15 Jalkaväen vuosikirja 1991 

on palkittu vuonna 1989 majuri Jaakko 
Martikainen ja majuri AnHi Nieminen 
sekä vuonna 1990 majuri Kaarlo Joki
nen ja majuri Markku Kallio. 

Esikuntajoukkue poistettiin 1.2.1990 
Taistelukoulun kokoonpanosta. Ny
kyisin Helsingin Ilmatorjuntarykment
ti komentaa 10 varusmiestä päivittäin 
lähetti-, viesti- ja kuljetustehtäviin. Esi
kuntajoukkueelta vapautuvat tilat on 
muutettu oppilaskäyttöön. 

Taistelukoulu jatkaa nykymuotoista 
jalkaväen kapteenikurssien toimeen
panoa vuoteen 1994 saakka. Sen jäl
keen kapteenikursseja ei enää toteute
ta. Syksyllä 1994 aloitetaan ensimmäi
nen uusitun opetussuunnitelman mu
kainen esiupseerikurssi osana upsee
rien tarkistettua koulutusjärjestelmää. 
Lähivuosina merkittävää on kurssivah
vuuksien huomattava lisääntyminen 
nykyiseen verrattuna ja valmistautumi
nen kaikin tavoin tarkistettavan upsee
rikoulutusjärjestelmän asettamiin 
haasteisiin. 
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KADETTIKOULU 

Kadettikoulu elää 72-vuotisen histo
riansa voimakkainta murrosvaihetta. 
Koulutustavoitteet nousevat, opetus
ohjelmat uusiutuvat, siirrytään ohja
tusta opetuksesta itsenäiseen opiske
luun ja tämän mahdollistamiseksi opis
keluaika pitenee kolmesta neljään vuo
teen. Kaikkeen tähän olemme valmiit. 
Kun vielä voisi kertoa toteutumassa 
olevasta lisärakentamisesta ja kaiva
tusta päärakennuksen peruskorjauk
sesta, kuva eteenpäin menevästä Ka
dettikoulusta olisi ehjä ja kaunis. Ra
kennusrahat ovat kuitenkin vain suun
nitelmissa, vuoden 1991 budjetissa ei 
niistä ole mainintaakaan. 

Ensimmäinen nelivuotinen kadetti
kurssi alkaa siis syyskuun 2. päivänä 
1991. Kadettikasvatukselliset periaat
teet ja tavoitteet säilyvät vanhoina 
koettuina, oikeastaan kaikki muu 
muuttuu. Muutos ei kuitenkaan tapah
du hetkessä, nykyiset 75., 76. ja 77. ka
dettikurssi ovat jo siinä mukana. Nii
den opetukselliset tavoitteet on jo 
muutettu ja opetusohjelmissakin ko
keillaan runsaasti uutta. Tämän päivän 
kadetit oppivat ainakin tekemään työ
tä, neljän vuoden ohjelmat kolmessa 
vuodessa. 

Kadettikoulussa tapahtuva kehitys 
liittyy luonnollisesti upseerikoulutuk
sen kokonaisuudistuksiin. Kadettikou
lun on entistä selvemmin vastattava 
nuoren upseerin yleissivistävistä ja am-
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matillisista perustiedoista. Myöhempi 
koulutus yhteisellä esiupseerikurssilla 
ja sen jälkeisellä yleisesikuntaupseeri
kurssilla rakentuu kadettivaiheessa ra
kennetulle kivijalalle. 

Kun aikaisemmin kasvatettiin puo
lustusvoimille ja rajavartiolaitokselle 
hyviä kouluttajia ja perusyksikön vara
päälliköitä, tavoitteena nyt on antaa 
perusyksikön päällikön pätevyys. Se ei 
tarkoita sitä, että nuoret upseerit val
mistuessaan siirtyisivät näihin tehtä
viin, vaikka sijaisina monet toimivat jo 
ensimma1senä palvelusvuotenaan; 
mutta nykyistä nopeammin tulevat 
päällikön tehtävät vastaan. Kun kade
teista aikaisemmin kasvatettiin sodan 
ajan perusyksikön päälliköitä, nyt täh
dätään joukkoyksikön komentajan tai
tojen omaksumiseen. On luonnollista, 
että vasta käytännön kokemus tuo Jo-

pullisen sijoituskelpoisuuden komen
tajan vaativaan tehtävään. 

Nelivuotisen kadettikurssin opetus
ohjelmat ovat viimeistelyvaiheessa. 
Koska on tarkoituksenmukaista kes
kittää siviiliaineiden opetus Kadetti
koulussa tapahtuvaksi, tulevat kaksi 
ensimmäistä opintovuotta olemaan 
kesäkautta lukuunottamatta hyvin teo
riavoittoisia. Monasti niin kuolettavaa 
luento-opetusta pyritään korvaamaan 
ryhmätöillä ja itseopiskelulla. Kadetin 
oma panos tulee entisestään painottu
maan. Kaksi viimeistä opintovuotta 
ovat puolestaan korostetusti sotila
sainepainotteisia lukuisine leireineen, 
harjoituksineen ja työharjoitteluineen. 
Kadettikoulu on entistä enemmän riip
puvainen joukko-osastojen antamasta 
avusta. 

Jalkaväen kadettien koulutus tapah
tuu vastaisuudessakin kokonaisuudes
saan Kadettikoululla. Tosin neljän 
kuukauden pituinen työharjoittelu se
kä lukuisat ampumaleirit ja muut har
joitukset tekevät koko Suomen heille 
tutuksi. Jalkaväkilinja jakautuu kra
naatinheitin- ja panssarintorjuntaopin
tosuuntiin, joilla on noin 2,5 kuukautta 
toisistaan poikkeavaa koulutusta. 
Myös rajavartiolaitokseen menevät ka
detit tulevat saamaan vastaisuudessa 
eriävää opetusta. Joukko-osastojen ko
mentajilla on hyvä syy odottaa saavan
sa vastaisuudessakin hyviä, motivoitu
neita, vastuuntuntoisia ja itseään kehit
tämään valmiita nuoria upseereita. 

