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00130 HELSINKI 

Vesa Yrjölä 

KIITOS 

Jalkaväen Vuosikirja ilmestyy nyt 21. kerran. 
Säätiön hallitus haluaa esittää parhaimmat kii
toksensa kaikille säätiön toimintaa tukeneille 
yhteisöille, liikelaitoksille ja yksityisille henki
löille. Säätiön hallitus tulkitsee lahjoituksenne 
luottamuksen osoitukseksi suomalaiselle jalka
väelle ja rohkenee vakuuttaa, että nykypäivän 
jalkaväkimies ei säästä vaivojaan pyrkiessään 
olemaan luottamuksenne arvoinen. 

MaanpuolustuskorKeaKoulu 
Kurssikirj asto 
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JALKAVAEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

Puolustuksemme perustuu tulevaisuudessakin 
alueelliseen puolustusjärjestelmään. Laajan maa
alueen hallitsemiseen tarvitsemme paljon jouk
koja, jotka taloudellisten mahdollisuuksiemme 
vuoksi voidaan luoda vain yleisen asevelvolli
suuden kautta. 

Kaikkia joukkoja ei ole mahdollista eikä tar
peellistakaan varustaa huipputeknologialla. Kan
samme on tehnyt vuosien mittaan merkittävän 
investoinnin puolustusmateriaaliin, joka maas
toissamme ja taktiikassamme on käyttökelpoista 
pitkälle tulevaisuuteen. Hyökkääjän kuluttami
nen ja hidastaminen on ollut näihin vuosiin asti 
mahdollista puutteellisellakin sotavarustuksella, 
mutta lopullinen pysäyttäminen ja lyöminen vaa
tivat jalkaväeltä nykyistä kehittyneempää tek
niikkaa harkituissa osissa puolustuksen koko
naisjärjestelmää. 

Jalkaväen perusvälineistön puutteita on kor
jattu Saksan kansanarmeijan mittavista varas
toista tehdyillä hankinnoilla. Olemme saaneet 
molemmat panssariprikaatit varustettua taistelu
kykyisiksi ja hankittua rynnäkkökiväärit kaikil
le joukoille. Ampumatarviketilanteemme on pa
rantunut merkittävästi. Kuluvan vuosikymme
nen loppuosalla meidän on luotava valmius va
rustaa jalkaväkijoukot 2000-luvun alun taistelun 
kuvan mukaisesti. 

Jalkaväen joukko-osastot kouluttavat varus
miehistä valmiita yksiköitä reserviin. Uusi kah
den saapumiserän järjestelmä antaa mahdolli
suuden harjoitella noin kaksi kuukautta sodan 
ajan kokoonpanossa. Varusmiesjohtajille anne
taan siten nykyistä paremmat valmiudet toimia 
reservin johtajina. Reserviin siirtyvän joukon 
kiinteys ja suoritustaso voidaan hioa paremmak
si kuin aikaisemmin oli mahdollista joukon muo
dostuessa vasta ensimmäisessä kertausharjoituk
sessa. Uusi järjestelmä vaatii onnistuneita hen
kilövalintoja ja koko varusmiesajan jatkuvaa kou
lutuksen nousujohteisuutta. 

Jalkaväen koulutustehtävä edellyttää korke
aa ammattitaitoa. Tulosvastuun painopiste siir
tyy yhä enemmän peruskoulutuksesta erikois
koulutukseen ja joukko harjoituksiin. Kouluttaji
en on osattava kohdella kansalaisiamme yksilöi
nä, joiden innostus ja mielenkiinto on voitava 
säilyttää koko palveluksen ajan. Koulutuksen 
todenmukaisuutta voidaan lisätä simulaattorein 
ja monin teknisin keinoin. Maaston käyttö, vas
tustajan toimien oikea arviointi ja eläytyminen 
taistelun vaatimiin oloihin ovat jalkaväen kou
lutuksen avaintekijöitä. Hyvä koulutustulos on 
oma-aloitteinen ja maanpuolustusmyönteinen 
jalkaväen taistelija. 

Puolust~svoimainkomentaja ~ ../J, /_R cJ)J 
Kenraali /- f 'lJ:d/'~ ~~ 
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Jalkaväen asema on alueemme laajuuden ja 
maastollisten olosuhteiden takia taistelussa kes
keinen. Jalkaväen johtajilla on maavoimiemme 
useimmissa prikaateissa sekä pataljoonissa ja 
erillisissä jalkaväen yksiköissä ryhmän johtajas
ta komentajaan vastuu alueesta ja taistelulle ase
tetun päämäärän saavuttamisesta. 

Jalkaväen komentajan tärkein ominaisuus on 
osata tehdä tehtävän mukaisia päätöksiä jouk
konsa toiminnan perustaksi. Oikea-aikainen, en
nakoiva sekä riittävän pitkälle ulottuva ja koko
naisuuteen sopiva päätös toimenpiteineen mah
dollistavat joukon suorituskyvyn keskittämisen 
päämäärän mukaisesti. Samaa tärkeintä ominai
suutta vaaditaan kaikilla johtamisen tasoilla. 
Edestä joukkonsa mukana johtaminen ja esimer
killään taisteluun vaikuttaminen ovat edelleen 
tärkeitä johtamisen keinoja huolimatta teknilli
sistä johtamisvälineistä - sitä merkityksellisem
piä, mitä ankarammista olosuhteista on kysy
mys. Jalkaväen taistelijan hyvää suorituskykyä 
kuvaa oma-aloitteisuus, itsenäisyys, taito käyt
tää maastoa ja aseen tai vaativankin asejärjestel
män käytön hallinta. Taistelijan tulee tuntea ole-
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JALKAVÄKI KOULUTTAA 
2000-LUVULLE 

vansa merkittävä osa joukkonsa suorituskykyä 
ja voida ymmärtää panoksensa merkitys sen pa
rantamisessa. Joukon johtajan ja taistelijan toi
mintatavan valintaan ja toimeenpanokykyyn liit
tyvät ominaisuudet ovat samansuuntaisia. 

Upseerien ja opistoupseerien johtajakoulu
tuksen ja harjoittelun tapahtumissa painotetaan 
itsenäisten ratkaisujen hyväksymistä ja johtami
sen ennakointia. Jalkaväen johtajien, taistelijoi
den ja joukkojen koulutuksen tulee sisältää har
joitteita, joiden tarkoituksena on mahdollisim
man monipuolisesti korostaa kaikilla tasoilla ko
konaisuuteen soveltuvaa oma-aloitteisuutta. To
denmukaiseen vaatimukseen pyrittäessä kaavoi
hin kangistuneet koulutus-, johtamis-, ja toimin
tatavat osoittavat toimimattomuutensa. Voidaan 
hyväksyä vain tositilanteessakin toteuttamiskel
poiset ratkaisut ja suoritukset. 

Jalkaväen tulivoima, liikkuvuus, suoja sekä 
johtamismahdollisuudet tulee nostaa vastaamaan 
2000-luvun taistelun vaatimuksia niin, eftä tor
juntakyvyn lisäksi erikseen valituilla joukoilla 
on ennalta uskottava kyky vihollisen lyömiseen. 
Ratkaisum.ahdollisuuksien tutkiminen on aloi-

tettu. Jalkaväen sodanajan joukkojen johtajista 
ja taistelijoista vain pieni osa on kantahenkilö
kuntaa. Jalkaväen 2000-luvun johtajien ja taiste
lijoiden tulee osata käyttää yhä teknillisempiä 
asejärjestelmiä ja toisaalta kestää taistelukentän 
fyysisiä ja henkisiä rasituksia. Kouluttajahenki
löstölle asetettavat välineistön käytön koulutus
ta koskevat vaatimukset kasvavat. 

Jalkaväen joukkojen hyvä maanpuolustus
tahto on niiden koulutustason ja suorituskyvyn 
paras tuki ja perusedellytys. Koulutusjärjestel
mämme tarkistukseen sisältyvällä pyrkimyksel
lä - joukkojemme kiinteyden lujittamisella - on 
motivoituneen jalkaväen kantahenkilökunnan 
johdolla turvallisuuspoliittisessa ympäristössäm
me täydet mahdollisuudet toteutua. 

Jalkaväen kouluttajilla ja komentajilla on 
vastuu 2000-luvun olosuhteisiin tähtäävän kou-

Jalkaväen tarkastaja 
Eversti 

lutuksen sisällöstä ja saavutetusta tuloksesta. 
Edestä johtaminen, joukkoon kuuluminen ja tie
toisuus ihmisten johtamisesta ja kouluttamisesta 
yksilöinä ovat jalkaväen kouluttajan ja kasvatta
jan työn lähtökohtia. Asevelvollisemme tulee 
kouluttaa tietäen tämän päivän yhteiskuntamme 
olosuhteet ja vaikutukset. Ammattitaidollisesti 
edellytetään osattavan opettaa oikeita asioita ta
valla, jossa kouluttajan tahto etsiä keinoja myön
teisten sekä innostavien menetelmien käyttämi
seen on määräävässä asemassa. Joukon ja kou
luttajan välillä tulee vallita molemminpuolinen 
luottamus. Komentajan ja kouluttajan tehtävänä 
on saada aikaan vuorovaikutus kouluttajan ja 
koulutettavien välille. Se on tapahtuma, joka si
sältää sotilasammatillisesti korkeatasoista ope
tusta ja kannustavaa palautetta. 

7 



•• 
JALKAVAEN 

•• •• •• 
SA~ATIO 

8 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 
Puheenjohtaja: Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
Varapuheenjohtaja: Eversti Antero Leirimaa 

Jäsenet 
Oikeustieteen tohtori Matti L. Aho 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
Kauppaneuvos Reijo Häyry 
Kenraaliluutnantti Ilkka Ilmola 
Kenraaliluutnantti Ilmari Kirjavainen 
Kenraaliluutnantti Matti Kopra 
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
Konsuli Ilkka Lantto 
Varatuomari Henrik Lax 

.. .. .. .. 

Dosentti Ohto Manninen 
Luutnantti Heikki Martikainen 
Teollisuusneuvos Yngve Ollus 
Toimitusjohtaja Harri Palojärvi 
Toimitusjohtaja Risto Piepponen 
Toimitusjohtaja Jarmo Sierla 
Kenraaliluutnantti Rolf Wilhelm Stewen 
Varatuomari Turo K.J. Tukiainen 
Johtaja Jouko Tuunainen 
Varatoimitusjohtaja Veikko Ylitalo 

JALKAVAEN SAATION HALLITUS 
Puheenjohtaja: Eversti Purmo Saarikoski 
Varapuheenjohtaja: Everstiluutnantti Risto Muurman 

Jäsenet: 
Pääsihteeri Juhani Autti 
Valtiotieteen maisteri Erkko Kajander 

Eversti Pekka Kurenmaa 
Everstiluutnantti Vesa Yrjölä 

Päämääränä on jalkaväen, maamme pääaselajin, 
kehityksen edistäminen ia sen historiallisten perin
teiden säilyttäminen. Päämääränsä toteuttamiseksi 
Jalkaväen Säätiö jakaa palkinto,·a ia apurahoja 
lahjakkaille ja eteenpäin pyrkivi le 1alkaväkeen 
kuuluville henkilöille sekä tukee ja edistää jalkavä
en piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, kokeilu
ja julkaisutoimintaa sekå jalkaväen perinteiden ja 
historian kokoamista, tallettamista ja vaalimista . 

.. 
TOIMIHENKILOT 
Sihteeri: 
Rahastonhoitaja: 
Museonjohtaja: 

Majuri Ari Parkkola 
Sihteeri Tarja Takala 
Everstiluutnantti Kalevi Salovaara 

NAISTOIMIKUNTA 
Säätiön naistoimikunta on perinteisesti merkittävällä tavalla 
tukenut säätiötä lahjoittamalla valtuuskunnan vuosikokouksi
en yhteydessä järjestämiensä konserttien tuoton käytettäväksi 
stipendeihin ja varusmiesten palkitsemiseen. 

.. 
JALKAVAKIMUSEO 
Mikkelin vanhalla kasarmialueella toimiva Jalkaväkimuseo 
on säilyttänyt asemansa eräänä merkittävimpänä alueen mat
kailukohteista. 

Toimintakauden aikana on järjestetty näyttelyt Talin-Ihan
talan ratkaisutaistelusta sekä erikoisnäyttely asekätkennästä. 
Tulevan kauden erikoisnäyttely kertoo Lapin sodasta. 

Kävijämäärät ovat vakiintuneet vuositasolla n 10 000 vie
raan paikkeille. Museon pääasialliset ylläpitoon ja kehittämi
seen vaadittavat tulot on saatu sekä opetusministeriön että 
Mikkelin kaupungin myötävaikutuksella. 

Museonjohtajana on jatkanut everstiluutnantti Kalevi Sa
lovaara. 
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Everstiluutnantti Risto Muurman 

.. 
JALKAVAEN VARUSMIESTEN JA RESERVILAISTEN 

KOULUTUSTA 
TARKISTEffU 
Varusmieskoulutuksen tarkistus on astunut voimaan 1/ 1995-
saapumiserästä alkaen. Vuodessa astuu palvelukseen kaksi 
saapumiserää, ensimmäinen tammikuussa ja toinen heinäkuus
sa. Palvelusajat ovat säilyneet P.ieniä tarkistuksia lukuunotta
matta ennallaan. Saapumiserä1ärjestelmän uudistus on merkin
nr,t myös jalkaväen koulutuksen tavoitteiden, sisällön ja käytän
nön toteutuksen tarkistamista. 

Uuden koulutusjärjestelmän arviointi on 
herättänyt reserviläisten ja kouluttajien
kin keskuudessa kysymyksiä. Moni re-

serviläisistä miettii aikanaan saamansa koulu
tuksen tehokkuutta ja moni kouluttaja antaman
sa koulutuspanoksen merkitystä. Vastauksena 
voidaan todeta, että mistään mullistavasta kou
lutusuudistuksesta ei ole kysymys. Tarkistuksel
la halutaan varmistaa joukko-osastoissa omak
sutun myönteisen koulutusilmapiirin säilyttämi
nen ja luoda entistä paremmat edellytykset jouk
ko-osastojen koulutuksen nousujohteisuudelle. 
Joukko-osastojen kouluttajia palvelemaan ja tu
kemaan on määritetty sodan ajan joukkojen ja 

Everstiluutnantti 
Risto Muurman 
palvelee tällä 
hetkellä Pääesi
kunnan jalkaväki
osastassa vanhem
pana osastoesiup
seerina 

henkilöstön koulutuksen suoritusvaatimukset 
sekä annettu perusteita suoritusvaatimusten mit
taamisesta. Joukko-osastot voivat, kuten tähän
kin asti, toteuttaa haluamallaan tavalla joukko
tuotantotehtäviensä vaatiman koulutuksen. 

Joukko-osastoilla joukkotuotantoteh
tävä 

Jokaisella jalkaväen joukko-osastolla on jouk
kotuotantotehtävä. Koulutustarvelaskelmansa 
mukaisesti joukko-osasto kouluttaa tarvitsemansa 
sodan ajan jalkaväen henkilöstön antamalla va
rusmies- ja reserviläiskoulutusta sekä sijoitetul
le palkatulle henkilöstölleen täydennyskoulutus
ta. 

Joukko-osaston sodan ajan tehtävä on kou
lutuksen suurena viitekehyksenä, minkä tulee 
heijastua sekä varusmiesten joukkokoulutuskau
den että reserviläisten koulutukseen. Koulutuk
sen tulee olla palvelusturvallisuuden rajoissa to
denmukaista ja tähdätä siihen, että asevelvolli
set osaavat toimia joukkona sodan oloissa: suo
rittaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin loppuun 
mahdollisimman pienin omin tappioin. 

Jalkaväen eri koulutushaarojen ja aselajien 
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yhteistoiminnan kouluttaminen edellyttää tark
kaa suunnittelua varsinkin niissä jalkaväen jouk
ko-osastoissa, jotka eivät sisällä muita aselaji
joukkoyksiköitä. Asioiden laaja-alaista tarkaste
lua ja harjoittelua varten voidaan joukko-osas
ton koulutusmaastoon laatia aselajitoiminnat si
sältävä sodan ajan s.imuloitu tilannekehys, joka 
palvelee asevelvollisten koulutuksen lisäksi myös 
palkatun henkilöstön koulutusta. 

Koulutukselle asetettu 
suoritusvaatimukset 

Jalkaväen joukkojen ja niiden henkilöstön kou
lutuksen tavoitteiksi on määritetty suoritusvaati
mukset, jotka joukkojen ja niiden henkilöstön 
tulee saavuttaa varusmieskoulutuksen joukko
koulutuskauden päättymiseen ja miesten kotiut
tamiseen mennessä. Suoritusvaatimukset sovel
tuvat käytettäväksi myös reserviläiskoulutukseen. 
Suoritusvaatimusten määrittämisen tarkoitukse
na on antaa sodan ajan joukkojen sekä niiden 
johtajien ja miesten koulutukselle selkeät tavoit
teet. Samalla joukko-osastot saavat perusteita 
koulutuksen suunnittelua, toteuttamista ja seu
rantaa varten. 

Joukkokohtaiset vaatimukset on laadittu kou
lutushaaroittain ryhmä-, joukkue- ja komppa
niakohtaisiksi. Ne sisältävät mitattavia aika-, tu
los- ja muita vaatimuksia sekä eri toimintojen 
vaatimia oikeita toimenpiteitä. Määrittämisen 
perustana on käytetty ohjesääntöjen lisäksi eri 
harjoituksista ja ammunnoista saatuja kokemuk
sia. 

Koulutukselle asetettuja suoritusvaatimuksia 
tulee joukko-osastossa tarkastella rinnan tuotet
tavan joukon sodan ajan ensimmäisen tehtävän 
kanssa. Suoritusvaatimusten avulla voidaan mää
rittää joukolle eri taistelulajien ja toimintojen 
ehdottomat koulutustavoitteet, jotka joukqn tu
lee täysin hallita (100 %) sekä ne tavoitteet, 
joissa riittää edellistä matalampi osaamistaso ( 60-
80 %). Mieskohtaisia suoritusvaatimuksia mita
taan varusmiespalvelun aikana erilaisin tutkin
noin ja kokein sekä joukkokohtaisia suoritus
vaatimuksia arvioimalla harjoituksia ja ammun
toja ampumaleireillä, sota- ja taisteluharjoituk
sissa sekä kertausharjoituksissa. 
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Varusmiesten miehistökoulutukseen 
lisää nousujohteisuutta 

Jalkaväen miehistökoulutuksen palvelusaika ja
kautuu 
- 8.5 viikon peruskoulutuskauteen 
- 18, 25 tai 31 viikon erikoiskoulutuskauteen 
- 8 viikon joukkokoulutuskauteen. 

Peruskoulutuskaudella jalkaväen varusmie
het saavat taistelijan peruskoulutuksen ja suorit
tavat taistelijan perustutkinnon. Kauteen sisäl
tyy myös lyhyt koulutushaarakoulutuksen pe
ruskurssi. Aikaisempaa lyhyemmän ja opetus
ohjelmaltaan kevennetyn peruskoulutuskauden 
aikana toteutetaan valinnat johtajakoulutukseen 
ja eri miehistötehtäviin. Siviilikoulutus ja -ko
kemus otetaan huomioon yhtenä perusteena teh
täviin valittaessa, jolloin voidaan hyödyntää kun
kin erityisosaamista ja edistää palvelusmotivaa
tiota. Peruskoulutuskauden koulutussuunnitel
man runko ei mahdollista joukko-osaston koulu
tuksen suunnittelussa suurta liikkumavaraa. 

Erikoiskoulutuskauden koulutussuunnitel
man runko sitävastoin tarjoaa joukko-osastoille 
mahdollisuuden itsenäiseen toteutukseen Pääesi
kunnan antaman ohjeistuksen hengessä. Koulu
tus koostuu erilaisista kursseista, joihin yleensä 
liittyy joukko-osaston määrittämä tutkinto. Eri
koiskoulutuskauden opetus on varusmiehen kan
nalta henkilökohtaista ja luonteeltaan ohjaavaa. 

Erikoiskoulutuskauden alussa kaikki jalka
väen taistelijat saavat sellaisen yhtenäisen kou
lutuksen Uääkärikurssi 1), että he kurssin jäl
keen osaavat taistelijaparin toiminnan jääkäri
ryhmän puolustuksessa ja hyökkäyksessä sekä 
osaavat toimia konekiväärimiehen ja kevytker
tasinkomiehen tehtävissä. Kurssin pituuden ja 
yksityiskohtaiset tavoitteet määrittää ja tarken
taa kukin joukko-osasto. 

Jääkärikurssi 1 :n jälkeen toteutetaan koulu
tustarvelaskelman mukaiset koulutushaarakoh
taiset erikoiskurssit. Joukko-osastoilla on vas
tuu määrittää ja laatia kursseille päämäärät, ta
voitteet ja opetussuunnitelmat. Kukin varusmies 
suorittaa erikoiskoulutuskauden aikana ainakin 
yhden kurssin. Miehistökoulutukseen saadaan 
näin vaihtelevuutta ja varusmiesten palvelusmo
tivaatio säilyy. 

Erikoiskoulutuskauden aikana pidetään 
maanpuolustusaluekohtaisesti jääkäri- ja koulu-

tushaaraleirejä. Leireillä toteutetaan koulutushaa
rakoh taisia ammuntoja ja järjestetään ryhmä
joukkuetason taistelukoulutusharjoituksia. 

Joukkokoulutuskausi on koko varusmiespal
veluksen vaativin jakso ja myös koulutuksen hui
pentuma, jolloin pyritään löytämään sopivim
mat taistelijat eri tehtäviin. 

Viimeistään joukkokoulutuskauden alkaessa 
koulutuksessa siirrytään sodan ajan kokoonpa
noon. Koulutus toteutetaan järjestämällä jouk
kue-komppaniatason taisteluharjoituksia. Ko
koonpanot mahdollistavat yhteistoimintaharjoit
telun eri koulutushaarojen ja myös muiden ase
lajien kanssa. Koulutuskauden päättää yleensä 
sotaharjoitus ja maanpuolustusalueen ampuma
leiri. 

Joukkokoulutuskauden jälkeen 240 vuoro
kautta palvelleiden varusmiesten kotiuduttua pal
velusta jatkavat vielä 285 ja 330 vuorokautta 
palvelevat varusmiehet, joiden palvelus motivaa
tion säilyttämiseen tulee kiinnittää erityinen huo
mio. Heille tulee järjestää täydennyskoulutus
kursseja ja -opetustilaisuuksia. Heidän erikois
osaamistaan voidaan käyttää hyväksi nuorem
man saapumiserän koulutuksessa. 

Varusmiesjohtajien koulutukseen 
lisää käytännön harjaantumista 

Varusmiesten johtajakoulutuksessa aliupseeri- ja 
reserviupseerikursseja on lyhennetty, jotta so
dan ajan joukkojen johtajat saisivat joukko-osas
toissa aikaisempaa enemmän käytännön koke
musta joukon johtamisesta ja kouluttamisesta. 

Jalkaväen johtajakoulutus jakautuu 
8.5 viikon peruskoulutuskauteen 
12 viikon aliupseerikurssiin tai 17 viikon re

serviupseerikurssiin 
aliupseereiksi koulutettavilla noin 26 viikon ja 

reservin upseereiksi koulutettavilla noin 21 vii
kon johtajakauteen. 

Peruskoulutuskaudella varusmiesten johta
javalinnoille asetetaan aiempaa suuremmat vaa
timukset. Oppilaat Reserviupseerikouluun vali
taan peruskoulutuskauden lopulla ilman, että he 
käyvät aliupseerikurssin ensimmäistä jaksoa. 
Virhevalinnat pyritään estämään parantamalla 
testaus järjestelmää. 

Aliupseerikurssin I jakson päämääränä on 
antaa koulutettaville aliupseereilta edellytettä-

vät yleiset ja koulutushaarakohtaiset ryhmänjoh
tajan perustiedot ja -taidot. 

II jakson päämääränä on'antaa koulutettavil
le sellaiset tiedot ja taidot, että he osaavat toi
mia hyvin koulutushaaransa mukaisen ryhmän 
tai partion johtajina ja kouluttajina tai hallitse
vat erikoiskoulutuksensa mukaiset tehtävät ja 
osaavat käyttää ryhmänsä tai partionsa aseita ja 
muita välineitä. Erikoistehtäviin koulutettavat 
aseseppä-, lääkintä- ja talousaliupseerit suoritta
vat erikoisaliupseerikurssinsa valtakunnallisesti 
keskitetysti. Muihin erikoistehtäviin koulutetta
vat aliupseeri! voivat saada tarvittavan erikois
koulutuksen aliupseerikurssin II jaksolla. Aliup
seerikurssin eri jaksot eivät ole joukko-osastoja 
sitovia, vaan ne voivat suunnitella kurssin kou
lutuksen asettamiensa vaatimusten mukaisesti. 

Aliupseerikoulutus voidaan toteuttaa myös 
siten, että miehistön ja aliupseereiksi koulutetta
vien koulutus alkaa yhteisellä erikoiskoulutus
kaudella, jonka jälkeen koulutus eriytyy valinto
jen perusteella aliupseerin koulutukseksi ja mie
histön erikoiskoulutukseksi. Esimerkkinä tästä 
on panssarivaunumiehistöjen koulutus. 

Reserviupseerikurssin jalkaväen koulutus
haarojen koulutuksen päämääränä on, että kou
lutettavat osaavat reserviupseerilta vaadittavat 
yleiset perustiedot ja -taidot, osaavat johtaa kou
lutushaaransa mukaista joukkuetta tai vastaavaa 
osastoa sekä tuntevat joukkonsa kouluttamisen 
perusteet. Eri koulutushaaroille on lisäksi mää
ritetty yksityiskohtaiset koulutuksen tavoitteet. 
Kurssin jälkeen upseerikokelaat osannevat jouk
kueen johtamisen ja taistelu tekniikan. Koulutta
mistaito sitävastoin jäänee puutteelliseksi. 

Johtajakauden päämääränä on harjaannuttaa 
johtajat tulevan sijoituksensa mukaisiin sodan 
ajan tehtäviin siten, että he saavat johtajatehtä
vissä toimiessaan mahdollisimman paljon käy
tännön harjoittelua. Varsinkin upseerikokelaille 
ja oman joukko-osaston ulkopuolella reserviali
upseerikurssin käyneille tulee järjestää johtaja
kauden alussa kurssimuotoinen koulutustilaisuus, 
jossa heidät perehdytetään joukko-osaston kou
lutusolosuhteisiin ja sotavarustukseen sekä an
netaan kouluttajakoulutusta ja -valmiuksia. Va
rusmies johtajat määrätään vastuullisiksi joukku
eiden sekä ryhmien johtajiksi ja varajohtajiksi. 
Varusmies johtajat toimivat peruskoulutetun kan
tahenkilökunnan ohjauksessa ja valvonnassa si-
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ten, että upseerikokelas ja ryhmänjohtaja mene
vät jokaiseen koulutustapahtumaan riittävästi 
valmennettuina. Varsinkin johtajakauden alussa, 
jolloin koulutettavat saavat johtajasta ensivaiku
telman, valmentamisen merkitys korostuu. Itse
näistä vastuuta omasta joukosta ja sen koulutta
misesta lisätään kouluttamistaidon edistymisen 
mukaisesti. 

Reserviläisten koulutus 
osana joukkotuotantoa 

Nykyisen koulutusjärjestelmän etuna on, että ase
velvolliselle voidaan ilmoittaa varusmiespalve
luksesta kotiuduttaessa hänen sodan ajan sijoi
tuksensa ja pääpiirteinen ensimmäisen kertaus
harjoituksen ajankohta. Pääosa joukko-osaston 
koulutetusta saapumiserästä sijoitetaan samaan 
sodan ajan joukkoon ja tulee kutsutuksi ensim
mäiseen joukon kertausharjoitukseen yhtäaikaa. 
Ensimmäinen joukon kertausharjoitus voi olla 
piankin kotiutumisen jälkeen, mutta yleensä vasta 
noin 5-7 vuoden kuluttua varusmiespalvelun suo
rittamisesta. 

Joukko-osastolla on vastuu perustamansa 
joukon erikoishenkilöstön kouluttamisesta joko 
pitämällä tehtäväkohtaisia kertausharjoituksia tai 
ohjaamalla henkilöstöä muiden järjestämiin har
joituksiin. 

Koulutustulosten mittaaminen 
tulosjohtamisen apuvälineenä 

Mittaamisen tarkoituksena on selvittää yksilön 
ja joukon koulutukselle asetettujen tavoitteiden 
ja suoritusvaatimusten saavuttaminen. Mittaa
minen palvelee joukko-osaston koulutuksen seu
raamista, ohjaamista ja kehittämistä sekä on jouk
ko-osaston komentajan tärkeä tulosjohtamisen 
apuväline joukkotuotannon laatua arvioitaessa. 
Sitä ei ole tarkoitettu joukko-osastojen keskinäi
seen vertailuun. Mittaaminen jakautuu mies
kohtaisten ja joukkokohtaisten taitojen mittaa
miseen sekä varusmies- että kertausharjoituskou
lutuksessa. 

Mieskohtaisten taitojen mittaaminen sisäl
tää sekä miehistön että johtajien taitojen mittaa
misen. Se toteutetaan joukko-osaston komenta
jan käskemällä tavalla sisältäen vähintään kou
lutushaaratutkinnon. Jalkaväen miehistön kou-
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lutushaaratutkintoon kuuluu 
- peruskoulutuskaudenaikainen taistelijan pe-
rustutkinto · 
- erikoiskoulutuskauden alussa jääkärikurssi 1 :n 
suorittaminen 
- ampumataitotesti 
- kolme marssia ja kaksi suunnistusta 
- yleensä kahden koulutushaarakokeen suoritta-
minen siten, että ensimmäinen on erikoiskoulu
tuskauden lopussa painopisteenä mieskohtaisten 
tietojen ja taitojen arviointi sekä toinen joukko
koulutuskauden lopussa painopisteenä ryhmä
ja joukkokohtaisten tietojen ja taitojen arvioin
ti. 

Eri koulutuskausien tulokset mitataan kirjal
lisilla ja käytännön tehtävillä. Menetelminä käy
tetään kysymyssarjoja, arviointilomakkeita, si
mulaattoreita yms. Tehtävät perustuvat koulu
tuskausien tavoitteisiin sekä joukkojen ja niiden 
henkilöstön koulutukselle asetettuihin suoritus
vaatimuksiin 

Joukkotuotannon mukaiseen kokoonpanoon 
joukko-osastoissa siirrytään erikoiskoulutuskau
den lopulla, kuitenkin viimeistään joukkokoulu
tuskauden alkuun mennessä. Erikoiskoulutuskau
den lopulla, jolloin koulutuksen painopiste on 
ryhmän ja joukkueen toiminnoissa, harjoitukset 
tulisi voida toteuttaa jo komppanian tilanneke
hyksessä. Tällöin mittaamisella voidaan selvit
tää joukon joukkokoulutuskauden koulutuksen 
lähtötaso. Joukkokohtaisen mittaamisen paino
piste on kuitenkin joukkokoulutuskauden sota
ja taisteluharjoituksissa sekä erikseen määrätyissä 
muissa harjoituksissa. Harjoitukset ovat pääsään
töisesti komppaniaharjoituksia. Mittaaminen suo
ritetaan joukon keskeisissä taistelulajeissa sekä 
taisteluammunnoissa. 

Joukon koulutustason mittaaminen voidaan 
toteuttaa joko vertaamalla joukkojen tasoa kil
pailuna tai testiammuntana samoissa olosuhteis
sa tai arvioimalla yksittäisen joukon tasoa tais
teluharjoituksessa ja ammunnoissa, missä mitat
tavilla joukoilla on erilaiset olosuhteet. Joukon 
kokonaisarviointi koostuu useista erilaisista mit
taustuloksista. 

Kouluttava joukko-osasto täyttää joukkokoh
taisen kortin joukkotuotantotehtävän mukaises
ta joukosta sen kotiuduttua varusmiespalveluk
sesta. Joukkokohtaisesta kortista voidaan jälkeen
päin selvittää joukon koulutustaso ja lisäkoulu-

tusta vaativat asiat. Samalla saadaan perusteita 
kertausharjoituksen koulutuksen suunnitteluun. 
Kortti voidaan liittää joukon perusasiakirjoihin 
ja päivittää aina joukon kertausharjoituksen pää
tyttyä. 

Kertausharjoitusten joukkokohtaiseen arvi
ointiin soveltuvat varusmieskoulutuksen jouk
kokoulutuskauden arviointilomakkeet ja mene
telmät. Mittaaminen toteutetaan joukon sodan 
ajan kokoonpanossa yleensä joukon ensimmäi
sen tehtävän mukaisessa toiminnassa ja taistelu
ammunnassa. 

Motivoitunut henkilöstö -
joukko-osaston voimavara 

Joukon suorituskyvyn kohottaminen ja koulu
tuksen kehittäminen edellyttävät toimivaa vuo
rovaikutusta kouluttajan ja koulutettavien välil
lä. Koulutettavia on kannustettava oma-aloittei
suuteen ja itsenäiseen ajatteluun siten, että he 
oppivat taisteluun valmistauduttaessa arvioimaan 
omatoimisesti vihollisen toimintatapoja ja omia 
vas tatoimenpiteitä sekä toimimaan taistelussa 
aktiivisesti. Nykyinen jalkaväen taistelun ohjeis
tus mahdollistaa itsenäisen ja kaavoihin kangis
tumattoman ajattelun antamalla samalla esimerk
kejä toiminnan ja koulutuksen perustaksi. 

Toimivaan vuorovaikutukseen liittyy aina 
palaute, jonka oikein toimiessaan tulee olla kak
sisuuntaista. Kouluttajien ja esimiesten on yhtä 
hyvin oltava valmis antamaan koulutettaville kii
tosta hyvistä suorituksista kuin saamaan heiltä 

palautetta, myös kielteistä, omasta to1mmnas
taan. Vaikka koulutettaville annetun palautteen 
tulee olla pääosin myöntei~tä, niin toimintaan 
oleellisesti vaikuttavat huonot suoritukset on to
dettava ja virheet korjattava. Kou luttajan saa
maan palautteeseen, varsinkin sen ollessa toistu
vasti samansuuntaista, tulee suhtautua rakenta
vassa hengessä. 

Mieskohtainen palaute annetaan tutkintojen, 
testien ja kokeiden tuloksien perusteella koulut
tajan ja koulutettavan välillä käytävässä kah
denkeskisessä keskustelussa,jossa todetaan kou
lutettavan kehittyminen tehtävässään. Harjoitus
ten ja ammuntojen yhteydessä palaute annetaan 
välittömästi suorituksen jälkeen. 

Joukkokohtainen palaute annetaan yleensä 
joukkueen johtajan ja komppanian päällikön an
tamana suorana palautteena välittömästi koulu
tustapahtuman jälkeen. Palautteessa on tultava 
esille, miten joukko suoriutui suoritusvaatimus
ten mukaisista tehtävistä ja miten joukko pystyy 
jatkossa kehittämään ja parantamaan suorituksi
aan. 

Koulutettavien sitoutuminen joukkotuotan
totehtävän mukaisesti yhteen joukko-osastoon 
sekä jo varusmiespalveluksesta alkanut johtaji
en ja miehistön keskinäinen tuntemus mahdol
listavat hyvän yhteishengen luomisen joukkoon. 
Kertausharjoitusten ohessa ei tule sivuuttaa va
paaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tarjo
amia mahdollisuuksia niin sotilaallisen ammat
titaidon kuin myönteisen joukko-osastohengen 
ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 
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Everstiluutnantti Jussi Saressalo 

.. 
JALKAVAEN 

UPSEEREIDEN 
PERUSKOULUTUS 

Suunniteltaessa 1980-luvun loppupuolella upseerikoulutuksen uudista
mista pidettiin muutosten tärkeimpinä syinä 
- puolustusvoimien sodan ja rauhan ajan muuttunutta tarvetta 
- varusmiesten noussutta lcoulutustasoa 
- tarvetta erikoistumiseen 
- tarvetta antaa kaikille yhteinen lähtötaso yliopistollisissa aineissa ja 
- tarvetta kehittää koulutusjärjestelmää opetuskeskeisestä opiskelulces-
keiseen. 
Näiden periaatteiden mukaisesti upseerikoulutusta kehittävä työryhmä 
alatyöryhmineen julkaisi raporttinsa, laadittiin opetussuunniteJmat ja 
aloitettiin uusimuotoinen upseerin tutkintoon johtava kadettien koulutus 
syyskuussa 1991. 

Everstiluutnantti 
Jussi Saressalo 
palvelee Kadetti
koulun johtajana 

Upseerin tutkinnon päämäärät muotoil
tiin siten, että kadeteille 

- annetaan perusteet toimia rauhan
ajan perusyksikön päällikkönä, johon tehtävään 
harjaannutaan toimimalla perusyksikön koulut
tajana ja varapäällikkönä sekä saamalla täyden
nyskoulutusta 

- annetaan perusteet toimia sodanajan jouk
koyksikön komentajana, johon tehtävään har
jaannutaan toimimalla harjoituksissa perusyksi
kön päällikkönä ja saamalla täydennys-ja jatko
koulutusta 

- annetaan hyvä yleistiedollinen perusta vir
kauraa, jatko-opiskelua ja erikoistumista varten 

- annetaan riittävä kotimaisten ja vieraan kie
len taito sekä valmius tutkimustyöhön. 
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Miten näihin päämääriin on päästy, selviää 
lähivuosina, kun kesällä 1995 valmistuvat en
simmäiset uusimuotoisen koulutuksen saaneet 
upseerit ovat hieman aikaa kouluttaneet joukko
jaan. 

Upseerin tutkintoon johtava koulutus 

Asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta toteaa, että 
upseerin tutkinto on ylempi korkeakoulututkin
to. Lisäksi asetus vaatii, että koulutusohjelma 
suunnitellaan ja järjestetään noin neljä vuotta 
kestävänä kurssina siten, että sen laajuus on vä
hintään 160 opintoviikkoa. 

Vajaa neljä vuotta kestävä kadettikurssi on 
jaettu kolmeen selvään kokonaisuuteen oheisen 
kaavion 1 mukaisesti: 

- yhteiskoulutusjakso, johon ottavat osaa 
kaikkien puolustushaarojen kadetit, käsittää lu
kukaudet 1-2 

- puolustushaarajakso, johon ottavat osaa 
kunkin puolustushaaran kadetit omissa puolus
tushaarakouluissaan, maavoimien kadetit Kadet
tikoulussa, käsittää lukukaudet 3-7. Merisota
linja tosin saapuu kesän purjehdittuaan jatka
maan perusopintonsa loppuun Kadettikoululle 
viidennen lukukauden puoliväliin saakka ja 

- aselajijakso, johon ottavat osaa maavoi
mien kaikkien aselajien kadetit omissa aselaji
kouluissaan, jalkaväkikadetit pl panssariopinto
suunta Kadettikoulussa, käsittää lukukaudet 8-
11. 

Kurssin päättyessä kootaan kaikkien puo
lustushaarojen valmistuvat kadetit Kadettikou
lulle kolmen viikon integroivaa jaksoa varten. 

Eri jaksojen päämäärät 

Yhteiskoulutusjakson aikana aloitetaan yleissi
vistävien aineiden, koulutustaidon, taktiikan, 
maasotaopin ja johtamistaidon opetus. Jakson 
alusta lähtien kadeteille korostetaan opiskelun 
omatoimisuutta ja että vastuu opiskelujen etene
misestä on kadetilla itsellään. On pyritty siirty
mään opiskelijakeskeiseen opiskeluun . 

Koulutus taidossa kaikille kadeteille annetaan 
opetus sotilaskoulutuksen yleisjärjestelyistä ja 
perusyksikön koulutustapahtuman suunnittelus
ta. Opetuksen jälkeen kadetti osaa suunnitella ja 
johtaa perusyksikössä pidettäviä yleissotilaalli-
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sen sekä ase- ja ampumakoulutuksen harjoituk
sia sekä saa pätevyyden johtaa kouluammunto
ja. 

Koulutuksesta vastaavat Maanpuolustuskor
keakoulun Koulutustaidon laitoksen opettajaryh
mät. Opetus on laajuudeltaan kolme opintoviik
koa ja ·se koostuu upseereiden pitämistä malli
oppitunneista ja -harjoituksista, painopisteen ol
lessa kadettien käytännön suorituksissa. 

Taktiikan ainoana harjoituksena yhteiskou
lutusjaksolle sijoittuu kolmen opintoviikon mit
tainen perusharjoitus, jossa käsitellään viholli
sen organisaatiota ja toimintatapoja sen hyökkä
yksessä ja saman tilanteen pohjalta jalkaväki
komppanian toimintaa puolustuksessa. Kartta
harjoitus sisältää useita maastovaiheita ja hui
pentuu viikon mittaiseen taisteluharjoitukseen 
perinteisellä kadettien talvileirillä. Tietoiskut il
matoiminnasta ja eri aselajeista liittyvät lähei
sesti taktiikan opetukseen. Johtamisopissa käsi
tellään perusyksikön johtamiseen liittyviä kysy
myksiä. 