Kadettikouluun on hyväksytty vuo
sittain 150--160 kadettia, joiden taso on 
säilynyt korkeana. Pyrkijöiden määrä 
vaihtelee joukko-osastoittain suuresti. 
Yhteensä heitä on ollut viime aikoina 
320-400, jota ei realistisesti arvioiden 
voitane kasvattaa, koska reserviupsee
rikurssin suoritus rajoittaa mahdollis
ten halukkaiden määrän alle kahdeksi
tuhanneksi. Nykyisen aallonharjatilan-

teen säilyttäminen edellyttää joukko
osastoilta aktiivista panostusta ja hy
vää henkeä. 

Kadettikoulun tukisäätiö on saa
miensa lahjoitusten turvin voinut pal
kita hyvin opinnoissaan menestyneitä 
kadetteja aikaisempaa tuntuvammin. 
Säätiö on mahdollistanut myös opetta
jien jatko-opiskelua, mistä on ollut suu
ri apu opetusohjelmia uudistettaessa. 

Kadettikoulun priimukseksi selviy
tyivät 73. kadettikurssilta kadettivää
peli Vesa Virtanen ja 74.kadettikurssil
ta kadetti vääpeli Janne Jaakkola, jotka 
molemmat olivat samalla jalkaväkilin
jan parhaita. Jalkaväen Säätiön plake
tilla palkittiin 74.kadettikurssilta ka
dettikersantti Aki-Juhani Sund. 

Kadettikoulu on osallistunut aktiivi
sesti ja tuloksellisesti puolustusvoi
mien, sotilasläänin, Sotilasurheiluliiton 
ja Upseerien ampumayhdistyksen kil
pailutoimintaan. Yksilösaavutuksista 
on muiden yläpuolelle nostettava ka
dettialikersantti Marko Korpelan voit
to kansainvälisen sotilasurheiluliiton 
painimestaruuskilpailuissa Washingto
nissa joulukuussa 1990. Saavutuksen 
arvoa nostaa se, että hänen vastustaji
naan oli koko joukko maailman par
haimmistoa. 

Pohjoismaiset Kadettipäivät järjes
tettiin vuonna 1989 Santahaminassa. 
Yleismestaruuden lisäksi Kadettikou
lumme sai paljon uusia ystäviä loista
vien järjestelyjen ja mallikelpoisen 
isännyyden myötä. Vuoden 1990 ka
dettipäivillä Oslossa saatiin koko kil
pailutoimintaan piristävää vaihtelua, 
kun Norja tiukan kilpailun jälkeen 
voitti Suomen. Ensi kesänä Tukhol
massa osat toivottavasti jälleen vaihtu
vat. 

Kadettikoulun opettajat ja kadetit 
ratkoivat paremmuuttaan myös Hel
sinki-City maratonilla elokuussa 1990. 
Kadettikoulun paidassa matkan taival-
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Saksalainen tuomari Hans Hellerman nostaa kadetti-alikersantti Marko Korpelan käden 
ylös voiton merkiksi. Loppuottelussa Korpela voitti pistein 1-0 Kreikan olympiahopemita
listin Dimitris Thanopoulosin. 

Kuvassa keskellä Kadettikoulun liikunta
kasvatuksen pääopettaja maj Pentti Hint
sala (5370) Helsinki-City maratonilla lii
kunnallisena esimerkkinä kadeteille. 

si lähes sata juoksijaa opettajien saa
dessa prosenttikilpailussa hieman ka
detteja suuremman osanottajamäärän. 
Kesällä 1991 on kilpailun uusinta; opet-
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tajat ovat ottaneet vastaan kadettien 
haasteen. 

Kadettikoulussa käy edelleen paljon 
vieraita, jotka antavat mukavaa vaihte
lua arkiselle aherrukselle. Mielenkiin
to Kadettikoulua ja nyt etenkin tulossa 
olevaa koulutusuudistusta kohtaan 
ovat osoitus yhä lisääntyvästä maan
puolustusmyönteisyydestä, mutta 
myös upseerikoulutuksemme nautti
masta arvostuksesta. 

Kadettikoululla katsotaan valoisasti 
tulevaisuuteen. Into uuden kehittämi
seen ja hyviin opintotuloksiin pääsemi
seen on silmiin pistävä. Aikaisemmissa 
vuosikirjoissa esitetty huoli koulun ti
lojen kelvottomasta kunnosta ja uusien 
tilojen rakentamisen viivästymisestä 
on entisestään voimistunut. Resurssien 
puute saattaa pahimmassa tapauksessa 
vaarantaa upseerikoulutusuudistuksen 
tuomat edut sekä kiinnostuksen säily
misen upseerin uraa kohtaan. 

P ÄÄLL YSTÖOPISTO 

Lappeenrannan varuskunta koki suu
ret muutokset vuosien 1989-1990 aika
na. Opistoupseerikoulutus aloitettiin 
1989 Päällystöopistossa. Päällystöopis
ton organisaatio muuttui vuoden 1990 
alussa, jolloin Uudenmaan Rakuuna
pataljoona sulautettiin Päällystöopis
toon. Opistoon liitettiin kaksi eska
droonaa, varuskuntasairaala ja soitto
kunta sekä Lappeenrannan korjaamo. 
Palkatun henkilökunnan määrä kak
sinkertaistui. 

Päällystöopisto sai tehtäväkseen 
vaalia rakuunaperinteitä. Uudenmaan 
Rakuunat jäivät Lappeenrantaan, vain 
pataljoonan toimintoja supistettiin. Pa
taljoonasta jäi jäljelle 1.Eskadroona, 
jossa palvelee noin 80-120 rakuunaa ja 
2.Eskadroona, joka järjestää kertaus
harjoituksia. Lappeenrannan Varus
kuntasoittokunta liitettiin osaksi Pääl
lystöopistoa ja sai nimekseen Ra
kuunasoittokunta. Näiden kolmen yk
sikön esimiehestä, Päällystöopiston 
apulaisjohtajasta, tuli Uudenmaan Ra
kuunoiden perinnekomentaja. 