Puolustushaarajakson aikana saatetaan lop
puun yleissivistävien aineiden peruskurssit, suo
ritetaan kadetin valitsemat 14 opintoviikon mit
taiset laajat opinnot ja jatketaan koulutustaidon 
opetusta siten, että kaikki maavoimien kadetit 

- osaavat suunnitella ja johtaa perusyksikös
sä pidettäviä taistelu-, ase- ja ampuma-, panssa
rintorjunta-, yleisen sotilas- sekä suojelukoulu
tuksen harjoituksia 

- hankkivat pätevyyden johtaa ammuntoja 
kevyellä ja raskaalla kertasingolla sekä valmis
tavia, ryhmän ja joukkueen taisteluammuntoja 

- hankkivat oikeuden johtaa käsikranaatin 
heittoharjoituksia sekä oikeudet toimia räjäytys
ja raivaamisharjoitusten johtajana. 

Pääosa koulutustaidon opetuksesta sijoittuu 
kesäaikaan, kolmannelle ja kuudennelle luku
kaudelle. Huipennuksina voidaan pitää kahden 
viikon mittaisia kesäleirejä, joiden aikana kade
tit johtavat taisteluammuntoja omalle kadetti
kurssilleen sekä heidän käyttöönsä annetuille 
varusmiesjoukkueille ja -ryhmille. Ensimmäise
nä kesänä keskitytään taistelijaparin ja ryhmän 
ammuntoihin ja toisena ryhmän ja joukkueen 
sekä vahvennetun joukkueen ammuntoihin. Ka
detit osallistuvat myös kokeneen upseerin johta
man vahvennetun jääkärikomppanian taistelu
ammunnan järjestelyihin . Kesäleireillä mitataan 
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myös kadetin fyysistä ja henkistä kestävyyttä 
Javarus- tai Vuosankavaelluksella sekä partio
kilpailulla. 

Taktiikan opetuksessa puolustushaarajakson 
aikana kadeteille opetetaan komppanian toimin
nat eri taistelulajeissa. Pataljoonan taktiikasta 
annetaan perusteet siten, että kaikille maavoi
mien kadeteille opetetaan jalkaväkipataljoonan 
esikunnan upseereiden toiminnat puolustukses
sa. Taitoja harjoitellaan viikon mittaisessa johta
misharjoituksessa. 

Kuhunkin taktiikan karttaharjoitukseen liit
tyy viikon mittainen komppanian taisteluharjoi
tus, jossa opetellaan pataljoonan yhden yksikön 
toimintaa tarkoituksena soveltaa ohjesäännön 
joskus teoreettinen henki metsäiseen käytäntöön. 
Talvileirillä kadetit toteuttavat paikallispuo]us
tuksen karttaharjoituksessa laatimaansa erillis
komppanian suunnitelman sisseinä toimiessaan. 
Johtamistaitoja maasotaoppi seuraavat tiiviissä 
yhteistyössä taktiikan opetusta. 

Aselajit valitaan puolustushaarajaksolla vii
dennen lukukauden aikana. Valintaan vaikutta
vat lukukausien 1-4 aikana osoitettu opiskelu
menestys, kadetin oma halu ja kadetin aikaisem
pi aselaji. Jalkaväkilinjan panssariopintosuuntaa 
käsitellään valinnoissa aselajin tapaan. Aselaji
valinnoissa ei kyetä toteuttamaan kaikkien ka
dettien toiveita; pienet aselajit kun eivät kykene 
rekrytoimaan tarvettaan vastaavaa määrää reser
vin upseereita ja kun jalkaväkimiesten määrä on 
puolitoistakertainen tarpeeseen nähden, joutuu 
moni jalkaväkimies aselajiin, josta hänellä ei 
alunperin ole ollut kokemusta. Näinhän on toki 
ollut aiemminkin eikä asiaa koeta ongelmaksi. 

Aselajijakson aikana kadetit perehdytetään 
oman aselajinsa hienouksiin. 

Jalkaväkilinjan koulutus 

Varsinainen jalkaväkiupseerin koulutus tapah
tuu aselajijaksolla noin puolentoista vuoden ai
kana oheisen kaavion 2 mukaisesti aiemmin opit
tuun nojautuen. Jaksottelu on käytössä vuoden 
1996 alusta alkaen, kun 4/ 2-palvelukseenastu
misjärjestelmä kokonaisuudessaan on otettu käyt
töön. 

Ensimmäisessä vaiheessa tammikuun ja hei
näkuun välisenä aikana jalkaväkikadeteille an
netaan valmiudet toimia jääkäri- ja jalkaväki-
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komppanian kouluttajana sekä perusteet toimia 
perusyksikön päällikkönä. Jakso huipentuu kah
deksan opintoviikon mittaiseen ohjattuun työ
harjoitteluun heinäkuun alusta syyskuun alkuun 
kadettien omissa joukko-osastoissa, jotka he va
litsevat kevään aikana. Joukko-osastoharjoitte
lun aikana kadetit peruskoulutuskauden ajan kou
luttavat alokasjoukkueensa sen ensimmäisestä 
päivästä upseeri-ja aliupseerikursseille valintoi
hin saakka ja perehtyvät käytännössä komppani
an päällikön tehtäviin. Samalla heillä on erin
omainen tilaisuus tutustua omaan joukko-osas
toonsa ja tuleviin palvelustovereihinsa. 

Joukko-osastovalinnat tapahtuvat samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin aselajivalinnatkin. 
Mitään suuntausta, jossa joku joukko-osasto oli
si suositumpi kuin joku toinen ei viime vuosina 
ole ollut havaittavissa. 

Jakson kuluessa kadetit jatkavat jalkaväkiai
heisen tutkimustyönsä laatimista ja opettelevat 
pataljoonan komentajan ja esikunnan upseerei
den toimintoja asutuskeskusta puolustettaessa. 
Painopiste on tiedustelun järjestelyissä ja sen 
johtamisessa. He myös linnoittavat viikon aika
na vahvennetun joukkueen tukikohdan sopivak
si katsotussa maastonkohdassa. 

Toisessa vaiheessa syyskuun alusta alkaen 
kadetit jakautuvat kranaatinheitin- ja panssarin
torjuntaopintosuuntiin joukko-osastovalintojen 
perusteella ja saavat syyskauden mittaisen eri
koiskoulutuksen. Tämän jakson sovellettu vaihe 
sijoittuu maanpuolustusalueiden kranaatinheitin
ja panssarintorjunta-ampumaleireihin, joilla osoi
tettujen taitojen perusteella jalkaväkikadetit saa
vat ammuttamisoikeuksia. 

Kranaatinheitinopintosuunnan tavoitteena on 
hankkia kranaatinheitinkomppanian ampumahar
joituksen johtamisoikeudet sekä oikeudet toimia 
kranaatinheitinkomppanian tuliasemaerotuoma
rina. 

Panssarintorjuntaopintosuunnan kadetit pä
tevöityvät johtamaan panssarintorjunta joukkueen 
ammuntoja. Ne kadetit, jotka ovat valinneet pal
veluspaikakseen panssarintorjuntaohjuskoulutus
ta antavan joukko-osaston, saavat ohjuskoulu
tusta muita enemmän ja valtakunnallisella pans
sarintorjuntaohjusampumaleirillä osoitettujen 
taitojen perusteella saavat myös oikeuden johtaa 
ohjusammuntoja. 

Taktiikassa käsitellään pataljoonan marssia 
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ja hyökkäystä, jota harjoitellaan vaativassa vii
kon mittaisessa johtamisharjoituksessa. 

Kolmas jakso alkaa maanpuolustusalueiden 
koulutushaaraleirillä, jossa opintosuunnasta riip
pumatta kadetit johtavat ryhmän, joukkueen ja 
vahvennetun joukkueen taisteluammuntoja jouk
koharjoituskauden jääkäreille ja osallistuvat ko
keneen upseerin johtaman jääkärikomppanian 
hyökkäysammunnan järjestelyihin. Varusmies
ten 4/2-palvelukseenastumisjärjestelmä sijoittaa 
leirin juuri tähän ajankohtaan, vaikka se ei ka
dettien koulutuksen nousujohteisuuteen sovi par
haalla mahdollisella tavalla. 

Maanpuolustusalueen sotaharjoitukseen liit
tyvällä talvileirillä jalkaväkikadetit toimivat pa
taljoonien esikunnissa, komppanian päälliköinä 
sekä nuorempien kadettien kouluttajatehtävissä. 
Reserviläiskouluttajan kurssin jälkeen jalkavä
kikadetit osallistuvat joukko-osastojen järjestä
miin kertausharjoituksiin joukkueen kouluttaji
na ja ammuntojen johtajina. 

Viimeisen kadettikevään taktiikan harjoitus
ten teemana on soveltaa opittuja pataljoonan pe
rustoimintoja erikoisolosuhteisiin. Merisodan 
kuva ja rannikonpuolustusharjoitus opettavat 
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maihinnousun torjunnan. Kolmen opintoviikon 
mittainen harjoitus sisältää puolustuksessa ole
van prikaatin pataljoonien erilaisia tilanteita suo
jaamis-, puolustus- ja vastahyökkäystehtävissä. 
Jakso päättyy viikon mittaiseen sotapeliin, jossa 
jalkaväkikadetit yhdessä aselajikadettien kanssa 
harjoittelevat aselajien yhteistoimintaa prikaatin 
ja pataljoonan puitteissa. 

Ei ihmeidentekijä, 
mutta hyvä upseeri 

Minkälainen sitten on perusopintonsa suoritta
nut valmistuva jalkaväkiupseeri? Uudistetun ne
livuotisen upseerin tutkintoon johtavan kadetti
koulutuksen saaneet nuoret yliluutnantit on opis
kelun alusta lähtien opetettu omatoimisuuteen, 
hakeutumaan tiedon lähteille, vastuuseen. Hei
dät on kasvatettu avoimessa keskustelun ilma
piirissä ja heidän yleistietämyksensä eri aloilta 
on aiempaa laajempi. Heidän motivaationsa ja 
halunsa palvella maataan on aikaisempien vuo
sien korkeaa luokkaa. Eivät he mitään ihmei
dentekijöitä kuitenkaan ole. Tavallisia jalkaväen 
upseereita vaan. 

Kaikki hyvin 
joka Koossa! 

Nyt tuttu K-kauppa uudistuu. Tämä merkitsee 
joka päivä tuoreita tuotteita, parempaa palvelua 
ja edullisempia hintoja kaikille suomalaisille. · 
Tervetuloa, K-kaupassa kohdataan. 

K-lähikauppa on helpoin paikka käydä ruokaostoksilla 
päivittäin. Edullinen, tuore ja kotoinen meidän kauppa. 

K-market on alueensa paras palveleva ruokakauppa. 
Aina tuore ja ruokaisa, siisti ja selkeä. 

K-supermarket on oikea herkkusuiden kohtauspaikka. 
Sieltä saat myös päivittäin tarvitsemiasi kodin tavaroita. 

Citymarketin valtavista valikoimista herkullisen ruoan 
lisäksi löydät laajat ja laadukkaat valikoimat pukeutu
miseen, kotiin ja vapaa-aikaan. 

K 
LÄHIKAUPPA 

KKK ---
SUPERMARKET 

~--<mm~~ 
MARKET 

KKKK ----
CITYMARKET 

Uudet K-kaupat kaikille suomalaisille. rn 
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Everstiluutnantti Markku Tenho 

.. 
JALKAVAKIOPISTOUPSEERIN KOULUTUS 

MAANPUOLUSTUS-
OPISTOSSA 
Jalkaväkiopistoupseerien koulutus on selkeästi tehostumassa osana 
koko opistoupseerien koulutusjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on 
kouluttaa entistä paremman ammattitaidon omaavia jalkaväkikou
luttajia, joilla olisi myös riittävät ja oikeat asenteellisesti valmiudet. 
Jalkavälcikoulutuksen iskusana tulee olemaan monipuolisuus, joka 
merkitsee oman erikoisalan täydellisen hallitsemisen lisäksi myös 
h~iä valmiuksia selviytyä muista nuoren opistoupseerin ensimmäi
sistä työtehtävistä. Luonnollisesti jatkossakin tarvitaan kokeneiden . 
kouluttajien ohjausta ja määrätietoista omakohtaista harjaantumista. 
Tässä artikkelissa opistoupseerien jalkaväkikouJutusta kåsitellään 
lähinnä uusimuotoisen, opistotasoisen opistoupseerin peruskurssin 
kannalta. 

Everstiluutnantti 
Markku Tenho, 47, 
palvelee. Maanpuo
lustusop1stassa 
koulutuspäällikkönä. 
Hän on suorittanut 
yleisesikuntaupseeri
tutkinnon vuonna 
1985. 

Viereisellä sivulla hankitaan pätevyyttä 
johtaa kevyen kranaatinheitinjoukkueen 
taisteluammuntaja. SA-kuva. 

Maanpuolustusopistossa aloitettu uusi
muotoinen, opistotasoinen jalkaväkiopis
toupseerien koulutus perustuu pääesikun-

nan päällikön vuonna 1.991 asettaman työryh
män raportissaan (2.12.1992) esittämiin kannan
ottoihin, päätelmiin ja esi tyksiin. Työryhmä sel
vitti aiempien kokemusten pohjalta opistoupsee
rien peruskoulutuksen tavoitteiden, sisällön ja 
rakenteen tarkistustarpeet. Toimeksianto sisälsi 
lisäksi eräitä jatko- ja täydennyskoulutukseen 
liittyvä asiakokonaisuuksia. Viimeksi mainittu 
tehtävä tarkentui myöhemmin (1992) siten, että 
tehtäväksi tuli laatia esitys opistoupseeritutkin
non suorittaneiden jatko- ja täydennyskou lutus
järjestelmäksi. 

Työryhmän, kuten jatkotyöskentelynkin läh-
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JALKAVÄKILINJA 

Panssarikoulu (PsK) Maanpuolustusopisto (MPO) 

Panssarintorjuntaopintosuunta 

Panssariopintosuunta Kranaatinheitinopintosuunta 

Kuva 1 Uusimuotoinen jalkaväkilinja toimeenpanopaikkoineen 

tökohtina ovat olleet voimassa oleva koulutus
järjestelmä, käytössä olleet opetussuunnitelmat 
ja niistä saadut kokemukset sekä nyt myös en
simmäistä kertaa asetus Maanpuolustusopistos
ta (669/20.7.1992), joka astui voimaan puolus
tusvoimien siirtyessä 1.1.1993 uuteen johtamis
ja hallintojärjestelmään. 

Jalkaväkikoulutuksen tehostamisen kannal
ta keskeistä oli se, että entiset kivääri- ja panssa
rintorjuntalinjat yhdistettiin nyt uusimuotoisen 
jalkaväkilinjan panssarintorjuntaopintosuunn
aksi, jonka toimeenpanopaikaksi tuli Maanpuo
lustusopisto Lappeenrannassa. 

Uuden ratkaisun myötä on mahdollista saa
vuttaa entistä enemmän koulutuksellisia päte
vyyksiä, jotka monipuolistavat jalkaväkiopisto
upseerien käyttöä joukko-osastoissa. Toisaalta 
panssarintorjuntalinjan siirtäminen pois Panssa
rikoulusta mahdollistaa koulun keskittymisen 
varsinaiseen päätehtäväänsä. 

,IVUOSI IIVUOSI 

Uusimuotoisen koulutuksen tavoitteiden 
määrittelyssä otettiin käyttöön upseerikoulutuk
sen kanssa yhdenmukaiset osaamisen tasovaati
muksia kuvaavat termit. Tavoitteet on aikaisem
masta poiketen määritetty opiskelijakeskeisiksi. 
Lisäksi sodan ajan tehtäviä koskevan tavoite
asettelun vaatimustasoa on selkeästi nostettu. 

Koulutuksen jaksottelu 

Jaksottelun osalta uusimuotoinen peruskurssi 
koostuu aiempaa selkeästi suuremmista koko
naisuuksista. Uuden jaksottelun uskotaan jo sel
laisenaan parantavan oppimistuloksia ja samalla 
selkeyttävän koko koulutusjärjestelmää. 

Varsinainen jalkaväkikoulutus annetaan 17 
kuukauden mittaisella erikoiskoulutus jaksolla (E
jakso ). E-jaksoon sisältyy kaksi harjoittelujak
soa (0TH - ohjattu työharjoittelu), jotka kumpi
kin ovat kolmen kuukauden mittaisia. Kokonais-

111 VUOSI 

0 0 
Yhteiskoulutusjakso 

(Y) 
Erikoiskoulutusjak-

y so T E 

(E) H 

(1) 

Kuva2 

r----- 11kk ~~~~--1•wt11-~~~~~~~~~--
Kuva 2 Koulutuksen jaksottelu 
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Panssarintorjuntaopintosuunta Kranaatinheitinopintosuunta 

Opistoupseeri HALLITSEE jalkaväen opetusupseerin tehtävissö tarvittavan 
johtamistaidon. 

Opistoupseeri OSAA jalkaväen perusyksiköiden vääpelin tehtävissä 
tarvittavan johtamistaidon. 

Opistoupseeri HALLITSEE sodan 
ajan panssarintorjuntajoukkueen 
johtamisen ja jalkaväkiyksikön 
vääpelin tehtävissä tarvittavan 
johtamistaidon. 

Opistoupseeri OSAA sodan ajan 
panssarintorjuntaohjus- ja jalkavä
kijoukkueiden johtamisen. 

Opistoupseeri HALLITSEE sodan 
ajan kranaatinheitinjoukkueen 
johtamisen ja jalkaväkiyksikön 
vääpelin tehtävissä tarvittavan 
johtamistaidon. 

Opistoupseeri OSAA sodan ajan 
kranaatinheitinkomppanian ja 
jalkaväkijoukkueiden johtamisen. 

Opistoupseeri OSAA sodan ajan jalkaväkikomppanian johtamisen perus
teet. 

Kuva 3 Erikoiskoulutusjakson tavoitteet 

tuntimäärä E-jaksolla on 2 050, josta tutkintoai
nciden osuus on 1 345, kurssiaineiden 5 ja ohja
tun työharjoittelun 700. Opetuksen painopiste 
on selkeästi jalkaväkiopissa ja sitä oleellisesti 
tukevissa kasvatus- ja opetusopissa sekä eri ase
lajien toimintaa käsittelevässä aselajiopissa (yht 
noin 80 % tutkintoaineiden kokonaistuntimää-
1 ästä). 

Tavoitteista 
favoitteet kummallekin opintosuunnalle on mää-
1 itetty osin yhteneviksi osin erillisiksi, vastaa
maan koulutushaaran (pst-krh) erityispiirteitä. 
Opetussuunnitelman mukaiset erikoiskoulutus
jakson tavoitteet ovat ylläolevan kuvan 3 mu
kaiset. 

Koulutusta täydentäväksi tarkoitetun ohja
tun työharjoittelun kesto ja asema on tarkoin 
määritetty asetuksella. Sen mukaiset OTH-jak
sot (1 ja 2) toimeenpannaan kuvan 2 esittämällä 
tavalla pääsääntöisesti opistoupseerioppilaan tu
levassa joukko-osastossa. Näihin jaksoihin liit
tyvät läheisesti ajoneuvokurssit. Ensimmäisen 
11joneuvokurssivaiheen tavoitteena on antaa opis
toupseereiksi koulutettaville oppilaille puolus-

tusvoimien BC-ajokorttiin vaadittava opetus ja 
toisessa vaiheessa tyyppikohtainen koulutus. 
Niille opistoupseerioppilaille, joilla jo on voi
massa oleva puolustusvoimien BC-ajokortti kou
lutusta ei anneta, vaan he ovat koko ajan ohja
tussa työharjoittelussa omassa joukko-osastos
saan. Ohjattu työharjoittelu on pääsääntöisesti 
suunniteltu toteutettavaksi varusmieskoulutuk
sen ehdoilla (palvelukseenastumisjärjestelmä), 
lisäksi se tarjoaa erinomaista "työvoima-apua" 
joukko-osastoille. Harjoittelukausien aikana opis
toupseerioppilaalla on tilaisuus osallistua koulu
tukseen varusmiehen kannalta kahdella keskei
sellä koulutuskaudella, peruskoulutuskaudella (P/ 
0TH 1) ja leiri- ja sotaharjoituskaudella (L+SH/ 
0TH 2). 

Ohjatun työharjoittelun tavoitteena on 
- harjaannuttaa opistoupseerioppilaat toimi

maan perusyksikön kouluttajina ja kasvattajina 
- kehittää ja kasvattaa opistoupseerioppilaita 

suhtautumaan myönteisesti muihin palvelusto
vereihin ja esimiehiin 

- tukea ja kehittää opistoupseerioppilaiden 
ammatillista identiteettiä 

- perehdyttää opistoupseerioppilaat perusyk-
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Panssarintorjuntaa. SA-kuva 

sikön hallintoon ja huoltoon 
- opettaa ja harjaannuttaa opistoupseerioppi

laita toimimaan peruskurssin tavoitteiden mu
kaisissa sodan ajan tehtävissä 

- antaa opintosuuntakohtaisten tavoitteiden 
mukaista täydentävää kalusto-opetusta sekä opis
toupseerin tarvitsema moottoriajoneuvokoulutus. 

Pätevyydet perustana 
käytännön työlle 

Jalkaväkikouluttajien keskeisin tehtävä on kou
luttaa varusmiehistä ja reserviläisistä suoritus
kykyisiä joukkoja. Tehtävä on vaativa. Se edel
lyttää monien ominaisuuksien ohella erinomais
ta koulutustaitoa ja oman koulutushaaran moni
puolisten taisteluvälineiden teknisen ja taktisen 
käytön hyvää hallintaa. 

Kouluttajan oma ammattitaito on ratkaiseva 
opetettavien oppimistuloksen ja suoritusmotivaa
tion kannalta. Innostuneisuuden, aktiivisuuden 
ja terveen ammattiylpeyden lisäksi taistelijoiden 
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koulutuksessa tarvitaan omakohtaista osaamista 
ja lukuisia erilaisia tietoja ja kädentaitoja. Jalka
väkilinjan panssarintorjunta- ja kranaatinhei
tinopintosuunnilla saavutetaan nimenomaan eräi
tä aivan keskeisiä tulevia työtehtäviä varten seu
raavia ammattipätevyyksiä 

- oikeus johtaa kouluammuntoja kiväärika
liiperisilla aseilla 

- oikeus johtaa käsikranaattien heittoharjoi
tuksia 

- oikeus johtaa kiväärikaliiperisten ja sinko
aseiden taisteluammuntoja sekä 

- oikeus toimia tulitoiminnan valvojana (am
munnan johtajana) pst-ohjus 82ja 83 aseilla (pst
opintosuunta) 

- oikeus johtaa kevyen kranaatinheitinjouk
kueenja kiväärikaliiperisten aseiden taisteluam
muntoja (krh-opintosuunta) 

- oikeus toimia aseen valvojana ·kerta- ja 
raskaskertasinkoammunnoissa (krh-opintosuun
ta 

- oikeus toimia aseen valvojana ja pinta-

Kouluttaja ja raskassinkoryhmä. SA-kuva. 

ammunnan johtajana ilmatorjuntakonekivääri llä 
oikeus kouluttaa ja käyttää laseretäisyys

mittaria ja kaasukivääriä 
oikeus raivata räjäyttämällä löytöpaikal-

1111111 ampumaohjelmiston mukaisissa ammun-
1101ssa räjähtämättä jääneet ampumatarvikkeet 

oikeus johtaa räjäytysharjoituksia. 
Edellä luetellut pätevyydet luovat periaat

ll'cssa vasta edellytykset omakohtaiselle itsensä 
1 chittämiselle. Kyseessä on itseasiassa "ajokort-
11 jonka turvin on muodollisesti mahdollista 
1s11llistua täysipainoisesti koulutustapahtumiin, 
101ssa varsinainen ammattitaito ja kokemus han-
1 ilaan. 

Nuoren jalkaväkiopistoupseerin kehittymi-
:n kannalta olisi erittäin tärkeätä, että hänelle 

innettaisiin vaatimustasoltaan johdonmukaises-
11 vaativammaksi muuttuvia tehtäviä, joiden oh-
1aujana ja valvojana toimisi kokenut kouluttaja. 

Koulutuksesta 

Peruskurssin jaksottelusta ilmenee, että ammat
tiin tähtäävän käytännön koulutuksen painopiste 
on selkeästi erikoiskoulutusjaksolla. Nousujoh
teisen E-jakson opetuksen eräänä keskeisenä to
teuttamismenetelmänä on periaate "tekemällä 
oppii". Toisin sanoen opistoupseerioppilaat jou
tuvat varsin itsenäisesti saamiensa reunaehtojen 
ja ohjeiden puitteissa suunnittelemaan, valmis
telemaan sekä toteuttamaan lähes kaikkia sellai
sia koulutustapahtumia, joiden eteen nuori jal
kaväkikouluttaja joukko-osastossa aikanaan jou
tuu. Päätavoitteen - sotakelpoisten joukkojen 
luomisen - kannalta oleellista on se, että opisto
upseerioppilaat valmistuttuaan ammattiin kyke
nevät soveltamaan omaksumiaan perustietoja ja 
-taitoja erilaisiin koulutus- ja kasvatustilantei
siin. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tähtää 
myös uudistettu opetussuunnitelma. Käytännön 
toiminnan ja teoreettisen opetuksen välistä suh
detta jo aiemmin mainittujen keskeisimpien op-
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KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 

Kurssiosaston johtaja 

AINEKOHTAISET OPETTAJA 
RYHMÄT 

Aselajitja 

sotatekniikka 

Taktiikka 

Johtamistaito 

~ee Pst- Krh-

kouluttajat /©© Huolto 

Panssarintorjunta
opintosuunta 

Kranaatinheitin
opintosuunta 

Matematiikka ja 

kielet 

AINEKOHTAINEN OPETUS 

MPO:n opettajaryhmäjärjestelmä 

piaineiden osalta kuvastavat hyvin seuraavat pro
senttiluvut: käytäntö 85 %; teoria 15 %. 

Opetuksessa sovellettavien toteuttamismene
telmien ohella erittäin keskeisenä tekijänä lop
putuloksen kannalta on pidettävä koulutusalalla 
tapahtuvan yleisen kehityksen sekä teknisen ke
hityksen seuraamista. Pelkkä seuraaminen ei tie
tenkään riitä, vaan on löydettävä myös ne keinot 
ja hankittava tai varmistettava sellaiset voima
varat, joiden avulla kehitystrendit voidaan muun
taa käytännön toiminnaksi. Jo opiskeluaikana 
on pyrittävä näkemään pitkälle tulevaisuuteen ja 
tiedostettava kehityksen vaikutus omaan toimin
takenttään. Haaste on merkittävä sekä Maan
puolustusopiston kouluttajille että opistoupsee
rioppilaille. Viime mainittujen osalta opiskelua 
on muutettu huomattavasti entistä enemmän opis
kelijakeskeiseksi eli vastuuta opiskelusta on an
nettu opiskelijalle itselleen. Tämän arvioidaan 
edesauttavan kokonaispäämäärän saavuttamista. 
Opiston koulutustoiminta varsinaisen opetustyön 

. osalta puolestaan perustuu ns. Opettajaryhmä-
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järjestelmään. Uuteen järjestelmään siirtymisen 
etuina nähtiin aikanaan mm. seuraavia asiako
konaisuuksia. 
Oppilaan näkökulmasta 

+ omatoimisuus ja vastuu 
+ ammattitaitoinen opetus 
+ yhdenmukaisuus 
+ viimeisin tieto 

Kouluttajan näkökulmasta 
+ keskittyminen 
+ tieto ajan tasalla 
+ viimeisen tieto 
+ "punainen lanka" aineen opetuksessa. 
Organisatorisesti jalkaväkiopistoupseerin 

koulutus tapahtuu kuvan 3 mukaisen kaavion 
esittämällä tavalla 

Tämän järjestelmän yhdessä henkilökunnan 
tehokkaan jatko- ja täydennyskoulutusohjelman 
kanssa katsotaan tällä hetkellä parhaiten vastaa
van niitä opetus- ja kehittämistarpeita, joita opis
toupseerikoulutukselle on asetettu. Koko ajan 
on kuitenkin aivan erityisesti kehitettävä ja otet-

11v11 ennakkoluulottomasti käyttöön erilaisia kou
lutusmuotoja ja opetusmenetelmiä. Lisäksi on 
luonnollisesti huolehdittava yleisestä opiskelu
ilmapiiristä ja muista opiskeluolosuhteista sekä 
1piskelijoiden opintososiaalisista eduista. 

Itsensä kehittämisen 
~ ipinä sytytetty 

l 1lkaväkiopistoupseerin tehtävä ja asema varus
miesten ja reserviläisten kouluttajana ja kasvat
! 1J11na on korostumassa. Varusmieskoulutus on 
( hittymässä entistä vaativammaksi ja muuttu-
11111ssa huomattavasti aikuiskoulutusmaisemmak-

1 Näin ollen opistoupseerien koulutusjärjestel-
1 111 kehittämiseen on jatkuvasti kiinnitettävä 

1 Hyistä huomiota. Ylimenokausi päättyy lähi
tulevaisuudessa, kun ratkaisut uudesta jatko- ja 
1 lydennyskoulutusjärjestelmästä tehdään. Toivot-
1 1vasti tulevat ratkaisut ovat sellaisia, että ne 

tekevät kouluttajan tehtävät "halutuiksi". Täl
löin näihin vaativiin tehtäviin valikoituisi opis
toupseereiden parhaimmistd. Lisäksi koulutta
jan ja kasvattajan työn arvostusta tulisi lisätä 
kaikin mahdollisin keinoin taloudellisia seikko
ja unohtamatta. 

Peruskoulutuksen merkitys koko palvelus
uran kannalta on ratkaisevan tärkeää. Kaksi ja 
puolivuotisen Maanpuolustusopistossa tapahtu
van opiskelun aikana suoritetaan paitsi opisto
upseerin tutkinto hankintaan myös se ammatti
taito, jota tulevissa palvelustehtävissä tarvitaan. 
Tämän lisäksi opisto pyrkii antamaan jalkaväki
linjan opiskelijoille oikeat asenteelliset valmiu
det ja itsensä jatkuvan kehittämisen "kipinän". 
Vastuun kantaminen omista opinnoista toivotta
vasti myös lisää vastuuntuntoa yleisestikin ja 
juurruttaa tuleviin opistoupseereihin aloitekyvyn, 
joka aikanaan ilmenee haluna oma-aloitteiseen 
toimintaa jalkaväen kehittämiseksi ja toiminta
edellytysten parantamiseksi. 
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BT-46 suora-ammuntasimulaattori on asennettu panssarintor'\untaohjus 82 -järjestelmään. 
Panssarintorjuntaohjus on BMP-2 panssarivaunussa. Kuva O Ii Dahl. 
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Everstiluutnantti Olli Dahl 
Majuri Ari Parkkola 