Päällystöopiston tarvitsemat varus
miehet siirretään Karjalan Prikaatista 
Vekaranjärveltä ja Savon Prikaatista 
Mikkelistä palvelukseen Lappeenran
taan ja nimitetään rakuunoiksi. Siirto 
tapahtuu peruskoulutuksen ja noin yh
den kuukauden erikoiskoulutuksen 
jälkeen. Rakuunat ovat erikoiskoulu-

Eversti Antero Pärssinen 

tettuja sotilaspoliiseja, lääkintämiehiä, 
erikoisajoneuvon kuljettajia jne. 

Puolustusvoimien koulutusuudistus 
aloitettiin uusimalla ensimmäisenä toi
miupseerikoulutus. Opistotasoinen 
koulutus alkoi Peruskurssilla 48 
2.1.1989 Lappeenrannassa. Peruskurs
sin kesto on kaksi ja puoli vuotta. 

Uuden opistoupseerien koulutusjär
jestelmän rinnalla koulutetaan edel
leen vuoteen 1995 saakka vanhan kou
lutusjärjestelmän mukaisesti toimiup
seereita. Tämä päällekkäisyys on ai
heuttanut sen, että opiston toimintoja 
on jouduttu laajentamaan rakuunoilta 
vapautuneisiin tiloihin. Rakuunamäel
lä on oppilaiden majoitustiloina sekä 
luokkakäytössä kolme kasarmia. 

Päällystöopistosta on tullut maam
me suurin henkilökuntaa kouluttava 
sotilasopetuslaitos. Oppilaiden määrät 
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Puolustusvoimain komentaja amiraali Jan Klenberg tarkastaa Rakuunasoittokunnan ja 
opistoupseerikurssin. 

vaihtelevat kevään viidestäsadasta syk
syn neljäänsataan opisto- ja toimiup
seerioppilaaseen. Uudessa järjestel
mässä hakuvaatimukset muuttuvat 
mm siten, että hakijalta vaaditaan vä
hintään keskiasteen ammatillinen tut
kinto, lukion oppimäärä tai ylioppilas
tutkinto. Samoin muuttui hakeminen 
siten, että se on nykyisin mahdollista 
myös varusmiespalveluksen aikana ja 
miehen ollessa reservissä. Kahdelle en
simmäiselle opistoupseerikurssille on 
hyväksytty yhteensä 642 oppilasta. 

Opistoupseerin peruskurssi jakau
tuu kahteen vuosikurssiin, joiden väliin 
sijoittuu puolen vuoden joukko-osas
toharjoittelu. Vuosikurssit jakautuvat 
yhteis- ja erikoiskoulutusvaiheeseen. 
Yhteiskoulutusvaiheisiin Lappeen
rannsassa osallistuvat kaikkien puolus
tushaarojen opistoupseerioppilaat. 

Tähän mennessä saadut kokemukset 
yhetiskoulutusvaiheista ovat hyviä. 
Puolen vuoden joukko-osastoharjoit
telu antoi oppilaille selviä lisävalmiuk
sia mm esiintymisvarmuudessa ja kou
luttamistaidoissa. 

Päällystöopiston apulaisjohtaja 
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vaihtui syksyllä 1990. Evl Raimo Man
ninen siirtyi pääesikuntaan ja apulais
johtajan sekä Rakuunaperinnekomen
tajan tehtävät vastaanotti evl Pekka 
Teljamo. 

Puolustusvoimain komentaja, ken
raali Jaakko Valtanen kävi jäähyväis
vierailulla tammikuussa 1990 ja uusi 
komentaja, amiraali Jan Klenberg tu
tustumiskäynnillä huhtikuussa 1990. 

Puolustusvoimien talvimestaruuskil
pailun partiohiihto on ollut Päällystöo
piston vahva laji. PO:n partio on voitta
nut hiihdon 1987 ja 1989 sekä ollut 
toisena 1990. Partion johtajana on ollut 
joka kerta kapt Jaakko Helminen. 

Rakuunapataljoonan supistaminen 
on aiheuttanut sen, että Päällystöopis
to joutuu yhä enenevässä määrin tu
keutumaan muihin joukko-osastoihin. 

Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet 
työntäyteisiä ja haastavia muutoksen 
vuosia. Uusi opistoupseerikoulutus on 
saatu hyvin käyntiin ja ensimmäiset 
opistoupseerit valmistuvat kesällä 
1991. Heidän tulonsa työelämään hel
pottanee osaltaan henkilöstöpulassa 
olevia joukko-osastoja. 

RAJAKOULU 

Rajavartiolaitoksen henkilökunnan ja 
varusmiessissiryhmänjohtajien koulu
tus jatkui Rajakoulussa vuosina 1989-
90 perinteisesti, vahvistettujen koulu
tusohjelmien mukaisena. Henkilöstö
järjestelmän kehittämisestä aiheutuva 
toimiupseerien koulutuksen lisäänty
minen ylimenovaiheessa heijastui kou
lulle kurssien ja oppilaiden lisäänty
misenä vuoden 1990 alusta alkaen. 

Rajakoulun johtaja vaihtui 1.2.1989 
evl Toivo Juntusen ottaessa tehtävän 
vastaan Kainuun rajavartioston ko
mentajaksi siirtyneeltä ev Juhani Paak
kiselta. Maj Toivo Uosukainen luovutti 
1.5.1990 koulun apulaisjohtajan tehtä 
vät maj Matti Järvisalolle. Muutoinkin 
koulun henkilökunta on käsiteltävänä 
jaksona vaihtunut melkoisesti. 

Rajavartiolaitoksen valtakunnallise
na oppilaitoksena Rajakoulu on ollut 
huomattavan ulkopuolisen kiinnostuk
sen kohteena. Osoituksena tästä ovat 
olleet lukuisat vierailut koululle. Ta
vanomaisista vierailuista ja esittelyistä 
poikkeava oli Neuvostoliiton rajavar
tiojoukkojen päällikön ja hänen seuru
eensa käynti 26.4.1990. 