.. 
JALKAVAEN KOULUTUKSESSA 

Yksittäisen sotilaan tai joukon suorituskvky taistelukentällä 
muodostuu kolmesta kokonaisuudesta; käytössä olevien aseiden 
ja välineiden tehosta, taidosta miten sotilas tai joukko osaa 
aseita ja välineitä käyttää sekä tahdosta miten sotilas tai joukko 
haluaa saamansa te~tävän toteuttaa. Tahto on tärkein, koska 
ilman tahtoa ei ole merkitystä kuinka hyviä aseita ia välineitä on 
käytössä tai kuinka hyvin niitä osaa käyttää. Kä~ssä olevat 
aseet ia koulutustaso vaikuttavat kuitenkin myös tahtoon, koska 
hr.-:in koulutettu ja hyyin varustettu joukko luottaa ky~ihinsä 
eikä tahto murru niin helposti kuin ~uonosti koulutetulta ja 
varustetulta joukolta. Aseiden on oltava ainakin niin hyviä, että 
niillä on ma~dollista saada vaikutusta maalissa. 
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan koulutusta ja siinä käytettävien 
~~~l.utuk5E:~ ae.uvälineiden, simulaattorien, kehittymistä ja käyt· 
toa 1alkavaessa. 

Everstiluutnantti Olli Dahl palvelee Panssa
riprikaatin teknillisenä päällikkönä. 
Majuri Ari Parkkola palvelee osastoesiup
seerina jalkaväkiosastossa Pääesikunnassa. 

Julkaväen vuosikirja 

Simulaattoritjäljittelevät 
todellista tilannetta 

Simulointi merkitsee jäljittelyä. Käsitteen 
alkuperäisessä tarkoituksessa simuloin
nilla tarkoitetaan matemaattista menetel-

mää, jolla pyritti in monimutkaisen tapahtuman 
jäljittelyyn tutkimustarkoituksessa. Jäljittelyyn 
tarkoitetusta laitteesta käytettiin nimitystä simu
laattori. Tietotekniikan kehittyessä simulointi laa
jeni myös koulutuskäyttöön. Kun simulaattori! 
kehittyivät laajoiksi laitekokonaisuuksiksi, otet
tiin käsitteistön selkiinnyttämiseksi käyttöön ni
mitys simulointijärjestelmä. 

Sotilaskoulutuksessa simuloinni ll a pyritään 
ensi sijassa taistelutilanteiden ja niihin liittyvien 
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monimutkaisten vuorovaikutusten jäljittelyyn. 
Nämä tilanteet koskevat sekä pieniä toiminnalli
sia yksiköitä, kuten esimerkiksi aseen käyttö
henkilöstöä, että suuria ryhmiä, kuten esimer
kiksi prikaatin esikuntaa. Toiminnallisten erojen 
osoittamiseksi on simuloinnissa käytettävät lait
teet ja järjestelmät jaettu kahteen luokkaan: si
mulaattoreihin ja simulointijärjestelmiin. 

Simulaattoreilla tarkoitetaan laitteita ja jär
jestelmiä, joilla jäljitellään joko yhden henkilön 
tai yksi ttäisen laitteen toimintoja. Simulaattorit 
voidaan jakaa edelleen toimenpidesimulaattorei
hin ja maalitilannesimulaattoreihin. Toimenpi
desimulaattorit liittyvät useimmin välineen, ku
ten esimerkiksi aseen, mekaaniseen käyttöön. 
Tyypillisimpiä maalitilannesimulaattoreita ovat 
aseiden suuntaamista ja osuvuutta jäljittelevät 
koulutuslaitteet. 

Simulointijärjestelmillä tarkoitetaan järjes
telmiä, joihin tukeutuen koulutetaan samanai
kaisesti suurehkon ryhmän toisiinsa liittyviä toi
mintoja. Simulointijärjestelmät voivat rakentua 
myös simulaattoreiden muodostamasta kokonai
suudesta. Esimerkiksi maalitilanteen simulointi
järjestelmällä voidaan luokkaolosuhteissa jälji
tellä komppanian tulenkäyttötilannetta. Tilanne
johtamisen simuloinnin perustana voivat olla 
ennalta ohjelmoidut tilanteet, joissa joudutaan 
tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja luok
kaolosuhteissa. Kaksipuolisessa taisteluharjoituk
sessa voidaan simuloida muun muassa ase- ja 
elektronisen sodankäynnin vaikutus maastossa 
vapaasti kehittyvässä tilanteessa. Komentajan 
toimintaa ja esikuntatyöskentelyä voidaan simu
loida verkkorakenteisessa järjestelmässä, joissa 
kohderyhmät toimivat esikuntakokoonpanoissa 
todenmukaisessa johtamisympäristössä. 

Simuloinnin avulla voidaan parantaa koulu
tusedellytyksin lähes kaikille koulutuksen osa
alueilla. Simulaatio kattaa koulutuksen koko ken
tän yksittäisen välineen tai järjestelmän käytöstä 
aina taisteluharjoitusten läpivientiin sekä simu
laation avulla toteutettuun esikunta- ja komenta
jakoulutukseen saakka. 

Simulointikoulutus on perusteltua siellä, mis
sä saavutetaan merkittäviä etuja perinteiseen kou
lutukseen verrattuna. Näitä etuja ovat mm talou
dellisuus, toistettavuus, turvallisuus, havainnol
lisuus ja motivointi. 

Simuloinnin avulla voidaan merkittävästi 
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nostaa yksittäisen taistelijan ja sen kautta koko 
joukon suorituskykyä. Tähän päästään koulutta
malla joukot kaksipuolisissa simulaattoriharjoi
tuksissa kovapanosammuntojen lisäksi. 

Jalkaväen käytössä olevat 
tärkeimmät simulaattorit 
ja simulaattorijärjestelmät. 

Peruskoulutuskaudella kaikki varusmiehet saa
vat yhdenmukaisen taistelijan peruskoulutuksen, 
joka sisältää muun muassa ampumakoulutuksen 
rynnäkkökiväärillä sekä miehen ja taistelijapa
rin taistelukoulutuksen perusteet. Peruskoulutus
kauden koulutuksessa simulaattoreiden tarve on 
varsin vähäinen. Perusampumataidon opettami
sessa simulaattorit säästävät aikaa, aseita ja pat
ruunoita sekä alustavien tutkimusten mukaan 
myös parantavat tuloksia. Käytettävät simulaat
torit voivat olla esimerkiksi laserpohjaisia am
munnanharjoittelulaitteita. 

Taistelijan simulaattorien (maaliliivit ja la
seryksikkö rynnäkkökivääriin) käyttö peruskou
lutuskaudella auttaa taistelijan taitojen koulutta
misessa. Niiden avulla voidaan opettaa sotilaan 
perustaidot taistelukentällä kuten maaston ja 
aseen käyttö. 

Jalkaväen erikoiskoulutuksessa päämääränä 
on kouluttaa taistelija, joka kykenee hyvin toi
mimaan miehistötehtävissä koulutushaaransa 
mukaisessa ryhmässä ja joukkueessa ja jolla on 
hyvät yleissotilaalliset tiedot ja taidot. Koulu
tuksessa korostuu aseiden tilanteenmukainen 
käyttö taistelukentällä. Tavoitteena on toteuttaa 
kaikkien aseiden ja asejärjestelmien peruskou
lutus sekä tilanteenmukainen koulutus myös si
mulaattoreita apuna käyttäen. Taistelukoulutuk
sessa tavoitteena on hankkia ryhmän ja joukku
een käyttöön soveltuvat simulaattorit, joita ovat 
taistelijan simulaattori! ja asejärjestelmien ulko
tilasimulaattorit. Nämä simulaattorit soveltuvat 
osittain aseiden ja asejärjestelmien peruskoulu
tuksen antamiseen sekä niiden tilanteenmukai
seen käyttöön. 

Joukkokoulutuksessa simulaattorien käyttö 
tulisi ulottaa joukkueen taistelukoulutuksesta 
pataljoonan taisteluharjoituksiin muka~ luettu
najoukkueenjohtajien, komppanian päälliköiden 
ja pataljoonan komentajien johtamistoiminnan 
harjoittelu. Pääpaino on joukkue/komppanian 

Taistelijan simulattorivarustus kokeiltavana. Varustus käsittää aseeseen kiinnitettävän 
laserylcsikön ja maaliliivivarustuksen, joka kiinnitetään kypärään ja taisteluvyöhön. SA
kuva. 
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Kouluttajan aseella kerätään taistelun jälkeen maaliliivin keskusyksiköstä tiedot mm. 
osumista ja ampujista. Taistelun aikana välitön palaute tulee maaliliivin antamasta ää?i· 
merkistä. Osuman saaneen taistelijan on mentävä maahan selälleen saadakseen yhtä1ak· 
soisen äänimerkin hiljenemään. SA-kuva. 

harjoittelussa. 
Reserviläiskoulutuksessa simulaattorien tar

ve on ryhmäaseiden ampumataidon kertaami
sessa, taistelukoulutuksessa ja -harjoituksissa 
sekä johtamistoiminnan harjoittelussa. Simulaat
toreilla voidaan mitata joukon suorituskykyä. 

Lyhyt kuvaus käytössä olevista 
jalkaväen tärkeimmistä 
simulaattoreista 

BT-41 ja BT-46 simulaattori! ovat suora-ammun
ta-aseiden käyttöön tarkoitettuja simulaattorei
ta. BT-41 on käytössä taistelupanssarivaunuissa. 
BT-46 on meillä käytössä raskaassa singossa, 
panssarintorjuntaohjus 82:ssaja 83:ssa sekä ras-
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kaassa kertasingossa. BT-46 -järjestelmään kuu
luu laser-yksikkö, maaliyksikkö ja kullekin aseel
le rakennetut mekaniikkaosat sisältäen keskus
yksikön. Ammuttaessa ET-järjestelmä simuloi 
ammuksen tai ohjuksen lentoradan, jolloin am
pumatapahtuma on lähellä oikeata tapahtumaa. 
Ampumaharjoittelussa riittää maalissa heijasta
va prisma ja keskusyksikkö laskee osumapis
teen maalin keskipisteen suhteen. Kaksipuoli
sessa harjoituksessa, jossa halutaan tuhovaiku
tus maalissa tarvitaan maaliyksikkö. Maaliyk
sikköön on syötetty tiedot maalista sisältäen maa
lin mitat, suojan ja tuhoamistodennäköisyydet 
eri osissa maalia. Maaliin saatu tuhoava osuma 
ilmoitetaan vilkkuvalla valolla. Kaikki laukauk
set ja osumat pystytään keräämään ja tulosta-

SIMU
LAAT
TORI MÄÄRÄ KÄYTTÖ 

BT-4 1 
BT-46 
TPS 
ST-1 1 
FATS 

20 
57 
2 

592 
5 

tstpsv: suora-ammunta 
rssko, rsksko, pstohj: suora-ammunnat 
psvj: tulitoiminta 
perusampumakoulutus 
sotilaspoliisi koulutus 

Tärkein käytössä oleva simulaattorikalusto on esitetty taulukossa 

maan. 
Panssarivaunujoukkueen simulaattorijärjes

telmä sisältää kouluttajan käyttölaitteistonja kol
me sisälaitteiltaan oikeaa tornia vastaavaa kou
lutuspaikkaa sekä T-55M- ja T-72 -panssarivau
nuille. Torneissa koulutetaan vaunun ampujia ja 
johtajia tulitoimintaan panssarivaunuryhmänä ja 
osana panssarivaunujoukkuetta. Panssarivaunu
joukkueen ampujat ja johtajat näkevät tähtäin
kaukoputkista ja periskoopeista saman maaston, 
jossa vihollisen panssarivaunut toimivat erilai
sissa tilanteissa. Joukkueen johtaja ja ryhmän 
johtajat johtavat tulenkäyttöä radioiden välityk
sellä. Vaunujen tuli voidaan keskittää samaan 
maaliin tai jakaa eri maaleihin. Simulaattori an
taa erinomaisen mahdollisuuden harjoitella tu
len johtamista ja tuli toimintaa ennen kuin siirry
lliän maastoharjoituksiin. Kaikki tilanteet voi
daan käydä koulutettavien kanssa heti tai sopi
vana aikana yksityiskohtaisesti läpi, jolloin pa
laute on koulutettaville erittäin hyvä. 

ST- 11 simulaattori sisältää aseeseen kiinni
tettävän laseryksikön. Maaliksi tarvitaan laser
säteilyä heijastavaa materiaalia. Simulaattoria 
käytetään pääasiassa rynnäkkökivääreissä peru
sampumaharjoitteluun. Sillä harjoitellaan ampu
ma-asentoa, tähtäämistä ja laukaisua. Osuma nä
kyy ampujalle laseryksikössä olevan lampun syt
tymisenä. Simulaattoreita voidaan käyttää rajoi
tetusti tilanteen mukaiseen asekäsittelyyn. 

FATS simulaattoria käytetään luokkatilassa 
ja se käsittää tietokoneen ja CD-levykkeelle tal
tioituja maalitilanteita, jotka heijastetaan valko-

kankaalle. Maaleja voidaan ampua rynnäkköki
väärillä, pistoolilla ja kevyellä kertasingolla. 
Aseisiin on simuloitu rekyyli mukaan. Yhtäai
kaa voi toimia neljä ampujaa. Simulaattori opet
taa erilaisiin ampumatilanteisiinja nopeaan pää
töksen tekoon. 

Simulaattorikalusto mahdollistaa 
-ST- 1 1 :n osalta perusampumaharjoittelun 

välttävästi vaikka simulaattoreita on liian vähän 
joukko-osastoissa 

-BT-41 :n osalta T-55M/f-72 komppanian 
varustamisen simulaattoreilla 

-BT-46 osalta raskaiden sinkojen, raskaiden 
kertasinkojen, panssarintorjuntaohjus 82M:n ja 
panssarintorjuntaohjus 83:n osittaisen varusta
misen simulaattoreilla 

-panssarivaunujoukkueen sisätilasimulaatto
rilla harjoittelun joukkueen tulenkäytön johta
miseksi ja tuli toiminnan. 

Suurimmat puutteet ovat 
-taistelijan simulaattorivarustuksen puuttu

minen 
-BT-46 -raskas kertasinko sovellusten vähäi

nen määrä, joka ei mahdollista joukko-osastossa 
harjoittelua joukkueen kokoonpanossa 

- kaikkia tarvittavia panssarivaunuja ei pys
tytä varustamaan simulaattoreilla 

- BT-46 G laseryksiköiden lisätarve, jotta 
joukko-osastossa saadaan useampi sovellus yh
täaikaiseen käyttöön 

- BT-46 T maaliyksiköitä liian vähän 
- jalkaväen johtaj ien kouluttamiseen tarvit-

tavien simulaattorien puuttuminen 
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BT-41 suora-ammuntasimulaattori asennettuna T-72 -panssarivaunuun. Laserrksikkö on 
tykin putkessa ja maalijärjestelmä on asennettu tornin sivuille. Kuva Olli Dah . 

SIMULAATTORI HARJOITUKSET 
PANSSARIPRIKAATISSA 
1980-luku: Historiaa 

Panssariprikaati oli lasersimulaattorien ensim
mäinen käyttäjä järjestelmien tullessa Suomessa 
koulutuskäyttöön v.1982 T-55 taistelupanssari
vaunussa. Kokeilut BT-41 -simulaattorilla aloi
tettiin hankkimalla yksi täydellinen ampuva jär
jestelmä ja yksi panssarivaunun maalilaitteisto, 
joilla simulaattorin toimintoja pystyttiin testaa
maan. 

Alkuvaiheen teknillisten vaikeuksien voitta
minen ja järjestelmien käytön sisäistäminen ta
pahtui 1980-luvun kuluessa. Tänä aikana simu
laattorikalustoa hankittiin lisää siten,että koulu
tus oli mahdollista kahden panssarivaunujouk-
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kueen kaksipuoleisena taisteluharjoituksina, jois
sa kaikki vaunut käyttivät BT-41 -simulaattorei
ta. Ampumakoulutuksessa käytettiin samaa ka
lustoa rinnan 23 mm:n sisäputkien kanssa sekä 
paikaltaan, liikkeestä ja keinulavalta tapahtuvis
sa simulaattoriammunnoissa. Kaudelle oli tyy
pillistä järjestelmän käytön ja tekniikan puut
teellisen osaamisen sekä laitteistovikojen takia 
merkittävän suuren osan harjoitusten ajasta ku
luminen simulaattorien käytön opetteluun, ka
luston valmisteluun ja erilaisten pikkuvikojen 
poistoon. " 

Puutteista ja alkuhankaluuksista huolimatta 
laserperustainen ampumasimulaattori osoitti 
merkittävyytensä ampuma- ja taistelukoulutuk-

sen apuvälineenä. Erityisen motivoivaksi koet
tiin taistelukoulutuksen mielekkyyden ja toden
mukaisuuden lisääntyminen myös tulen käytön 
ja silta suojautumisen muodostaessa olennaisen 
osan harjoitusta. Johtajien kannalta vaatimusta
soa kasvatti kokonaistoiminnan hallitsemisen 
tarve.Pelkkä 'manööveri voitto' ei enää ollut mah
dollista, tuhoutumista osoittavat vilkkulamput 
välkkyivät harjoituksen aikana konkreettista pa
lautetta maaston käytön taidosta, tulen tarkkuu
desta ja ratkaisujen oikeellisuudesta käydyssä 
simulaattoritaistelussa. Kalustolukumäärä kasvoi 
sallien täyden panssarivaunukomppanian taiste
lukoulutusharjoitukset simulaattorein. 

1990-luku: Muutoskausi 

Uuden simulaattorityypin, lasersimulaattorin BT-
46 hankinta merkitsi myös Panssariprikaatin kan
nalta astumista uuteen aikakauteen. Panssarivau
nusimulaattorien lukumäärä kasvoi panssarintor
juntaohjuskoulutuksessa käytetyn BT-41 -kalus
ton siirtyessä Panssariprikaatiin. Samassa yhte
ydessä tapahtui simulaattorikaluston modifiointi 
ja sovittaminen molempiin käytössä oleviin tais
telupanssarivaunutyyppeihin, T-72:een ja T-55 
M:aan. Muutoskauden lopputuloksena oli mah
dollista varustaa kaksi täydellistä panssarivau
nukomppaniaa entistä toimintavarmemmiksi ke
hitetyin lasersimulaattorein. 

Taistelukoulutuksen monipuolistamisen edel
lytykset kasvoivat uusien BT-46 -järjestelmien 
myötä myös BMP-2 -vaunujen, panssarintorjun
taohjusten, raskaiden sinkojen ja raskaiden ker
tasinkojen saadessa simulaattorin. Pelkkiä maa
lijärjestelmiä BT-46T hankittiin siten, että oli 
mahdollista varustaa muiden joukkojen kalus
tolla täydentämällä suuremmissa harjoituksissa 
jokainen panssariajoneuvo simulaattorimaalilla. 
Järjestelmien lukumäärän kasvaessa aloitettiin 
myös kokeilut kertyvän tulostiedon kokoami
seksi radioteitse taisteluun osallistuvilta ajoneu
voilta keskusyksikölle. 

Nykypäivä: 
Yhteistoimintaharjoitukset 
lasersimulaattoreilla 

Nykypäivänä simulaattoreita BT-41 ja BT-46 
käytetään laajassa mitassa mieskohtaisesta am
pumakoulutuksesta pataljoonatason taisteluhar-

joituksiin. Tyypillisiä simulaattorikoulutuksen 
aiheita pienryhmätasolla ovat raskaan kertasin
gon käyttöharjoitukset, jois~a maalina on todel
linen liikkuva taistelupanssarivaunu tai muu maa
liajoneuvo ja harjoitus toimeenpannaan maas
tossa, jossa ampujat ilman varomääräysten tai 
ampumaratojen sektorien rajoituksia joutuvat 
valitsemaan tuliasemansa ja tuhoamaan vastas
saan olevan todellisen taisteluajoneuvon. Toi
nen merkittävä käyttöalue on ohjuskoulutus. 
Ohjusten kalleuden takia ampumakoulutus on 
mahdollista antaa vain lasersimulaattorein, joil
la voidaan ampua todellisin järjestelmän käyttö
ominaisuuksin riittävä määrä harjoituslaukauk
sia monipuoleisissa olosuhteissa ennen varsinais
ta ohjusammuntaa. 

Panssariprikaatin saapumiserien taistelukou
lutuksen loppuhuipentumana voidaan pitää Nii
nisalon ampumaleirien taistelukoulutusjaksoa. 
Tässä noin viikon kestävässä harjoituksessa hio
taan joukon taisteluteknillistä taitoa Niinisalon 
ampumakentän panssarivaunujen käytölle sove
liaassa maastossa alkaen ryhmän ja joukkueen 
tasolta ja päätyen vajaan pataljoonan kaksipuo
leiseen taisteluharjoitukseen. Lasersimulaattorei
ta käytetään koko harjoitusjakson ajan. 

Noin kaksi vuorokautta kestävän joukkue
ja komppaniaharjoittelujakson aikana hiotaan lei
rikokoonpanon yksiköiden taidot erilaisissa pe
russuorituksissa, totutetaan joukko maastoon ja 
siinä liikkumiseen, sekä aloitetaan eri joukkojen 
välisen yhteistoiminnan periaatteiden hiominen. 
Lasersimulaattoreilla pyritään varustamaan koko 
harjoitusjoukko siten, että jokaisessa taisteluken
tällä tilanteen mukaisesti käytettävässä ajoneu
vossa on maalijärjestelmä ja jokainen panssari
vaunu- ja panssarintorjunta-ase on varustettu 
ampumasimulaattorilla. Harjoituksen alku jakson 
aikana tarkistetaan myös koko simulaattorika
lusto, kalibroidaan järjestelmät, poistetaan mah
dolliset viat ja varmistaudutaan siitä, että henki
löstö hallitsee myös simulaattorien käytön. 

Pataljoonaharjoitusvaihe on tilanteenmukai
nen, kaksipuoleinen noin kolme vuorokautta kes
tävä taisteluharjoitus, jossa harjoitellaan panssa
ri pataljoonan kokoonpanossa sen eri osien vä
listä yhteistoimintaa hyökkäyksessä. Vastustaja
na on erikseen muodostettu, yleensä sekä pans
sarivaunuja, jalkaväkeä, että panssarintorjunta
osia käsittävä komppanian-vajaan pataljoonan 
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käsittävä joukko. Osa harjoitusjoukoista muo
dostetaan panssariprikaatin ulkopuolisista jou
koista, joille puitteet mahdollistavat mm panssa
rintorjunnan tehokkaan harjoittelun. Tiedustelun 
ja epäsuoran tulen organisaatioita täydennetään 
mittaustiedustelujoukoilla ja tuli portailla. Elekt
ronista häirintää käytetään kaikissa harjoituksis-
sa. 

Lasersimulaattorien käytöllä simuloidaan 
kaikki käytetty suora-ammuntatuli. Sen vaiku
tus joukon toimintaan määräytyy simulaattorien 
osoittamien tappioiden mukaisesti. Taistelu tapah
tuman lopputulos näkyy tuhottujen panssarivau
nujen tai asejärjestelmien lukumäärinä. Kunkin 
taisteluvaiheen aikana osa tuhoutuneista ajoneu
voista ja tuomitut haavoittuneet evakuoidaan ti
lanteenmukaisesti joukon huolto-osien harjoit
tamiseksi omiin tehtäviinsä. Taisteluvaiheiden 
jälkeisissä kritiikkitilaisuuksissa käydään läpi 
saadut opit ja kokemukset ja tarvittaessa anne
taan mahdollisuus yrittää uudelleen epäonnistu
nut suoritus. Tuhoutuneet ajoneuvot palautetaan 
arvioinnin jälkeen toimintakuntoon 

Merkittävin vaikutus lasersimulaattorien käy
töllä on suora-ammuntatulen käytön ja siltä suo
jautumisen oppimiseen käytännön tasolla. Maas
ton valinta, tuliasemien valinta ja niihin ajo, no
peuden ja suojaisten ajoreittien käyttö ym yksi
tyiskohdat konkretisoituvat johtajille ja muulle 
henkilöstölle aivan eri tavalla kun virheet voi
daan osoittaa käytännössä parhaalla mahdolli
sella tavalla - selviytymällä voittajana 'laser
kaksintaistelusta' tai tuhoutumalla virheratkai
sun takia kesken väärin valittua etenemisreittiä. 
Panssarintorjunta- ja panssarivaunuasejärjestel
mien suora-ammunnan kannalta koulutustavoit
teet voidaankin katsoa saavutettavan hyvin. 
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Tuleva isuus: Kehittämisellä 
kohti kokonaisjärjestelmää 

Nykyinen lasersimulaattorijärjestelmä on mah
dollistanut vain maassa taistelevien panssarivau
nu- ja panssarintorjunta-aseiden keskinäisen tais
telun. Olennaisia osia taistelukentän kokonai
suudesta kuitenkin vielä puuttuu. 

Ilma-aseen vaikutuksen ja sen edellyttämien 
vastatoimenpiteiden simulointiin on otettu ensi
askeleet. Vuodenvaihteessa I 995 valmistui maa
li järjestelmän sovellus harjoituksissa panssarin
torjuntahelikoptereita simuloiviin keveisiin he
likoptereihin. Järjestelmää tulisikin jatkossa laa
jentaa käsittämään myös panssarijoukon ilma
torjunta-aseiden simulaattorit, helikopterien ase
vaikutuksen simulointimahdollisuus, sekä simu
laattorimaalien käyttömahdollisuus myös rynnä
köivissä suihkukoneissa. 

Taisteluharjoitustapahtumissa jalkaväen vai
kutus ja toisaalta panssarivaunujen suora-am
muntatulen vaikutus jalkaväkeen jää edelleen 
arviointien ja kuvausten varaan. Eräs kiireelli
semmin tarvittavista laitteista onkin taistelijan 
simulaattori, joka on yhteensopiva. käytettyjen 
muiden lasersimulaattoreiden kanssa. Vasta tämä 
kehitysaskel täydentää suora- ammuntajärjestel
mään kaikki tarvittavat maali- ja ampuvat ele
mentit. 

Epäsuoran tulen kuvaus, sulutteet, taistelu
aineet ym tulisi myös saattaa kuvattavien piiris
tä simuloitaviksi järjestelmiksi. Tämä on kuiten
kin mahdollista vasta kun osallistuvien joukko
jen paikannus ja simulaattorien tulostiedon ke
ruu saadaan kehitettyä nykytasolla kaksisuun
taiseksi järjestelmäksi, jolla tiedetään kunkin 
osallistujan sijainti ja voidaan sekä koota, että 
toimittaa kaikille tulos- ja asevaikutusinformaa
tiota. Tällöin on mahdollista siirtyä kuvitteell i
suudesta konkreettisen asevaikutuksen simuloin
tiin kaikissa tarvittavissa elementeissä. 

.. 
SIMULAATTORI EN KA YTTO 
PANSSARINTORJUNTAOHJUSLEIRIEN 
TAISTELUHARJOITUKSISSA 

Historiaa 

Valtakunnallisilla panssarintorjuntaohjusleireil
lä on leirijärjestelmän luomisesta alkaen käytet
ty lasersimulaattoreita - BT-41 lähinnä ampu
makoulutukseen ajoi ttain myös taisteluharjoituk
sissa. Järjestelmä oli kuitenkin liikkuvaan käyt
töön raskas ja sähkövirran tarpeen takia vaikeas
ti liikuteltava.' Taisteluharjoitusten 'tulen käyttö' 
perustui lähinnä radiolla maaliosastolle annet
tuihin ilmoituksiin ohjuksilla 'tuhotuista' maali
ajoneuvoista. 

Vasta 1990-luvun alussa tapahtunut lasersi
mulaattorin BT-46 käyttöönotto antoi mahdolli
suuden lähinnä taktillisina harjoituksina toimeen
pantujen taisteluharjoitusten muuttumiselle myös 
ohjustulen käytön realistisesti simuloiviksi har
joituksiksi. 

Taisteluharjoitusten nykypäivää: 
Jokainen laukaus lasketaan 

Taisteluharjoitus on useamman vuorokauden yh
täjaksoisesti kestävä tilanteenmukainen panssa
rintorjuntaohjuskomppanian ampuma- ja taiste
luteknillinen harjoitus. Tilanne on prikaatin ke
hyksessä käsiteltävä ohjusyksikön tilanne, jossa 
yksikkö joutuu sekä puolustus- että hyökkäysti
lanteessa ratkaisemaan useita tehtäviä valoisalla 
ja pimeällä. 

Yksikköä vastassa on taistelu- ja rynnäkkö
panssarivaunuja sekä telakuorma-autoja käsittä
vä n. 15 ajoneuvon maaliosasto, joka kuvaa vi
hollisen toimintoja harjoituksen johdon laatiman 
suunnitelman mukaisesti. 

Jokainen maaliosaston ajoneuvo on varus
tettu maalisimulaattorilla. Jokainen ohjusyksi
kön ampumalaite ja raskas kertasinko on varus
tettu ampumasimulaattorilla. Ohjuksia jaetaan 
kunkin taistelutilanteen alussa yksiköllä normaa-

listi käytössä oleva määrä. Niiden kulutusta si
muloituina laserlaukauksina valvotaan ja ohjus
ten loppuessa 'täydennys' simulaattorin kenttä
päätteellä suoritetaan vasta yksikön toteutettua 
käytännössä asianomaiset huoltotoimenpiteet. 

Jokaisen harjoitusvaiheen jälkeen kootaan 
ammuttujen laukausten tulokset ampumalaitteil
ta ja maaleista. Tällöin myös ampumatuloksen 
muodossa annetaan koulutettaville ensimmäinen 
palaute osutuista laukauksista. Harjoituksen jäl
keen yksikkö saa tulenkäytöstään yhdistelmän, 
jossa Jokainen laukaus ja sen vaikutus on arvioi
tu seka osuttujen laukausten, käytettyjen ampu
maetäisyyksien, että maalissa aikaansaadun tu
hovaikutuksen perusteella. 

Tulevaisuus: Uhka paremmin 
huomioon, ,·ohtopäätöksiä 
myös taiste utekniikasta 

Vuoden I 994 syksyn harjoituksista alkaen on 
aloitettu kokeilut ampumalaitteiden varustami
seksi maalijärjestelmillä ja maaliosaston taiste
lu- ja rynnäkköpanssarivaunujen varustamiseksi 
ampumasimulaattoreilla. Tarkoituksena on myös 
vastatoimenpiteiden muodostaman uhan konk
retisoiminen ohjuskomppanialle sen menettäes
sä huonosti suojautuneet ampumalaitteet vastus
tajan tulen käytön seurauksena. 

Tulostietojen keruuta radioteitse modeemil
la ja työn helpottamista laatimalla tarvittavat tu
Iosyhdistelmät tietokoneohjelmistolla on myös 
kokeiltu. Kehitystyön seuraava askel on paikka
tiedon liittäminen ampumatuloksiin ja kokonai
suuden esittäminen ajallisesti karttapohjaan si
dottuna. Tällöin on mahdollista tutkia ja arvioi
da nykyistä paremmin myös yksikön tulenkäy
tön johtamista ja tulenkäyttötekniikkaa erilaisis
sa maalitilanteissa. 
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.. .. .. 
TAHTAIMESSA VAPAA TAISTELU 
SIMULAATTOREILLA 

Jalkaväen kannalta tärkein kokonaiskehittämis
kohde on taistelukentän simulointi. Pitkällä täh
täimellä pitäisi saada simulaattorijärjestelmä, 
joka mahdollistaisi pataljoonan suuruisen jou
kon taisteluharjoituksen maastossa. Se edellyt
tää myös tärkeimpien aselajitoimintojen simu
lointia. Olemassa olevista simulaattoreista BT
simulaattorit soveltuvat suora-ammunta-aseiden 
simulaattoreiksi ja luovat pohjan järjestelmän 
laajentamiseksi. 

Taistelukentän simulointi edellyttää, että 
-kaikissa suora-ammunta-aseissa on simu

laattori ja maaliyksikkö tai miehistöllä maalilii
vit 

-kaikissa panssarivaunuissa on simulaattori 
ja maaliyksikkö 

-kaikissa ajoneuvoissa on maaliyksikkö 
-kaikilla sotilailla on simulaattorivarustus, 

laseryksikkö aseessa ja maaliliivit 
-epäsuora tuli ja miinoitteet voidaan simu

loida 
-ilmatorjunta-aseet voidaan varustaa simu

laattoreilla 
-ainakin helikopterit voidaan varustaa simu

laattoreilla ja maaliyksiköillä 

Taisteluharjoituksissa 
käytettävää simulaattori
järjestelmää kehitetään; 

BT-46 maalijärjestelmä on 
asennettu helikopteriin. 

Tämä mahdollistaa 
taistelupanssarivaunujen 
tykkien ja panssarintor

juntaohjusten tulen 
simuloinnin helikopteria 
vastaan. Kuva kirjoitta

jan. 
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-on käytössä keskusyksikkö, joka kerää in
formaatiota ja 

-aseen ja joukon paikkatieto on koko ajan 
käytettävissä. 

Eri osajärjestelmiä on hankittava paloittain 
siten, että ne palvelevat välittömiä koulutustar
peita ja soveltuvat järjestelminä taistelukentän 
simuloinnin osajärjestelmäksi. Ensimmäisenä 
välitavoitteena on kahden komppanian välinen 
"vapaa" taistelu. Tarvittavat osajärjestelmät tar
vitaan itsenäisinä simulointijärjestelminä tehos
tamaan koulutusta. Jalkaväen kannalta suurin 
puute on taistelijan simulaattorijärjestelmän puut
tuminen. Se onkin jalkaväen tärkein kehittämis
kohde lähitulevaisuudessa Taistelijan simulaat
torijärjestelmän hankkiminen ja sen käytön op
piminen on iso harppaus taistelukoulutuksen alu
eella. Kuitenkin on muistettava, että simulaatto
ri! ovat koulutuksen apuvälineitä. Niitä on käy
tettävä oikealla tavalla koulutuksen tehostami
seksi. Simulaattorit eivät myöskään koskaan kor
vaa taisteluammuntoja. 

Lopuksi on todettava, että jalkaväessä siir
rytään - vaikkakin pienin askelin nykyaikaisiin 
kouluttamisvälineisiin. 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN 
ASUNTOLAINA 

Asunnon ostoon, rakentamiseen tai remonttiin 

Asunto-osakeyhtiöille perus- ja kunnostuskorjaukslln 

LAINAA KANNATTAA KYSYÄ! 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 

Yrjönkatu 9, 00120 HELSINKI 

Puh. (90) 228 361 
Fax (90) 647 443 
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JokipartioNamibiassa 1989. 
Kuva Arto Laitinen. 

Eversti Heikki Holma 

YK-KOULUTUS JA -PALVELUS 
•• •• •• •• 

HYOTYKAYI IOON 
PUOLUSTUSVOIMIEN SODAN AJAN JOUKOISSA 

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat osallistuneet Yhdisl}'neit
ten Kansakuntien rauhanturvaoperaatioihin vuodesta 1956 
alkaen. Vuoden 1994 lopP,uun mennessä yli 31 000 asevel
vollista ja noin 60 va~aaehtoista naista on osallistunut 
näihin operaatioihin. Palvelusaikanaan sekä kantahenkilö
kunta, reserviläiset että naiset ovat saaneet korvaamatonta 
kokemusta usein vaikeissakin kenttäolosuhteissa ja eräissä 
tapauksissa jopa sodan keskellä. 

Kokemus sinänsä ei vielä yksin riitä ta
kaamaan sotilaallisen ammattitaidon ke
hittymistä, vaan tarvitaan myös koulu-

tusta. Jokainen YK-joukoissa palveleva mies tai 
nainen osallistuukin palvelusaikanaan mittavaan 
~ oulutustapahtumien sarjaan sekä yleissotilaal
hsen että erikoiskoulutuksen alalla. 

Vaikka pääosaan alipäällystö- ja miehistö
tehtävistä valitaan henkilöstö ensisijaisesti sivii
liammatin perusteella, niin erityisen tärkeitä so-

dan ajan joukkojemme kannalta ovat kaikki up
seereiden tehtävät sekä aliupseeritehtävistä var
tioasemien päälliköiden, joukkueen varajohtaji
en sekä huollon ja eräiden erikoisalojen tehtä
vät. Miehistön tehtävistä erityisesti taisteluajo
neuvojen (Pasi) parissa työskennelleiden mies
ten sekä viesti-, pioneeri- ja lääkintähenkilöstön 
osuus on merkittävää. 

YK-palveluksessa olleiden reserviläisten 
määrä on niin huomattava, ettei se voi olla vai-

Eversti Heikki Holma, 50, on palvellut useissa 
YK:n rauhanturvaamistehtävissä, viimeksi YK:n 
suomalaisen Valvontajoukon, YKSV:n komenta
jana UNDOFissa Golanilla. Holma palvelee 
tällä hetkellä Itäisen maanpuolustusalueen 
esikunnassa. 
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Raskas konekivääri koulutuskohteena. Kuva Martti Tikka. 

kuttamatta oikein käytettynä myös Suomen puo
lustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutus
tasoon. YK-tehtävissä palvelleiden saamaa kou
lutusta on tehokkaasti hyödynnetty vasta muuta
mia vuosia. Ennen vuotta 1990 oli pikemminkin 
poikkeus kuin sääntö, että YK-tehtävistä kotiu
tunut reserviläinen olisi sijoitettu sodan ajan teh
täviin siten, että hänen saamansa koulutus val
vontajoukossa tai sotilastarkkailijana olisi otettu 
huomioon sodan ajan sijoitusta päätettäessä. Sa
moin ex-rauhanturvaajat saattoivat sen sijaan, 
että palvelus ulkomailla olisi laskettu eduksi, 
jäädä varusmiesaikaisista, kertausharjoituksiin 
osallistuneista tovereistaan jälkeen reservin 
ylennyksissä. 

Syitä edellä kuvattuun käytäntöön oli mo
nia. Eräs tärkeimmistä oli tiedon kulun vaikeus 
YK-KoulK:nja silloisten sotilaspiirien esikunti
en välillä. Toinen tekijä oli yhtenäisten ohjeiden 
puuttuminen. Lisäksi se tosiasia, että vanhempi 
kantahenkilökunta, jolla ei itsellään ollut koke-
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musta YK-tehtävistä, ei juurikaan huomioinut 
ulkomailla "vietettyä" vuotta ja sen mukanaan 
tuomia kokemuksia lisäansioina tai edes kerta
usharjoituksiin rinnastettavana koulutustapahtu
mana. 

YK-joukoissa hankitun kokemuksen arvos
tus muuttui vähitellen. Myös ylennysjärjestelyi
hin alettiin kiinnittää huomiota, kun puolustus
voimien komentaja vieraillessaan Lähi-idässä, 
sai negatiivista palautetta suoraan reserviläisil
tä. Ensimmäiset kirjalliset ohjeet YK:n rauhan
turvatehtävissä palvelleiden reserviläisten sijoit
tamisesta sodan ajan joukkoihin annettiin vuon
na 1991. Reserviläisten ylennyksistä annettiin 
tarkennetut ohjeet kaksi vuotta myöhemmin. 

Seuraavassa tarkastellaan YK:n rauhantur
vatehtävissä valvontajoukoissa (vast) palvelevi
en reserviläisten saamaa koulutusta ja heidän 
käytettävyyttään puolustusvoimien sodan ajan 
joukoissa. 

KOULUTUKSEN PERUSTEITA 

Suomalaisten rauhanturvaajien koulutus päällys
töstä miehistöön muodostaa kokonaisuuden, jon
ka tehokkuus ja nousujohteisuus on saanut maa
ilmanlaajuista huomiota osakseen. Tästä hyvänä 
esimerkkinä ovat muun muassa lukuisat VIP- ja 
työvierailut Niinisalossa sijaitsevassa YK-Kou
lutuskeskuksessa ja samassa paikassa toimeen
pantavien sotilastarkkailijakurssien saama kan
sainvälinen suosio. 

Koulutettava joukko saa perusteet rauhan
turvaamistehtävään osallistumalla kotimaassa 
tapahtuvaan rotaatiokoulutukseen, joka samalla 
on koulutus- ja valintatilaisuus. Tämän tilaisuu
den päämääränä on: 

- kerrata ja yhtenäistää sotilastaitoja, antaa 
ajankohtaista tietoa rauhanturvaamisoperaatioista 
Ja paikallisista olosuhteista, 

- antaa asennekasvatusta ja opettaa oikeata 
suhtautumista kohdealueen väestöön, 

- antaa oman alan erikoiskoulutusta, 
- todeta terveydentila, 
- karsia rauhanturvaajiksi sopimattomat. 
Jokaiselle rauhanturvaajalle koulutetaan teh

tävästään ja sotila.sarvostaan riippumatta, tehtä
vät vartioasemilla ja tarkastuspisteissä tarkkai
lu ja raportointimenetelmineen. Pääsääntöisesti 
upseerien koulutus kestää neljä ja alipäällystön 
Ja miehistön koulutus kolme viikkoa. 

Koulutus jatkuu toimialueella käytäntöön 
sovellettuna.Tämä koulutus keskittyy valvonta
joukon toimialueen sekä joukon sisäisistä tar
peista syntyviin koulutustarpeisiin ja on jatku
vaa kestäen koko palvelusajan. 

Jalkaväen vuosikirjassa 1991 everstiluutnant
ti Bjarne Ahlqvist käsittelee laajasti suomalai
sen rauhanturvaamishenkilöstön koulutuksen 
perusteita ja Niinisalossa tapahtuvaa rotaatio
J..oulutusta. Kirjoituksessaan Ahlqvist sivuaa 
myös koulutusta toimialueella lähinnä koulutus
ohjelmien puitteissa. En palaa tässä kirjoituk
sessa enää Ahlqvistin käsittelemiin aiheisiin, vaan 
pyrin tuomaan esiin eräitä toimialueella tapah
tuvaan koulutukseen liittyviä erityispiirteitä lä
hinnä Golanilla hankkimieni kokemusten perus
teella. 

KOULUTUS TOIMIALUEELLA 

Lähtökohta 

Koulutuksen merkitystä motivaatiotekijänä val
vontajoukossa ei voida liikaa korostaa. Tämän 
vuoksi koulutuksen tulee olla jatkuvaa ja nousu
johteista. Koulutusta johtaa pataljoonaupseeri, 
jolla jo oman ammattitaitonsa vuoksi tulisi olla 
parhaat edellytykset tähän tehtävään. Apunaan 
ja käytännön suoritteiden valmistelijana on kou
lutusupseeri, jonka varsinainen tehtävä oli Gola
nilla esikuntakomppanian varapäällikkö. Aika 
ajoin on todettu koulutustehtävien vaativan lii
kaa varapäällikön ajasta ja esitetty varsinaisen 
koulutusupseerin viran perustamista uudelleen 
esikunnan yhteyteen. Omasta kokemuksestani 
voin todeta, että kysymyksessä on niin vaativa 
ja hyvin hoidettuna tuloksekas tehtävä, että nä
kisin koulutusupseerin viran erillisenä kaikissa 
YK-pataljoonissamme. 

Koulutuksen painopiste keskittyy neljän en
simmäisen kuukauden (l.rotaatiokauden) jaksol
le. Tätä seuraavien 2. ja 3. rotaatiokauden aika
na miehistölle annetaan täydennyskoulutusta, 
joka mikäli mahdollista on paitsi rutiineiden ker
taamista, niin myös johonkin ajankohtaiseen ta
pahtumaan liittyvää. Tästä esimerkkinä oli suo
jelukoulutuksen tuntuva lisääntyminen Persian
lahden sodan aikana. 

Kolmannella rotaatiokaudella annetaan myös 
esimieskoulutusta niille rauhanturvaajille, jotka 
ylenevät johtajatehtäviin. 

Koulutus yksiköissä ja vartioasemilla 

Pääosa koulutuksesta tapahtuu, kuten todettiin, 
päivittäisiin palvelustapahtumiin liittyen vanhem
pien rotaatioiden miesten kouluttaessa nuorem
pia. Koulutusohjelmien mukainen täydennyskou
lutus annetaan vartioasemilla, joukkueissa tai 
yksiköittäin järjestettävissä koulutustapahtumis
sa. Yleisesti on käytössä eri koulutushaarojen 
koulutusratoja. Ampumakoulutus on jatkuvaa ja 
siihen osallistuu koko henkilöstö. 

Vartioasemalla tapahtuvasta koulutuksesta 
vastaa vartioaseman päällikkö ja kouluttajina toi
mii vanhempi rotaatio. Koulutusta valvoo ensi
sijaisesti joukkueen johtaja ja komppanian pääl
likkö tai varapäällikkö. Koulutusaiheita ovat: 
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-sulkeisjärjestys, 
-vartiokoulutus, 
-toimintavalmiuskoulutus, 
-lääki ntäkoul utus, 
- liikuntakoulutus, 
-ase- ja ampumakoulutus, 
- huoltokoulutus. 
Joukkueen, jonka yleensä muodostaa 2-3:n 

vartioaseman henkilöstö, koulutukseen sisältyy: 
toimintavalmiuskoulutus, -ase- ja ampumakou
lutus ja sulkeisjärjestys. 

Koulutuksesta vastaavat joukkueen johtaja 
ja varajohtaja sekä aliupseerit. Kou lutusta val
voo komppanian päällikkö ja varapäällikkö. 

Komppanian päällikön johdolla tapahtuvaan, 
yksikkökohtaiseen koulutukseen sisältyy yleis
sotilaallinen koulutus ja YK-koulutus, toiminta
valmiuskoulutus, suojelukoulutus, liikuntakou
lutus, ase- ja ampumakoulutus, sulkeisjärjestys 
ja huoltokoulutus. 

Pataljoonan esikunnan johdolla annetaan li