Vuosina 1989-90 Rajakoulussa kou
lutettiin 36 upseeria, 186 toimiupsee
ria, 107 rajavartijaa ja 575 varusmiestä. 

Koulun kurssitoiminta muuttui hie
man vuoden 1990 alussa. Opistoupsee-

Everstiluutnantti Toivo Juntunen 

rin peruskurssin toisen vuosikurssin 
yhteiskoulutusvaihe alkoi ensimmäistä 
kertaa Rajavartiolaitoksen omassa 
koulussa ja varusmieskoiranohjaajien 
peruskoulutus siirtyi rajavartiostoihin. 
Asian uutuudesta johtuvien vähäisten 
alkuhankaluuksien jälkeen opistoup
seerin peruskurssi sulautui saumatto
masti yhdeksi rajatoimiupseerin koulu
tukseen kuuluvista Rajakoulun kurs
seista. Uuden kurssin arvostelujärjes
telmä luotiin tiiviissä yhteistyössä Pääl
lystöopiston kanssa. 

Rajavartio- ja sissitoimintaa harjoi
teltiin käytännössä koulun vuosittaisis
sa johtamis- ja sissiharjoituksissa. Pääl
lystöopiston sissiharjoitukseen osallis
tuttiin 25.-30.9.1989 ja Puolustusvoi
mien pääsotaharjoitukseen 20.-
26.10.1990. 

Rajakoulu järjesti 6.4.1990 Rajavar-
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Rajakoulun Karhupatsas 

tiolaitoksen rajapartiomestaruuskil
pailun. Kilpailu on maarajoilla palvele
vien rajavartiomiesten vuosittainen 
pääkoulutustapahtuma ja ammattitai
tokilpailu, jossa kaikkien rajakomppa
nioiden edustuspartiot Rajavartiolai
toksen mestaruutta tavoitellessaan tes
taavat ammattitaitoaan. 

232 

Huolimatta maailmanmestari, kapt 
Juhani Suutarisen reserviin siirtyes
sään 30.6.1989 Rajakoulun kilpailu
joukkueeseen jättämästä aukosta osal
listui koulun henkilöstö aktiivisesti ja 
menestyksekkäästi kilpailutoimintaan. 
Menestyksestä kertovat varsinkin 
suunnistajien hyvät sijoittumiset niin 
Rajavartiolaitoksen kuin Puolustus
voimienkin mestaruuskilpailuissa. 
Huippuina mainittakoon rvmest Mart
ti Asikaisen Puolustusvoimien mesta
ruuskilpailujen päiväsuunnistuksen H 
35-sarjan voitto vuonna 1989 ja saman 
sarjan Rajavartiolaitoksen suunnistus
mestaruudet vuonna 1990 sekä ltn Ta
pio Peipon Puolustusvoimien mesta
ruuskilpailun päiväsuunnistuksen H 
40-sarjan toinen sija ja Rajavartiolai
toksen vastaavan mestaruuden voitto 
vuonna 1990. 

Vuodet 1989-90 ovat olleet Raja
koululla toimekasta muutoksen ja ke
hityksen aikaa. Sama suuntaus jatkuu 
myös lähitulevaisuudessa, sillä Raja
vartiolaitoksessa, jonka organisaatio 
muuttuu ja tehtävät monipuolistuvat ja 
lisääntyvät, eivät koulutuksesta vastaa
vatkaan voi jäädä vanhoihin poteroihin 
makaamaan. 
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LAPIN RAJA VARTIOSTO 

Lapin rajavartiosto on vuosina 1989-
1990 huolehtinut päätehtävästään - ra
janvartioinnista - rauhallisissa oloissa. 
Hyvää rajajärjestystä loukanneet ta
paukset on kyetty tutkimaan ja 
asianmukaisesti loppuunkäsittele
mään. 

Rajavartiolaitoksen tehtävät ovat li
sääntymässsä muunmuassa passintar
kastustehtävien siirtyessä maarajoilla 
laitoksen hoidettavaksi. Toiminnan te
hostamiseksi teki Rajavartiolaitoksen 
päällikkö katsauskauden alkupuolella 
päätöksen organisaation uudistamises
ta. Päätöksen mukaisesti 1990-luvulla 
henkilöstöä ja tehtäviä keskitetään si
ten, että Lapin rajavartioston alueella 
toiminta loppuu yhteensä 13:lla raja
vartioasemalla. Myös varusmieskoulu
tus tullaan vartiostossa keskittämään 
yhteen paikkaan, Ivaloon. Tällä het
kellä varusmieskoulutusta annetaan 
sissikomppaniassa Rovaniemellä ja sis
si osastossa Ivalossa. 

Toimintaympäristössä tapahtuneista 
muutoksista merkittävimpiä ovat var
tioston kannalta olleet Raja-Joosepin 
rajanylityspaikan avaaminen kansain
väliselle matkailuliikenteelle, Tornion 
golf-kentän rakennustyöt siten, että 
valtakunnan raja jakaa pelialueen sekä 
Soklin kaivoshankkeen hautaaminen 
toistaiseksi. Sallan kunta on ponnistel-

16 Jalkaväen vuosikirja 1991 

Eversti Jarmo Mattila 

lut rajanylityspaikan avaamiseksi Kel
loselkään. 

Retkeilyn kasvaminen Lapissa on li
sännyt kadonneiden henkilöiden etsin
töjen määrää. 

Kantahenkilökunnnan koulutukses
sa on eletty siirtymävaihetta. Vuonna 
1989 alkoi ensimmäinen 2 vuotta kestä
vä opistoupseerien peruskurssi ja 
vuonna 1990 alkoi viimeinen 3-vuoti
nen kadettikurssi. Varusmieskoulutuk
sen osalta suurimmat muutokset on ai
heuttanut siirtyminen 5/2-järjestel
mään I/90-saapumiserästä alkaen. 

Muutoksen yhteydessä otettiin käyt
töön uudet koulutusohjelmat. 

Lapin rajavartiostossa suorittaa va
rusmiespalveluksensa vuosittain 200-
300 miestä. Reserviläisiä koulutettiin 
vuosien 1989-1990 aikana yli tuhat. 