säksi toimialakohtaista koulutusta tarvittaessa 
kaikista rotaatioista muodostetuille erikoisryh
mille. 

Koulutustarkastukset ja 
toimintavalmiusharjoitukset 

Komppanian koulutus tarkastetaan rotaatiokoh
taisissa koulutustarkastuksissa ja "Unit exerci
se" valmiusharjoituksessa. Koulutustaso punnit
tiin Golanilla lisäksi 1-2 kertaa vuodessa toi
meenpantavassa UNDOF:n valmiusharjoitukses
sa, joka kesti 3-4 vuorokautta ja käsitti kaikki 
UNDOF:n tehtävät aina joukkojen evakuointia 
myöten. Pataljoonan omatkin harjoitukset ovat 
varsin mittavia ja vaativat usein myös osapuol
ten yhteysupseerien taholta tukea. Tästä esimerk
kinä mainittakoon Vartioasema 80:n alueella ole
van ns "vesiportin" kautta tapahtuva evakuointi
harjoittelu vähintään kerran rotaatiokaudessa ja 
valmiusosastojen siirtyminen israelilaisten ja syy
rialaisten aselepolinjan ylitse. Usein myös naa
purimme, itävaltalaispataljoona osallistui harjoi
tuksiin maaliosastoina tai omilla valmiusosas
toillaan. 

Koulutus poikkeusolosuhteissa 

Kun tarkastellaan operatiivisen tehtävän ohella 
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annettua koulutusta erityisesti Golanilla, tulee 
väistämättä mieleen lähes kasarminomaiset kou
lutusolosuhteet ja tapahtumat, joita eivät häirin
neet kolmannen osapuolen rikkomukset. Näin 
asia YK:n suomalaisen valvontajoukon (YKSV) 
osalta oli vuosia ollutkin. Kuitenkin pataljoonan 
palvelushistoriaan liittyy myös toimintaa poik
keusoloissa. Tästä esimerkkinä on eversti Ossi 
Kettusen komentajakauteen ajoittuva ns. Gulfin 
sota. 

Eversti Kettunen kuvasi kokemuksiaan Go
lanilla toimiessaan kouluttajana YK-KoulK:ssa 
toimeenpannulla ylemmän päällystön YK-kurs
silla. Hän korosti tuolloin myös koulutuksen 
merkitystä yksittäisen sotilaan koulutustason 
nosta jana ja toiminnallisena keinona olosuhteis
sa, joissa lomat ja vapaa-aika oli rajoitettu Suo
mi-lomiin. Harjoituksen aiheet tietysti muutet
tiin palvelemaan tilannetta. Tuolloin Kettusen 
mukaan toimeenpantiin asemakohtaisia ja ope
ratiivisia harjoituksia, kuten esimerkiksi : 

- nyrkkien (valmiusosastojen) harjoituksia, 
- teiden sulkemisharjoituksia ("häkit"), 
- reservien käyttöharjoituksia, 
- vartioasemien vahventamisharjoituksia, 
- saattueharjoituksia ja erityisesti 
- suojeluharjoituksia. 
Yksittäisen rauhanturvaajan taitoja parannet

tiin suojautumisharjoituksin ja perehtymällä suo
jelualan erilaisten mittareiden ja välineiden käyt
töön, joita tuolloin oli saatu kiitettävästi käyt
töön. Harjoittelussa oli kuitenkin muistettava, 
ettei tapahtuma saanut lisätä paikallisen väestön 
huolestumista. 

Kansainvälistä koulutusta toimialueella 

Toimialueella järjestetään aika-ajoin myös mo
nikansallisia koulutustilaisuuksia. Golanilla näi
tä toimeenpantiin vuonna 1993 seuraavasti: 

- itävaltalaisten sotilastarkkailijakurssi up
seereille, 

- puolalaisten miinanraivauskurssi itävalta
laisille 

- suomalaisten Pasi-kurssi itävaltalaisille ja 
puolalaisille. 

Pataljoonan koulutustaito joutui todelliseen 
koetukseen, kun YKSV:n lakkauttamiseen liitty
en koulutimme puolalaiset seuraajamme noin 
kuuden viikon koulutusjakson aikana. Upseeri-

"Nyrkki" odottaa lähtökäskyä. Kuva Arto Laitinen. 

en koulutus tapahtui englannin kielellä, mutta 
uliupseerien ja miehistön koulutuksessa kova 
sana oli Suomi-Puola sanakirja, joita hankimme 
jokaiselle vartioasemalla vain tätä tapahtumaa 
varten. 

Oli hienoa havaita, kuinka perusteellisesti 
kaikki puolalaisten koulutukseen osallistuvat rau
hanturvaajat sotilasarvosta riippumatta valmis
tautuivat tehtäväänsä koulutussuunnitelmien laa
timisesta alkaen. Lopputulos tarkastettiin välit
tömästi poistumisemme jälkeen suoritetulla Pol
battin koulutustarkastuksella, jossa koulutusky
kymme ja -taitomme sai hyvän arvosanan. 
UNDOF:n komentaja, kenraalimajuri Roman 
Misztal ja puolalaisten komentaja kehuivat suo
malaisia ja heidän antamaansa koulutusta vielä 
puoli vuotta myöhemmin vieraillessani Golanil
la ja Camp Ziouanissa. 

Havaintoja koulutuksesta 

Koulutuksen merkitys on kautta aikojen ollut 
tärkeässä asemassa YK-joukkojemme ammatti
taidon ylläpitäjänä ja lisääjänä, mutta myös "ajan 

tappajana" kaikkialla, missä pataljooniamme on 
palvellut. Everstiluutnantti Lauri Ovaska muis
teli eräässä yhteydessä vuoden 1979 tapahtumia 
Siinailla vaiheessa, jossa pataljoonan tehtävä oli 
jo päättynyt ja epätietoisina tulevaisuudesta odo
teltiin lähtöä joko Golanille tai jonnekin muual
le. Tuosta noin puolentoista kuukauden ajasta 
silloinen komppanian päällikkö, Lauri Ovaska 
kertoi mm seuraavasti: "Pidin motivaatiota yllä 
omassa yksikössäni koulutuksella. Ampumakou
lutus taisteluammuntoineen oli jokapäiväistä työ
tä. Panin toimeen myös kielikursseja. Myös eri
laisia ohjesääntöjä luettiin ja tietysti pidettiin 
kokeita." Voisiko koulutuksen merkitystä enää 
paremmin korostaa? 

Yleissotilaallisesta koulutuksesta sulkeisjär
jestyksen kouluttaminen toimialueella on kautta 
aikojen herättänyt keskustelua sekä päällystön 
että koulutettavien keskuudessa. Golanilla sul
keisjärjestyksen harjoittelu kuului säännölliseen 
koulutusohjelmaan. Namibiassa sulkeisjärjestyk
sen harjoituksia pidettiin paraateihin, tarkastuk
siin ja vierailuihin liittyen, jolloin yksiköt itse 
päättivät harjoitusmääristä, Libanonissa sitä ei 

49 



koulutusohjelmassa ole. 
Lyhyesti voidaan todeta, että sulkeisjärjes

tyksen koulutuksen sisällyttäminen koulutusoh
jelmaan on ymmärretty pääsääntöisesti oikein. 
Kun harjoituksella oli selkeä päämäärä, joukon 
motivointi oli helppoa. Se myös antoi tietyllä 
tavalla Golanilla Camp Ziouanin "näyteikkunas
sa" työskenteleville rauhanturvaajille ulkoista 
ryhtiä ja yhdenmukaisuutta pukeutumisen ja ul
koiseen käyttäytymiseen, joka ei jäänyt huomiot
ta oman joukon ulkopuolellakaan. 

Jatkuvan koulutuksen motivointi reserviläi
sille, joilla useimmilla on vankka ammattitaito 
omalla alallaan työkokemuksineen jo hankittu, 
ei loppujen lopuksi ole ollut vaikeaa. Asian tär
keys on aina ymmärretty oikein. Tulokset ja pa
laute ympäri maailmaa ovat omalta osaltaan tätä 
todistamassa. 

YK-JOUKOISSA PALVELLEIDEN 
RAUHANTURVAAJIEN KÄYTTÖ 
PUOLUSTUSVOIMIEN SODAN AJAN 
KOKOONPANOISSA 

Perusteet 

Asevelvollinen saa varusmiesaikanaan koulutuk
sen sodan ajan joukkoon. Koulutuksesta riippu
en hänet kotiutetaan upseerina, aliupseerina tai 
miehistöön kuuluvana. Koulutuksensa mukaisesti 
reserviläisiksi siirtyneet asevelvollisille annetaan 
hänen koulutustaan vastaten 1-3 sopivuutta, joi
den perusteella heidät sijoitetaan puolustusvoi
mien sodan ajan joukkoihin. Kertausharjoituk
sissa reserviläinen kertaa saamaansa koulutusta 
tai hän saa jatkokoulutusta vaativampiin tehtä
viin. Tarvittaessa hänelle annetaan koulutusta 
vastaavat uudet sopivuudet ja hänen sijoitustaan 
muutetaan vastaamaan hänelle suunniteltua so-

Partioradio LV 665- ja sanomalaitekoulutusta. Kuva Martti Tikka. 
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dan ajan tehtävää. Kertausharjoitus on myös si
joitusten tarkastustilaisuus, joissa esimerkiksi 
~iviiliammatin perusteella mies voidaan määrätä 
uuteen tehtävään, jolloin hänen sa-sopivuutensa 
luonnollisesti muutetaan vastaamaan siviiliam
mattia ja uutta sijoitusta. 

Reserviläiset valitaan YK-palvelukseen ha
kemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat mm 
hakijan ikä, varusmiespalveluksen ja kertaus
harjoitusten arvostelu sekä upseereilla kieliko
keen tulos. Miehistön ja alipäällystön osalta va
lintaan vaikuttaa suuresti sivii!ikoulutus. Vali
tuiksi tulleiden osalta ei puolustushaara tai ase
laji sen enempää kuin sopivuudet sodan ajan 
joukkojen eri tehtäviin ole ratkaisevia. Sotilas
arvokaan ei merkitse aliupseereiden ja miehis
tön osalta kovinkaan paljoa, koska ko henkilö
ryhmiin kuuluvat rauhanturvaajat lähtevät toi
mialueelle pääsääntöisesti jääkärin arvossa. 

Yk-palveluksen huomioonottaminen 

Lähtökohta palveluksen alkaessa on kaikilla re
serviläisillä periaatteessa sama. Tehtävä valvon
tajoukossa ja siinä menestyminen avaa tietä vaa
tivimpiin tehtäviin YK-palveluksen kestäessä. 
Esimerkiksi varusmiespalveluksensa tykkimie
henä suorittanut rauhanturvaaja voi palvelusai
kanaan YK-joukossa edetä joukkueen varajoh
tajaksi tai vartioaseman päälliköksi. Vastaavasti 
kiväärijoukkueen johtajana kotiutunut reservin 
vänrikki voi YK-tehtävästä kotiutua kansainvä
lisen esikunnan operatiivisen toimiston tilanne
päivystäjän tehtävästä. Kaikissa tapauksissa 8 -
12 kuukauden palvelus sotilaallisessa joukossa 
on tapahtuma,joka vastaa hyvin 5-12 vuorokau
den mittaisen kertausharjoituksen antia sotilaal
lisen ammattitaidon parantajana. 

Ratkaistavaksi jäävät lähinnä seuraavat sei
kat: 

- miten saatu koulutus voidaan rinnastaa puo
lustusvoimissa annettuun koulutukseen, 

- kuinka saatua koulutusta käytetään kysei
sen henkilön osalta hyväksi sijoitettaessa häntä 
sodan ajan tehtävään, 

- oikean sodan ajan sopivuuden löytäminen 
ko miehelle (=sopivuuden muuttaminen). 

Ratkaisu on jokaisen asevelvollisen kannal
ta tärkeä, sillä jo voimassa olevat pääesikunnan 
ohjeet edellyttävät, että myös YK-palveluksessa 

olevien reserviläisten tehtäviä ja saamaa koulu
tusta valvontajoukossa tarkastellaan sodan ajan 
sopivuuksien valossa ja tarvittaessa muutetaan. 

Pääesikunnan ja YK-KoJlK:n yhteisesti laa
timassa ohjeissa on mm taulukot, joiden mukaan 
voidaan tarkastaa mikä valvontajoukon tehtävä 
vastaa mitäkin sa-sopivuutta. Luettelo ei ole täy
sin kattava, mutta antaa riittävät perusteet pää
töksen teon tueksi. 

Esimerkiksi upseeri, joka on palvellut tilan
nepäivystäjänä vuoden, saa sopivuudekseen tie
dustelu-upseeri. Vastaava sopivuus voidaan an
taa esikunnassa palvelleelle sotilastarkkailijalle. 
Aliupseeri, joka on toiminut vartioaseman pääl
likkönä, saa sopivuudekseen joukkueen varajoh
taja. Miehistön kuuluva rauhanturvaaja, joka on 
toiminut tiedustelujoukkueessa Pasin kuljettaja
na saa sopivuudekseen ko. vaunun kuljettaja. 

Osa näistä esimerkkitehtävistä on sellaisia, 
jotka edellyttävät kotimaassa täydennyskoulu
tusta. 

Uuden sopivuuden etsiminen ei kaikissa ta
pauksissa ole itse tarkoitus. Erityisesti on vältet
tävä sopivuuden muuttamista vaatimattomam
paan suuntaan. Myöskään miehistöön kuuluval
le ei saa antaa sopivuutta, joka edellyttää reser
vin aliupseerin arvoa. Avainasemassa valvonta
joukossa ovat pataljoonaupseeri, koulutusupseeri 
ja yksiköiden päälliköt, jotka tekevät ratkaisut 
sopivuuksien muuttamisesta. 

Sijoittaminen sodan ajan joukkoihin ja 
jatkokoulutus 

Pääesikunnan ohjeet, joissa käsketään sodan ajan 
sopivuuksien muuttamisesta, edellyttävät myös, 
että rauhanturvaajille etsitään sodan ajan tehtä
vän heidän kotiuduttua Yk-palveluksesta. 

Henkilön käytön suunnittelusta vastaavat siis 
omalta osaltaan valvontajoukon päällystö ja ko
timaassa erityisesti sotilasläänien esikuntien hen
kilöstö. Oleellinen kysymys on rauhanturvaajan 
sotilasarvo reservissä ja ennen kaikkea se tehtä
vä, josta hän on vastannut YK-joukossa. Jos YK
tehtävä on vaativa, valvontajoukko (vast), jossa 
hän palvelee tekee esityksen sa-sopivuuden 
muuttamisesta vastaamaan saatua koulutusta ja 
tehtävää. Kotimaassa sotilasläänien sa-sijoituk
sista vastuussa oleva henkilöstö sijoittaa Pääesi
kunnan ohjeiden mukaisesti ko rauhanturvaajan 
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uutta sopivuutta vastaavaan tehtävään sodan ajan 
joukoissa. Tarvittaessa hänet aikanaan tullaan 
käskemään joko täydentäviin, tehtäväkohtaisiin 
kertausharjoituksiin tai suoraan sen joukon har
joitukseen, johon hänet on jo sijoitettu uuteen 
tehtävään. 

RAUHANTURVAAJIEN YLENTÄMINEN 
RESERVISSÄ 

Ylennysperusteita 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, valvontajouk
koon sijoitetut upseerit lähtevät Niinisalosta toi
mialueelle luutnantin palvelusarvossa. Alipääl
lystön palvelusarvo on jääkäri eräitä poikkeuk
sia lukuunottamatta. Upseerit voivat edetä pal
velusaikanaan kapteeniksi. Alipäällystön ja mie
histön korkein palvelusarvo on ylivääpeli, jonka 
jokainen voi ansioillaan saavuttaa riippumatta 
siitä, onko hän reservin aliupseeri vai ei. Kaikki 
arvot ovat ns YK-palvelusarvoja, joilla ei suo
raan ole merkitystä reservin sotilasarvoihin. Nii
den muuttaminen edellyttää ylennysesitystä ja 
ylentämistä reservissä. 

Pääesikunnan ohjeet antavat reserviläisten 
ylentämiselle hyvät perusteet. Ohje luokittelee 
YK-palveluksen otsikolla: "Muun koulutuksen 
rinnastaminen kertausharjoituskoulutukseen." 
Ohjeen mukaan todetaan, että "Palvelus YK:n 
rauhanturvaorganisaatioiden sotilaallisissa teh
tävissä on sinänsä riittävä ylennysperuste yh
teen ylennykseen. Kun palvelus puolustusvoi
mien, rajavartiolaitoksen tai YK:n rauhanturva
organisaatioiden sotilaallisissa tehtävissä tois
tuu, voidaan henkilö ylentää reservissä edellyt
täen, että asianomainen on koulutettu ja sijoitet
tu seuraavaa sotilasarvoaan vastaavaan sodan 
ajan puolustusvoimien tehtävään." 

Reservissä miehistöön kuuluvan osalta to
detaan, että joka YK:n rauhanturvajoukoissa on 
hoitanut aliupseerin tehtävää ja on osoittautunut 
tähän tehtävään sopivaksi, voidaan ylentää ali
kersantiksi ja kersantiksi sekä jatkokoulutusta 
saatuaan ylentää myös muihin aliupseeriarvoi
hin. 

Ylentämisen yleiset ehdot rauhanturvaajien 
osalta ovat samat kuin reserviläisten yleensä. 
Toisin sanoen edellisestä ylennyksestä pitää olla 
kulunut viisi vuotta ja kertausharjoitusvuorokau-
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sia tulee olla riittävä määrä. YK-palveluksesta 
voidaan myöntää viisi kertausharjoitusvuorokaut
ta kutakin palveluskuukautta kohti enintään kui
tenkin 25 vuorokautta. Mikäli reserviläinen pal
velee useita kertoja YK-joukoissa, ei hänen ker
tausharjoitusvuorokautensa tästä lisäänny Tällä 
varmistetaan muun muassa se, että kertaushar
joitusvelvoitteita ( = vuorokausia) jää jäljelle 
myös palvelukseen sodan ajan tehtävässä, joka 
loppujen lopuksi on päätehtävä. 

Rauhanturvaajan ylennysperiaatteet käytän
nössä tarkoittaa sitä, että jos edellisestä ylen
nyksestä (=myös varusmiespalveluksesta kotiut
tamisesta) on kulunut 5 vuotta, jokainen asialli
sesti palvellut rauhanturvaaja on ylennyskelpoi
nen. Kertausharjoitusvuorokausia on "ansaittu" 
jo 5 kuukauden palveluksen jälkeen 25 vuoro
kautta, jotka riittävät esimerkiksi reservin ali
kersantin osalta periaatteessa jo ylikersantin ar
voon. Reservin vänrikki voidaan ylentää Iuut
nantiksi. Käytyään vähintään viiden vuorokau
den mittaisessa kertausharjoituksessa tai uudel
leen YK-palveluksessa hän on ylennyskelpoi
nen yliluutnantin arvoon, kunhan jälleen viisi 
vuotta on kulunut. 

YK-palveluksesta saadaan siis riittävät pe
rusteet ylenemiselle reservissä. Käytännössä lä
hes jokainen rauhanturvaaja voidaankin ylentää 
seuraavaan sotilasarvoon tällä perusteella ennem
min tai myöhemmin. 

Ylentäminen käytännössä 

Ylennysten osalta järjestelmä toimii kokemuk
sieni mukaan käytännössä hyvin. Ylennykset 
hoidetaan yleensä rauhanturvaajan kotiuduttua 
siten, että upseerit saavat ylennyksensä joko it
senäisyyspäivänä tai lippujuhlapäivänä. Aliup
seerien ja miehistön ylentäminen on yhä useam
min ajoitettu YK-päiväksi, mikä korostaa ylen
nysperusteena olevan juuri YK-palveluksen. 

Ollessani komentajana Golanilla vuonna 
1993 päätimme kokeilla ylentämistä palveluk
sen kestäessä. Teimme esityksen palveluksessa 
olevien, ylennyskelpoisten kahdeksan upseerin 
ja noin 30 aliupseerin ja miehistöön kuuluvan 
reserviläisen ylentämisestä lippujuhla_päivänä. 
Lähetimme ylennysesitykset suoraan kyseisiä 
rauhanturvaajia valvovien sotilasläänien komen
tajille saatekirjelmällä varustettuna. Tulos oli 

hyvä. Saatoin paraatipuheeni jälkeen ilmoittaa 
tnsavallan presidentin ylentäneen reservissä mm 
l uikki esittämämme upseerit. Tilaisuus loi pa
r 111tiin lisää juhlallisuutta ja korosti myös koti
maassa arvostettavan YK-palvelusta. Näistä up-
11:ereista ei kukaan ollut vielä ehtinyt käydä ker
lnusharjoituksissa, mutta YK-palvelusta oli jo 
1 crtynyt useita kuukausia. 

YHTEENVETO 

1 11Uhanturvaajien palvelus YK-joukoissa lisää 
merkittävällä tavalla heidän pätevyyttään myös 
puolustusvoimien sodan ajan joukkojen eri teh
lllviin. Sodan ajan joukkojen sijoituksista vas
tuussa olevat sotilasläänien esikunnat ovat tä
mlln myös huomioineet. Tästä seurauksena si
Jllituskelpoiset rauhanturvaajat ovat sijoitettu 
,odan ajan puolustusvoimien kokoonpanoihin 
lllhes kaikki. 

Rauhanturvaajien YK-palveluksen aikana 
,uama koulutus ja kokemus rinnastetaan kerta
usharjoituksiin siitä annettujen ohjeiden mukai-
1esti. Tämä antaa muodolliset perusteet yletä re-

1vissä. Ensisijaisesti on kuitenkin kysymys 
puolustusvoimien sodan ajan joukkojen tarpeis-
1 • joten tarvitaan myös kertausharjoituksissa 
hankittua kokemusta siinä joukossa ja tehtäväs-

johon ko henkilö on sijoitettu, jotta nousu-

johteisen ura reserviläisenä puolustusvoimissa 
olisi mahdollinen. 

Rauhanturvaajien sopivuu]csien muuttaminen 
YK-palveluksen perusteella on siinä määrin uusi 
asia, että sen toteutumisesta ei vielä ole kovin
kaan paljon kokemuksia. Omasta kokemukses
tani tiedän, ettei asia ollut selvä alaisilleni yksi
köiden päälliköille, eikä se vielä ainakaan vuon
na 1993 kuulunut rotaatiokoulutukseen Niinisa
lossa. Sotilasläänien esikuntien osalta sopivuuk
sien muuttaminen on ollut myöskin vähäistä. 
Nähdäkseni asian kuntoon saaminen vaatii YK
tehtäviin lähtevän päällystön kouluttamista jo 
valmentautumisen yhteydessä. 

Kaikenkaikkiaan viimeisten vuosien aikana 
YK-palveluksen huomioiminen sijoitettaessa re
serviläisiä sodan ajan joukkoihin tai ylennettä
essä reservissä on kehittynyt tuntuvasti. Rau
hanturvaajan sa-sopivuuden muuttaminen vas
taamaan hänen saamaansa koulutusta vaatii kai
kilta osapuolilta täsmällisyyttä ja oman osuuten
sa hoitamista. Aktiivinen reserviläinen voi myös 
omalta osaltaan vaikuttaa asiaan käyttämällä oi
keuttaan saada tietoonsa sodan ajan tehtävänsä. 