Vuoden 1989 aikana vaihtuivat kol-
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men rajakomppanian -sekä sissikomp
panian päälliköt. Yksikön päällikön 
tehtäviä hoitavat nyt maj Esko Paju
niemi Ylitornion, maj Heikki Pellinen 
Muonion, maj Raimo Puustinen Ivalon 
ja maj Seppo Ravantti Kemijärven ra
jakomppaniassa. Sissikomppanian 
päällikkönä toimii kapt Antti Varrio. 

Kilpailutoiminnassa rajavartioston 
edustajat saavuttivat mitalisijoja Suo
men ja puolustusvoimien mestaruus
kilpailuissa. Merkittävimpiä saavutuk
sia vuonna 1989 olivat rajaylivääpeli 
Toivo Mäkikyrön Suomen mestaruus 
ampumahiihdossa 20 kilometrin mat-
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kalla ja Lapin rajamiehistä koostuvan 
Pellon Ponnen joukkueen Suomen 
mestaruus ampumahiihtoviestissä. Ra
jajääkäri Veikko Oja voitti puolustus
voimien mestaruuden maastohiihdossa 
1989 ja 1990. 

Tasavallan Presidentti teki hiihto
matkan rajavartiolaitoksen päällikön 
isännyydessä keväällä 1990 Saariselän 
alueelle Lapin rajavartiostoon tukeu
tuen. 

Yhdistelmänä voidaan todeta, että 
Lapin rajavartiosto jatkaa tehtäviensä 
hoitamista entistä toimintakykyisem
pänä. 

KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

Kainuun rajavartiosto on jatkanut ra
jan vartiointia ja valvontaa vakiintu
neissa olosuhteissa. Rajalla on ollut 
rauhallista. Rajaan kohdistuvia louk
kauksia ja rikkomuksia sattuu muuta
mia vuosittain. 

Rajanylikulkua Kainuun rajavar
tioston valvonnassa tapahtuu Kuhmos
sa Rajakankaalla ja Vartiuksessa sekä 
Kuusamossa Kurvisessa ja Kortesal
mella. 

Syyskuusta 1989 alkaen on viralli
seen ystävyystoimintaan ja taloudelli
seen yhteistyöhön liittyvät rajanylityk
set olleet Vartiuksessa mahdollisia pas
sia ja viisumia käyttäen. Koska Vartius 
ei ole vielä virallinen passintarkastus
paikka, tarvitaan lisäksi sisäasiainmi
nisteriön myöntämä ylityslupa jokaista 
matkaa varten. Kesällä 1990 Vartius oli 
avoinna kokeiluluontoisesti ryhmä
matkailulle. 

Kainuun rajavartioston henkilöstös
sä tapahtui vuonna 1989 merkittäviä 
vaihdoksia. Ev Hannu Ahonen siirtyi 
rajavartiolaitoksen esikuntaan ja ko
mentajaksi tuli ev Juhani Paakkinen 
Rajakoulusta 1.2.1989. Samaan aikaan 
maj Jaakko Kaukanen otti vastaan ra
jatoimiston päällikön tehtävät maj 
Martti Kukkoselta. Suomussalmen ra
jakomppanian päällikkö vaihtui 
1.3.1989. Maj Mauri Kontkanen siirtyi 

Eversti Juhani Paakkinen 

eläkkeelle ja maj Teuvo Saharinen otti 
vastaan päällikön tehtävät. 

Varusmiesten ja reserviläisten kou
lutus on jatkunut vakiintuneita muoto
ja noudattaen. Varusmieskoulutukses
sa siirryttiin 1990 uuteen saapumiserä
järjestelmään. Uusi järjestelmä vähen
tää koulutettavien kokonaismäärää, 
mutta ei vastaavasti vapauta muuta ka
pasiteettia rajanvartiointiin. 

Kainuun rajavartioston sissikomp
paniassa saa vuosittain noin 200 kai
nuulaista nuorta miestä vaativan ja 
monipuolisen sissikoulutuksen. Raja
vartioston järjestämiin kertausharjoi
tuksiin osallistuu vuosittain 500-700 
reserviläistä. 
. Tehdyn periaatepäätöksen mukai
sesti luovuttaa poliisi vuoden 1991 
alussa rajavartiolaitokselle vastuun 
passintarkastuksesta kaikilla maarajo-
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jemme rajanylityspaikoilla. Henkilö
kunnan koulutuksessa on tästä syystä 
paneuduttu passintarkastus- ja ulko
maalaisasioihin. Passintarkastuskoulu
tuksen lisäksi rajavartiomiesten tietoja 
ja taitoja on hiottu ulkomaalaislainsää
dännön ja huumevalvonnan alalla. 

Toiminnan tehokkuus- ja taloudelli
suusvaatimukset yhdessä yleisen työa
jan lyhenemisen kanssa aiheuttavat 
tarpeen uudistaa organisaatiota ja toi
mintaa. Kainuun rajavartiostossa on jo 
tehty päätös vartioasemaverkon har
ventamisesta ja voimien keskittämises-
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tä suuremmille vartioasemille. Työtä 
hallinnon yksinkertaistamiseksi ja hu
penevan työvoiman korvaamiseksi 
tekniikalla on edelleen jatkettava. 

Kainuun rajavartioston arvokkain 
kilpailusaavutus katsausjakson aikana 
oli Urho Kekkosen kiertopalkinnon 
voittaminen 1989 ja 1990. Vuonna 1989 
voitettiin Puolustusvoimien hiihtomes
taruuskilpailujen yleismestaruus, 1990 
sijoituttiin toiseksi. Puolustusvoimien 
ampumamestaruuskilpailuissa sijoitut
tiin 1989 toiseksi ja 1990 kolmanneksi . 

POHJOIS-KARJALAN RAJA VARTIOSTO 

Vuonna 1989 aloitettiin niin P-KR:ssa 
kuin koko rajavartiolaitoksessa muu
toksen aikakausi. Erityisenä tavoittee
na on tehostaa rajanvartiointia. Tavoi
te vaatii organisaatiomuutoksia, jotka 
aloitettiin P-KR:ssa neljän vartioase
man lakkauttamisella. Näin aikaansaa
tiin suurempia ja toimivampia varti
oasemia. Organisaatiomuutokset jat
kuvat ja mm huollosta siirretään raja
vartiomiehiä päätehtävään rajanvar
tiointiin. Organisaatiomuutokset ai
heuttavat tietenkin kehitystä myös ra
janvartiointimenetelmissä ja -välineis
sä. 

V 1989 jatkuu yhä lisääntynyt ra
janylikulku Värtsilän Niiralassa. Yli
kulku liittyi pääasiassa viralliseen ta
loudelliseen ja kulttuuriyhteistyöhön 
Suomen ja SNTL:n kesken. Rajaval
tuutetun ja rajanylikulun valvonnasta 
vastaavien rajavartiomiesten työmäärä 
lisääntyi huomattavasti ja on samalla 
muuttanut työn luonnetta. Muualla ra
janvartiointi toteutettiin entiseen ta
paan samalla suunnitellen tulevaa ke
hitystä. Rajatilanne pysyi vakiintuneen 
rauhallisena. 

Henkilöstössä huomattavin muutos 
oli apulaiskomentajan vaihtuminen. 
Evl Raimo Piiroinen siirtyi eläkkeelle 
ja luovutti tehtävät 1.8.1989 evl Martti 
Ossille. 

Eversti Aaro Moilanen 

Varusmieskoulutus jatkui entiseen 
tapaan. Sissin "arvonimen" on saavut
tanut noin 90% varusmiehistä. Lähes 
kaikki varusmiehet ovat kotoisin 
omasta maakunnasta. Vuoden aikana 
pidettiin kahden rajajääkärikomppani
an, sissikomppanian ja erilliskomppa
nian kertausharjoitukset. 

Ammattitaitokilpailuissa Pohjois
Karjalan rajavartiosto menestyi hyvin. 
RVL:n rajapartiomestaruuskilpailussa 
tuli joukkuekilpailun toinen sija niu
kalla tappiolla voittajalle. Rajakoira
mestaruuskilpailussa saavutettiin 11. 
joukkuemestaruus. Mestaruudet ovat 
peräkkäisiä pl v 1987. Pv:n ampuma
mestaruuskilpailuissa saavutettiin 
joukkueella yleismestaruus. Henkilö
kohtaisissa ja joukkuekilpailuissa var
tioston urheilijat sijoittuivat kolmen 
parhaan joukkoon ammunnan PM-, 
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EM- ja MM-kilpailuissa, ampuma
suunnistuksen MM-kilpailuissa ja hiih
don MM-kilpailuissa. 

Viestitoiminnan painopiste siirtyi 
yhä enemmän sähköisen tiedonsiirron 
puolelle. Suuria muutoksia ei ole ta
pahtunut viestiverkoissa eikä -välineis
sä. 
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Vartioston huollon määrärahatilan
ne oli hyvä. Kalusto- ja välinehankin
nat toteutuivat suunnitellusti. Möhkön 
uusi vartioasemarakennus valmistui 
kesällä. 

KAAKKOIS-SUOMEN RAJA VARTIOSTO 

Kaakkois-Suomen rajavartiostossa, 
kuten koko rajavartiolaitoksessa, 
käynnistettiin v 1989 mittava toiminto
jen rationalisointi- ja organisaation ke
hittämistyö. 

Kehittämistyön johtava periaate on 
ollut johto- ja huolto-organisaatioiden 
keventäminen joukkojen hyväksi. 

Merkittävimpänä ulospäin näkyvä
nä piirteenä on ollut pienten ja sivu
suuntien rajavartioasemien lakkautta
minen eli henkilöstön ja resurssien kes
kittäminen harvemmille, mutta entistä 
toimintakykyisemmille rajavartioase
mille. 

Rajavartiosto on myös saanut uuden 
tehtävän - passintarkastuksen - maa
rajansa rajanylityspaikoilla. Tehtävä 
on haasteellinen erityisesti siksi, että 
valtaosa Suomen ja Neuvostoliiton vä
lisestä henkilöliikenteestä tapahtuu 
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikko
jen kautta. 

Raja-alueella tapahtuneet rikko
mukset lisääntyivät kertomuskautena, 
mutta käsketyt tehtävät pystyttiin täyt
tämään. 

Passintarkastukseen liittyvä koulu
tus on ollut kantahenkilökunnan tär
kein koulutusaihe v 1990. Vaativat sis
sitaidot on sissikomppaniassa koulu
tettu vuosittain voin 200 varusmiehelle. 
Lisäksi on vartiostossa järjestetty kol-

Eversti Pertti Rainola 

mesta neljään kertausharjoitusta vuo
sittain. Palvelusajan loppupuolella va
rusmiehet ovat päässeet tutustumaan 
käytännön rajanvartiointiin. 

Rajavartiolaitoksen perinnetoimin
ta ja rajamieshengen vaaliminen ovat 
saaneet konkreettiset ilmentymät var
tioston alueella. Rajavartiolaitoksen 
70-vuosipäivänä 20.3.1989 avattiin K
SR:n tiloissa rajavartiolaitoksen ja 
Suomen valtakunnan rajojen historiaa 
esittelevä Rajamuseo. 

Immolassa paljastettiin 30.8.1989 so
dan ajan rajamiesten lahjana Alpo ja 
Nina Sailan jatkosodan aikana Vuok
kiniemessä muovailema Rajamies-pat
sas. Paljastusjuhlaan osallistui yli 1 000 
sodan ajan rajajoukoissa palvellutta 
veteraania. 

Yhteistoiminta rajavartioston naa
purina toimivan Rajakoulun kanssa on 
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Rajajääkäri T Hanninen harjoittelemassa 
passintarkastusta Nuijamaalla syksyllä 
1990 

ollut päivittäistä. Rajavartioston sissi
komppania on osallistunut Rajakoulun 
eri harjoituksiin ja Rajakoulun oppi
laat ovat käyneet tutustumis- ja opinto
matkoilla vartioston eri toimipisteissä. 
Rajavartiosto on ollut yhteistoiminnas
sa myös Puolustusvoimien naapuri
joukko-osastojen kanssa kertaus-ja so
taharjoitusasioissa. 

Vartioston sissikomppania saavutti 
vuonna 1989 sissitaitojen rajavartiolai
toksen joukkuemestaruuden ja raja
komppanioista koottu rajapartio- ja ra
jakoirajoukkueet saavuttivat myös ra
javartiolaitoksen mestaruudet. 

Puolustusvoimien mestaruuskilpai
lussa rajavartioston edustajat ottivat 
neljä mestaruutta, arvokkaimpien tul
lessa rjääk Klaus Penttilälle pistoolin 
pika-ammunnassa ja rjääk Ari Tellalle 
ampumahiihdossa. 

Henkilöstön terveystilanne on ollut 
hyvä. Työ- ja vapaa-ajan tapaturmat 
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Immolassa 30.8.1989 paljastettu Alpo ja Ni
na Sailon muovailema pronssiin valettu Ra
jamies-patsas 

vähenivät edelliseen katsauskauteen 
verrattuna. 

Rajavartiosto jatkaa luottavaisin 
mielin työtään valtakunnan turvalli
suuden suojaamiseksi ja pyrkii erityi
sen hyvin selviytymään passintarkas
tuksen tuomista uusista velvoitteista. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN PLAKETILLA TAI 
MITALILLA PALKITUT VARUSMIEHET 

Jalkaväen Säätiön plaketilla ja mitalilla 
palkitaan joukko-osastojen ja sotilaso
petuslaitosten varusmiesten parhaim
mistoa. 

Plaketti jaetaan Reserviupseerikou
lun kurssin jalkaväkilinjan parhaalle 

Jääkäriprikaati 

1/88 saapumiserä 
- vänr Jari Sirviö 

11/88 saapumiserä 
- vänr Pasi Hurskainen 
- kers Jussi-Petteri Tiitola 
- korpr Jari Inkeröinen 

111/88 saapumiserä 
- vänr Harri Lilja 
- kers Arto Hyväri 
- korpr Tapio Kyrö 

1/89 saapumiserä 
- vänr Mika Meriläinen 
- kers Mauno Tolonen 
- korpr Marko Saksa 

11/89 saapumiserä 
- vänr Risto Mätäsaho 
- kers Jyrki Syväniemi 
- korpr Marko Kesti 

III/89 saapumiserä 
- vänr Jussi Koivumaa 
- kers Petri Simonen 
- korpr Marko Riipi 

Kainuun Prikaati 

11/88 saapumiserä 
- upskok Mika Miettinen 
- kers Harri Haapasalo 
- korpr Mika Kärkkäinen 

upseerioppilaalle. Muissa sotilasope
tuslaitoksissa ja joukko-osastoissa pal
kitaan mitalilla yleensä yksi upseeri, 
aliupseeri ja miehistöön kuuluva. 

Vuosina 1989-90 palkittiin seuraa
vat varusmiehet: 

111/88 saapumiserä 
- upskok Lauri Sikanen 
- kers Mikko Väänänen 
- korpr Markku Kaunista 

1/89 saapumiserä 
- upskok Timo Tamminen 
- kers Jari Ruotistenmäki 
- korpr Harri Rantanen 

11/89 saapumiserä 
- upskok Jouni Lukkarinen 
- kers Yrjö Ronkainen 
- jääk Veli Pöppönen 

111/89 saapumiserä 
- korpr Jorma Ollanketo 

1/90 saapumiserä 
- korpr Markku Hämäläinen 

Panssariprikaati 

1/88 saapumiserä 
- vänr Antti Turunen 
- kers Risto Saloranta 

11/88 saapumiserä 
- vänr Esa Kivijärvi 
- kers Mika Erkkilä 

111/88 saapumiserä 
- vänr Aku Louhimies 
- kers Harri Kuusela 
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1/89 saapumiserä Porin Prikaati 111/89 saapumiserä 111/89 saapumiserä 
- vänr Timo Turkkinen - vänr Jaakko Leivo - vänr I aakko Laine 
- alik Pasi Silanterä 1/88 saapumiserä - kers Mika Ruoni - kers Jan Gråsten 
- psj Marko Savolainen - upskok Heikki Husso - jääk Tommi Kankkunen 
11/89 saapumiserä - kers Jaakko Moinio 

- vänr Riku Salminen - korpr Timo Iävinen Uudenmaan Jääkäripataljoona 

- alik Marko Lahikainen 11/88 saapumiserä Pohjois-Karjalan Prikaati 
1/88 saapumiserä - korpr Svante Holmström - upskok Ilkka Rytky 

1/88 saapumiserä - vänr Vesa-Pekka Tervo 
111/89 saapumiserä - kers Pekka Heikkinen 

- korpr Ove Strömberg - korpr Kari Lahti - vänr Teuvo Mutanen 
- vänr Juha Saramola - kers Jukka Parviainen 11/88 saapumiserä - kers Juha Lahtinen 111/88 saapumiserä 

11/88 saapumiserä - vänr Mikko Mälkönen - psj Jari Tossavainen - upskok Tapio Viinikoski 
- kers Jukka Saarenpää - vänr Mika Kurki 111/88 saapumiserä 1/90 saapumiserä 
- korpr Petri Wirkkala - kers Hannu Ojala - kers Petri Nieminen - korpr Juha Huitula - korpr Jukka Korhonen - korpr Ville Ohra 1/89 saapumiserä 
- upskok Tapio Kamunen 111/88 saapumiserä 1/89 saapumiserä 
- kers Juha Aittakoski - vänr Mika ]alkanen - vänr Peter Kokko 
- korpr Pasi Priuska - kers Vesa Juvonen - korpr Juha Laitinen 

- korpr Jussi Kukkonen - korpr Jyrki Naaralainen 
Pohjan Prikaati 1/89 saapumiserä - jääk Antti Ristiseppä 

- vänr Mika Ylönen 11/89 saapumiserä 11/88 saapumiserä 
Savon Prikaati - kers Mika Katainen - vänr Mika Mäkinen - upskok Ilkka Rytky - korpr Tuomo Laamanen - jääk Pasi Roos - kers Pekka Heikkinen 
1/88 saapumiserä 11/89 saapumiserä - korpr Kari Lahti 111/89 saapumiserä - vänr Marko Utriainen - vänr Esa Haaranen - korpr Timo Tuomisalo 111/88 saapumiserä - alik Marko Salo - kers Marko Kilpi - vänr Juha Oksanen - upskok Tapio Niinikoski - jääk Petri Mäkinen - korpr Mika Karjalainen - vänr Ossi Ovaskainen - kers Jukka Saarenpää 
11/88 saapumiserä 111/89 saapumiserä - kers Henri Kouri - korpr Petri Wirkkala 
- vänr Janne Lönnqvist - vänr Matti Sarikkola 

1/89 saapumiserä . - kers Mika Kataja - kers Jyrki Sihvonen 
- upskok Tapio Kamunen - korpr Jari Lahtinen - korpr Anssi Niskanen Laskuvarjojääkärikoulu 
- kers Juha Aittakoski 

111/88 saapumiserä 1/90 saapumiserä - korpr Pasi Priuska V 1989 - vänr Kari Lempiäinen - korpr Simo Kyllönen - upskok Petri Hyysalo 11/89 saapumiserä - kers Mika Järvinen 
- kers Janne Raatikainen - upskok Harri Hietikko - korpr Jarmo Soininen 

- kers Veli-Pekka Kemppainen 1/89 saapumiserä Kaartin Pataljoona 
V 1990 

- korpr Veijo Leino - upskok Jari Eskelinen - vänr Harri Luukkonen 
- kers Harri Kirjavainen 111/89 saapumiserä - vänr Mika Tuominen 11/88 saapumiserä 

- upskok Mika Anttila - jääk Petri Matilainen - korpr Mikko Pakarinen Reserviupseerikoulu - kers Tuomo Linjala 
11/89 saapumiserä 11/89 saapumiserä - korpr Kimmo Boren - vänr Henry Stenberg - korpr Harri Båsk Kurssi 189 

1/90 saapumiserä - alik Vesa Lievonen - upskok Vesa-Matti Tuomola - upskok Petteri Hirvonen, LjK 
- korpr Arto Salo - korpr Eero Kokkonen - kers Jukka Kuusisto - upskok Panu Rantanen, KaiPr 
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- upskok Petri Lyytikäinen, KymJP IIl/88 saapumiserä Pohjois-Karjalan Rajavartiosto Laivastokoulu 

- upskok Janne Lönnqvist, SavPr 
- upskok Mika Kurki, KarJP 

Kurssi 190 
- upskok Arto Nuutila, KaiPr 
- upskok Mika ]alkanen, KarJP 
- upskok Jyrki Marviala, KarPr 

- upskok Mika Laaksonen 
- kers Ari Rastas 
- korpr Jari Parkkinen 

1/89 saapumiserä 
- korpr Tapio Hintsanen 

1/88 saapumiserä 
- kers Leo Maffeinen 

11/88 saapumiserä 
- korpr Osmo Sirviö 
- kers Timo Ratilainen 

AuK 11/89 
- alik Ari Hiltunen 

AuK IIl/89 
- alik Patrick Neuhaus 

AuK 1/90 
- upskok Urpo Naukkarinen, KarPr 
- upskok Harri Lilja, JPr 

111/88 saapumiserä 
- korpr Riku Kangas 

- alik Tomi Salo 

Kurssi 191 - kers Hannu Turunen 
- upskok Kari Aakula, PorPr 
- upskok Juha Piippanen, SavPr 
- upskok Juha Kuosmanen, HelLAs 
- upskok Mika Rytkönen, KR 
- upskok Aki Lehtinen, PorPr 

Kainuun Rajavartiosto 

1/88 saapumiserä 
- upskok Harri Peltola 
- kers Riku Rissanen 

1/89 saapumiserä 
- korpr Pasi Saukkonen 

Kurssi 192 
- upskok Jarkko Alen, KaiPr 
- upskok Harri Vähäkuopus, JPr 
- upskok Marko Kaisanlahti, PsPr 
- upskok Harri Hietikko, PohPr 
- upskok Jukka Joensuu, PorPr 

Kurssi 193 

11/88 saapumiserä 
- kers Petri Hiljanen 
- korpr Markku Tuikka 

111/88 saapumiserä 
- kers Jouni Komulainen 
- korpr Jarmo Moisanen 

- upskok Jussi Koivumaa, JPr 1/89 saapumiserä 
- upskok Kimmo Welling, KymltR - korpr Risto Turpeinen 
- upskok Jarmo Mattila, KR 
- upskok Kari Valonen, KarPr 
- upskok Mika Peltonen, SavPr 

Kurssi 194 
- upskok Tomi Lounema, KarPr Lapin Rajavartiosto 
- upskok Mika Mikkonen, PKarPr 
- upskok Tomi Pitkänen, KarPr 
- upskok Ilpo Lukkarinen, KaiPr 
- upskok Timo Siitonen, PKarPr 

1/88 saapumiserä 
- kers Vesa lääskö 
- kers Juha Rotonen 

11/88 saapumiserä 
- vänr Jaani Uusimaa 
- kers Kari Hallikainen 

Kaakkois-Suomen Rajavartiosto - korpr Arto Pirneskoski 

111/88 saapumiserä 
1/88 saapumiserä - kers Mika Kalakoski 
- kers Veli-Matti Hirvonen - kers Esko Wesslin 

11/88 saapumiserä - korpr Petri Klemetti 

- korpr Ilkka Kaarakainen 1/89 saapumiserä 
- kers Pasi Rinkinen - korpr Juha Leinonen 
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•••• 
NOPEIN LENTAA 

Lähdön ja saapumisen välissä on matka. 
Sen voi tehdä hitaasti ja nopeasti. 
Aika on rahaa ja nopeus taloudellisuutta. 
On monta tapaa matkustaa. 
Vain yksi on nopein. 
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