Tämä on mahdollista, kun käy henkilökohtai
sesti sotilasläänin esikunnassa. Tarpeen mukaan 
hän voi myös kysellä mm yleisarvosteluaan YK
palveluksesta, mikäli asiaa ei hänelle kotiutta
misvaiheessa ole kerrottu. 
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JPr .... 
JAAKARIPRIKAATI 

Jääkäriprikaatin opetusedellytyksiä on parantanut merkiltä-
• väliä tavalla kesällä 1994 käyttöön otettu uusi koulutus- ja 
· esikuntarakennus. Rakennukseen muuttivat Lapin Jääkäripa

taljoonan ja Sodankylän pataljoonan esikunnat sekä osa kouluttaja
henkilöstöä. Uuden rakennuksen tuomien lisätilojen myötä voitiin 
myös aloittaa kolmekymmentä vuotta kovassa kulutuksessa olleiden 
puukasarmien peruskorjaukset. Vanhimpien asuinkerrostalojen sa
neeraus on myös käynnissä ja kolme vuosikymmentä jatkunut tau
oton rakennustyö yhä jatkuessaan symbolisoi osuvasti kehittyvää ja 
luottavaisesti tulevaisuuteen uskovaa Jääkäriprikaatia. 

Joukko-osaston johto vaihtui vuonna 1993. Eversti Aarno Vehvi
läinen otti vastaan Jääkäriprikaatin komentajan tehtävät Pääesikun
taan siirtyneeltä eversti Jyrki Jolmalta 1.7.1993. Everstiluutnantti 
Seppo Alahonko puolestaan aloitti esikuntapäällikkönä 1.8.1993 ai
emman esikuntapäällikön, everstiluutnantti Raimo Lapin siirtyessä 
Mikkelin Sotilasläänin Esikuntaan. 

Lapin Jääkäripataljoonan komentajaksi Maanpuolustuskorkea
kouluun siirtyneen everstiluutnantti Timo Vitikaisen jälkeen tuli evers
tiluutnantti Juha Myyryläinen 1.3.1993. Sodankylän pataljoonan ko
mentajan tehtävät vastaanotti 1.8.1994 majuri Eero Sirola reserviin 
siirtyneeltä everstiluutnantti Lauri Tervoselta. Pohjanmaan Tykistö
rykmentin komentajana jatkaa edelleen everstiluutnantti Kauko Kun
nari. 

Katsauskauden ehkä tärkein koulutustapahtuma tavanomaisen 
varusmieskoulutuksen ohella oli varsinaissuomalaisen jääkäripatal
joonan kertausharjoittaminen toukokuussa 1994. Hyvähenkisestä ja 
yritteliäästä pataljoonasta saatiin aikaan kevään oikullisissa ja vaih
televissa sääoloissa Lapin puolustukseen tehtävänsä osaava ja väli
neensä hallitseva iskujoukko. 

Pohjoisen maanpuolustusalueen koulutuskilpailuissa ja leireillä 
Jääkäriprikaati on menestynyt erittäin hyvin. Henkilökunta on myös 
lukuisissa koulutus-,kunto- ja muissa mitattavissa olevissa kilpai
luissa menestynyt vakuuttavasti. Yhteenvetona voidaankin todeta 
Jääkäri prikaatin jatkaneen aiempina vuosina jo perinteeksi muodos
tunutta mainettaan urheilullisena ja kovaa kuntoa edellyttävänä jouk
ko-osastona. 

Vuosi 1994 oli Jääkäriprikaatin juhlavuosi. Kesällä 1994 tuli 
kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Pohjanmaan Jääkäripataljoona pyö
räili Vaasasta Sodankylään täyttämään osaltaan Kylmän sodan myö-

1 1 synnytettyä "Lapin sotilaallista tyhjiötä". 
Juhlavuosi alkoi Lapin Jääkäripataljoonan perinneryhmän pyö-

1111lyllä Vaasasta Sodankylään 29.7. Jääkäripataljoonan karu juhla 
huipentui kenttäjumalanpalvelukseen ja -ehtoollise_en ~enttäpiispa 
Jorma Laulajan johdolla. Kenttäpiispa Jorma LaulaJa oli varusm1~
henä 30 vuotta sitten itse polkemassa pitkää taivalta Vaasasta kesk1-
1een Lappiin. 

Juhlavuoden huipennukseksi Jääkäriprikaati vietti vuosipäivään-
' 30.9. 1994 tavallista juhlavammin. Prikaatin kalustoa esiteltiin 

ohimarssissa yli sadan ajoneuvon vyöryessä Jäämerentietä ~~i kes
~ ustaajaman. Vieraaksi oli saapunut useita entisiä komentaJia ken
' aaliluutnantti Paavo Junttilan johdolla. Paikkakunnan väestö ja kau
l 11akin saapuneet varusmiesten omaiset ottivat osaa päivän juhlati
laisuuksiin runsaan kolmentuhannen ihmisen voimalla. 

Jääkäriprikaatin arkeen kuuluvat lukuisat korkean tason vierai
lut. Vieraana on käynyt katsauskauden aikana korkeata sotilasjohtoa 
Sveitsistä, Ranskasta, Espanjasta, Ruotsista ja Suomesta. Jääkäripri-
1 aatista on ollut kiinnostunut myös melkoinen joukko kansainvälisiä 
mediavälineitä,joista mainittakoon Eurosport, BBC, Hollannin ja 
Portugalin televisiot sekä useat eurooppalaiset sanomalehdet. 

Jukolan Viestin järjestelytehtäviin Jääkäriprikaati osallistui Ali
upseerikoulun varusmiesten ja vapaaehtoisena työs~en~elleen yli 
l...ahdensadan palkattuun henkilökuntaan kuuluvan vo1mm. Ru~ts·~-~ 
laislehdet totesivatkin kisan jälkeen, että on lähes mahdoton yhttaa 
sitä järjestelykoneiston taitoa ja tasoa, mikä Jukolassa koe~tiin. J_ää-
1...!lriprikaati voi ottaa oman osansa kehuista. Jääkäriprikaatm muista 
n!lkyvimmistä urheilutapahtumien järjestelytehtävistä mainittako?" 
SM hiihdot -93, Polar Biathlonkisat ja sotilaiden ampumasuunms-
tuksen SM-94. 

Vuosi 1994 oli juhlavuosi 
Sodankylässä. Varuskun
ta täytti 30 vuotta ja 
Jääkäri prikaati 15 
vuotta. 
Sodankylän varuskunnan 
ensimmäinen päällikkö, 
kenraaliluutnantti Paavo 
Junttila suorittaa paraati
joukkojen katselmuksen 
Jääkäriprikaatin vuosi
päivänä 30.9.1994 
seurassaan prikaatin 
nykyinen komentaja, 
eversti Aarno Vehviläinen 
ja paraatijoukkoja 
komentanut esikunta· 
päällikkö everstiluutnant· 
ti Seppo Alahonko. 
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KaiPr 
KAINUUN PRIKAATI 

Kainuun Prikaati muodostaa hyvien 
harioitusmaastojensa vuoksi monipuolisen 
koulutuskeskuksen, jolla on voimalcas 
maakunnallinen tuki takanaan. 

Kainuun Prikaatin päätehtävänä on sotilaskoulutuksen anta
. minen asevelvollisille eli varusmiehille ja reserviläisille. Toi
, mintajakson 1993-1994 ajalla merkillepantavaa ja haastavaa 

on ollut siirtyminen uuteen johtamis- ja hallintojärjestelmään sekä 
varusmieskoulutuksen uudelleen suunnittelu kahden 

saapumiserän vuosittaiseen palvelusjärjestelmään. Uuteen jär
jestelmään siirtyminen ja vuoden 1994 alusta käyttöön otettu tulos
johtaminen on korostanut Kainuun Prikaatin asemaa entisestäänkin 
Kainuun omana joukko-osastona. Prikaati on säilyttänyt paikkansa 
puolustusvoimien organisaatiossa kehitettävänä joukko-osastona. 
Lama-ajan supistuksista ja säästöistä huolimatta Kainuun Prikaati on 
selvinnyt hyvin kasvaneista koulutusvelvoitteistaan. 

Prikaatin koulutuskokoonpano muodostuu prikaatin esikunnan 
johtamista 

- Kuopion Pataljoonasta, jossa annetaan koulutus kuljettajille, 
huoltomiehille, sotilaspoliiseille ja pioneereille 

- Kainuun Jääkäripataljoonasta, jossa koulutetaan rynnäkköki
väärimiehet, panssarintorjuntamiehet, panssarintorjuntaohjusmiehet 
sekä sissit 

- Kainuun Tykistörykmentistä, jossa annetaan tuliasema-, tulen
johto-, viesti- ja kranaatinheitinkoulutus sekä 

- Aliupseerikoulusta, jossa koulutuksen saavat kaikki omat kou
lutushaaran mukaiset yksiköt (poisluettuna ohjuslinja) sekä lisäksi 
Jääkäriprikaatin Pohjanmaan Tykistörykmentin oppilaat. Aliupseeri
koulu on nousemassa uuden koulutusjärjestelmän ja joukkotuotanto
velvoitteiden myötä vahvuudessa joukkoyksikköjen ohi. 

Kainuun Prikaatissa aistitaan lamasta nousun merkit rakentami
sen vilkastumisena. Ruokalan peruskorjaus on päättymässä ja kasar
mien peruskorjaus on käynnistynyt. 

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut runsasta. Eversti Kari Hietanen· 
luovutti komentajan tehtävät 31.12.1992 eversti Olavi Jäppilälle, 
joka puolestaan luovutti tehtävänsä 30.4.1994 eversti Ilkka Kylä
Harakalle. Esikuntapäällikkö vaihtui myös 31.12.1992, kun eversti-

luutnantti Kauko Taskila luovutti tehtävän everstiluutnantti Hannu 
Toivoselle. Kuopion Pataljoonan komentaja vaihtui kesällä 1993 
everstiluutnantti Juha Pelkosen luovuttaessa ne 31.5.1993 ja eversti
luutnantti Olli Piikiven ottaessa ne vastaan 1.7.1993. Kainuun Jääkä
ri pataljoonan komentajan tehtävät luovutti everstiluutnantti Seppo 
Juntunen everstiluutnantti Hannu Kontiaiselle 30.4.1993. Kainuun 

• • 

Pioneerien vesistäleiri 
Jormuanlahdella 1994. 

Komentajien vaihdos. 
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Tykistörykmentin komentajan tehtävät otti vastaan everstiluutnantti 
Jouko Mattila everstiluutnantti Lauri Ovaskalta. Aliupseerikoulun 
johtaja vaihtui 30.11.1994 majuri Raimo Soinisen luovuttaessa teh
tävät kapteeni Kari Sutiselle. 

Kainuun Prikaatin nykyinen koulutuskalusto mahdollistaa jouk
kotuotantovelvoitteiden vaatiman koulutuksen. Tarkastelujakson ai
kana merkittävimmät kalustouudistukset ja lisäykset on saatu jääkä
riprikaatiin kuuluvan raskaan patteriston aseistukseen: tykki 152 H 
55, raketinheitin 122 'TATRA' ja 120 mm krh 92. Muusta ·uudesta 
kalustosta mainittavin on 12,7 mm ilmatorjuntakonekiväärin saami
nen ja sen koulutuksen käynnistyminen. 

Prikaatilla on jo perinteeksi muodostunut vilkas yhteistyömuoto 
seurakuntiin vala- ja maakuntamarssein. Maakuntamarssit suunnat
tiin Hyrynsalmelle, Valtimolle ja Vuolijoelle. Marsseihin on liitetty 
omaisten päivät ja kalustonäyttelyt. Prikaati on ollut jakson aikana 
vilkkaana vierailujen kohteena, se on myös osallistunut maakunnan 
sisäisiin ja ulkopuolisiin messuihin ja näyttelyihin. Sotilasasiamie
het vierailivat Kainuun Prikaatissa maaliskuussa 1994. 

Tiukan ja tinkimättömän koulutuksen vastapainoksi on varus
kunnassa panostettu varusmiesten vapaa•ajan viihtyisyyteen. Aktii
visesti toimiva varusmiestoimikunta on vaikuttanut virkistyskalas
tuslammen saamiseen asianmukaisine savustus- ja grillikatoksineen. 

Kainuun Prikaati on menestynyt erinomaisesti varusmiesten ja 
henkilökunnan koulutushaaran mukaisissa koulutuskilpailuissa kui
taten niistä monta kirkkainta mitalia. 

Kilpaurheilun puolella prikaati saavutti pesäpallossa sotilaiden 
Suomen mestaruuden 1993 sekä partiohiihtokilpailussa yliluutnantti 
Risto Heikkisen ja luutnantti Kari Mäkisen johdolla sotilaiden Suo
men mestaruuden 1994. Kansainvälisellä tasolla on mainittava vän
rikki Jari Hartikaisen sotilaiden MM-hopea keihäänheitossa 1993 
sekä hänen erinomainen jatkokehittymisensä kesällä 1994 80 metrin 
rajan mentyä rikki. 

•• 

TAYSOSUMA! 
ZEISS 

• Kiikarit • Kiikoritöhtöimet • Pimeönökölaitteet • Losersuojalosit 
• Aurinkolasit • Ampujonlosit 

TITMUS 
• Ammuntosuojalosit • loserwojolasit 

SWAROVSKI 
• Kiikarit • Kiikoritöhtöimet • Ratokoukoputket 

DST 
• Pimeönököloitteet, maa-, meri- ja ilmavoimille 

~-OPTOov MHZ OY 
Sorkatie 2, 01720 Vantaa, Puhelin 90-8524 488, Fox. 90-8524 505 
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KarPr 
KARJALAN PRIKAATI 

Karjalan Prikaatille ajanjakso 1993-1994 on ollut 
muutosten aikaa. Suurimpana muutoksena on ollut 
Kymen Pioneeripataljoonan siirtyminen kesällä 1994 
Vekaranjärvelle. Kaqalan Prikaatin organisaatio on 
muutettu vastaamaan uusia haasteita. Tulosjohtami· 
sen sisällyttäminen kaikkeen toimintaan on pr,ritty 
sopeuttamaan mahdollisimman joustavasti. Aika on 
ollut myös uuden koulutusjärjestelmän sekä uusien 
koulutussuunnitelmien valmistelua. Saapumiserät 
ovat olleet vahvuudeltaan noin 900-1000 miestä, 
ioista jalkaväen osuus on ollut 650 ja tykistön osuus 
350 miestä. Kymen Pioneeripataljoonan siirtymisen 
j,älkeen astuivat palvelukseen myös pioneeriaselajin 
alokkaat. Tulevaisuudessa saapumiserät ovat vah· 
vuudeltaan noin 1350 miestä. Erinomaiset koulutus· 
olosuhteet ja nykyaikainen koulutuskalusto uusine 
"PASI "ajoneuvoineen ovat luoneet hyvät olosuhteet 
nykyaikaisen yhtymän kouluttamiselfe. 

Karjalan Prikaatista on hitsautunut hyvin toimiva yhtymä, 
'johon vuonna heinäkuussa 1994 liitettiin Kymen Pioneeripa
taljoona. 

Prikaatin komentajana on eversti Pekka Uutaniemi, joka 1.1.1993 
otti tehtävät vastaan eversti Pasi Raittilalta. 

Esikuntapäällikkö vaihtui 1.3.1994, jolloin everstiluutnantti Keijo 
Kaskiaho otti tehtävät vastaan everstiluutnantti Markku Kalliolta. 

Prikaatin iskevän osan koulutuksesta vastaa Kymen Jääkäripa
taljoona. Pataljoona komentajana toimi 1.9.1994 asti everstiluut
nantti Pertti Tervonen. Sijaisena tehtäviä hoiti Majuri Mauri Seppä. 
1.12.1994 tehtävät otti vastaan everstiluutnantti Vesa Tervo. 

Kouvolan Pataljoonan komentajana toimi 1.8.1993 asti eversti
luutnantti Markku Kallio. Tehtävät otti vastaan everstiluutnantti Ola
vi Hyötyläinen. Kouvolan Pataljoona vastaa kertausharjoituskoulu
tuksesta sekä huolto-, kuljetus-, ja sotilaspoliisikoulutuksesta. 

Karjalan Tykistörykmentin komentajana toimi 31.l 0.1993 asti 

l'Verstiluutnantti Esko Lappalainen. Tehtävät otti vastaan eversti
luutnantti Anssi Vesikallio 1.11.1993. Karjalan Tykistörykmentti vas
taa kenttätykistöaselajin tulenjohto-, tuliasema-, viestikoulutuksesta 
Nckä kranaatinheitinkoulutuksesta. 

Kymen Pioneeripataljoona siirtyi 1.7.1994 polkupyörin Veka
ranjärvelle komentajansa everstiluutnantti Juhani Kääriäisen johdol
la. Pataljoona kouluttaa taistelupioneerit, pioneerikoneenkäyttäjät ja 
ryhmänjohtajat sekä antaa ponttonikoulutusta ja silta-ajoneuvokou
lutusta pioneeriaselajin tarpeisiin. 

Prikaatin huolto on l. 7 .1994 alkaen keskitetty huoltokeskuk
seen. Huoltokeskukseen kuuluvat varuskuntasairaala, ruokala, va
rasto-osasto, korjaamo ja moottoriajoneuvohuoltola. 

Karjalan Prikaatissa toimii neljä eri kiltaa. Karjalan Prikaatin ja 
sen perinnejoukko-osastojen perinteitä vaalii Karjalan KaartinPri
kaatin Kilta. Karjalan Prikaatin jatkosodan aikainen perinnejoukko 
on Tuntemattoman sotilaan JR 8. Se ja Pohjois Valkealassa perustettu 
.IR 25 kokoontuvat rykmenttijuhliinsa Vekaranjärvelle kesäisin vuo
rovuosina. 

Kymen Jääkäripataljoonalla ja Karjalan Tykistörykmentillä on 
omat kiltansa. Killat vaalivat jääkäri joukoista JP 3:n, JP/JR9:n, PP3:n 
Ja tykistöjoukoista KTR 2:n perinteitä. Karjalan Tykistörykmentin 
Kilta julkaisee Piiru-lehteä, joka on tasokas perinteen, nykyajan ja 
tykkimieshengen äänenkannattaja. Korian Pioneerikilta on kaikkien 
pioneerien ainoa veljesjärjestö. Kiltatoiminta tarjoaa oivia tilaisuuk
sia uusien ja vanhojen pioneerien yhteydenpitoon vierailukäyntien 

Pioneerit tulivat Vekaran· 
järvelle kesällä 1994 
Korialta. 
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Prikaatin nykyaikaista 
koulutuskalustoa edustaa 
PASI -miehistönkuljetus
ajoneuvo. Kuva Pentti 
Vainikka. 
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aikana ja maan vanhimman aselajilehden, Hakun välityksellä. 
Karjalan Prikaatin joukot ovat taistelleet lukuisissa taistelu-, sota- ja 

ampumaharjoituksissa. Menestys on ollut hyvä mm ampumaleireillä 
pidetyissä kilpailuissa. 

Prikaati on ottanut käyttöönsä panssaroidut Sisut - "Pasit'' - sekä 
uuden tulenjohtosimulaattorin sekä raketinheittimen (122 Rakh 89). 

Kertausharjoituksia prikaatissa järjestettiin kaikkiaan 20 000 kerta
usharjoitusvuorokauden verran .. Tärkeimpinä kertausharjoituksina oli
vat 

"SALPA"- pataljoonan harjoitus lokakuussa 1993 ja "AURA"-pa
taljoonan harjoitus maaliskuussa 1994. 

Prikaatin toimintaan ovat tutustuneet monet korkea-arvoiset vieraat. 
Ruotsin ja Suomen puolustusministerit vierailivat Karjalan Prikaatissa 
kesäkuussa 1993. Huhtikuussa 1994 73. maanpuolustuskurssi ja ulkoa
sianministeriön henkilöstöä vieraili varuskunnassa. Tasavallan presi
dentti Martti Ahtisaari tutustui Karjalan Prikaatin toimintaan toukokuus
sa 1994.Ruotsin puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö ja Viron puolus
tusvoimien komentaja vierailivat kesäkuussa 1994. Pohjoismaiden maa
voimapäälliköt ja maanpuolustuskurssi n:o 133 vierailivat Karjalan Pri
kaatissa marraskuussa 1994. 

Prikaati on puolestaan tehnyt heinäkuussa 1993 valamatkan Jaalaan 
ja toukokuussa 1994 littiin. 

Karjalan Prikaatissa on rakennustoiminta ollut vilkasta. Kasarmi 5, 
"pioneerikasarmi", pioneerien koulutus- ja varastorakennukset, uusi esi
kuntarakennus ja ajoneuvokatokset on rakennettu ko aikana. Vanhaa 

umpumarataa on alettu uudistaa siten, että 100 m rataa jatketaan 150 m:n 
mittaiseksi. Kasarmien ja ruokalan saneeraukset on osiltaan aloitettu. 

Joukko-osasto on palkinnut ansioituneimmat kouluttajat vuosittain 
1 ouluttajapalkinnolla ja stipendillä seuraavasti: 

-vuoden 1994 kouluttaja luutnantti Timo Kautto 
-vuoden 1993 kouluttaja luutnantti Leo Viljanen 
Valtakunnallisesti on palkittu Karjalan Prikaatin kouluttaja luutnant-

11 Keijo Nipuli vuoden 1994 opistoupseeriksi. 
Karjalan Prikaati on järjestänyt myös monia merkittäviä urheiluta

pahtumia, tärkeimpänä suunnistuksen sotilas SM-kilpailut, jotka järjes
lcttiin 23-26.8.1993. 

Kaartilaisten menestys urheilun saralla on jatkunut menestyksek
kliänä. Saavutuksista kirkkaimpina on syytä mainita seuraavat menes
tykset: 

- Itäisen Maanpuolustusalueen joukkojen Oltermannin hiihdon voit
in vuonna 1993 

- IMPA:n ampumamestaruuskilpailujen yleismestaruus ja varus
miesten yleismestaruus vuonna 1994 

- IMPA:n suunnistusmestaruuskilpailujen yleismestaruus vuonna 
1994 

- Vuoden 1994 sotilaiden suunnistuksen SM-kilpailujen varusmies
ten yleismestaruus ja mestaruus kesäpartiossa 

- Ammunnan sotilas-SM-kilpailujen joukkuekilpailun voitto vuon-
na 1994 ' 

- Ampumasuunnistuksen sotilas SM-kilpailujen joukkuekilpailun 
voitto vuonna 1994 

Kaiken kaikkiaan Karjalan Prikaatin tulevaisuus näyttää valoisalta. 
Organisaatiouudistukset on pystytty toteuttamaan suunnitelmien mukai
sesti ja ne näyttävät onnistuneen hyvin. Tulos johtamisen siirtyminen on 
onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Uuden koulutusjärjestelmään siir
tymiseen on hyvät valmiudet. Näin ollen voidaankin sanoa, että Karja
lan Prikaati on valmis ottamaan vastaan Suomen suurimmalle jouk
ko-osastolle asetetut haasteet. 

Urheilumenestystä löytyy. 
Kuva Pentti Vainikka. 
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PsPr 
PANSSARI PRIKAATI 

Panssariprikaatille vuosi 1994 oli erityisen merkittä
vä. Silloin panssarijoukot tä~ivät 75 vuotta. Juhla
vuoteen ia vuoteen 1993 liittyi useita kokoonP.a· 
noon, kalustoon ja johtajistoon lii~iä muutoksia. 
Merkittävintä oli, että Panssariprikaati siirtyi koko
naan teloille. 

Panssariprikaatin komentajana on toiminut vuoden 1993 alusta 
eversti Kari Kokkonen. Esikuntapäällikkö everstiluutnantti 
Eero Vallaskangas erosi vakituisesta palveluksesta 1.5.1993 

lukien ja luovutti esikuntapäällikön tehtävät everstiluutnantti Esko 
Janatuiselle, joka siihen asti oli toiminut Panssarivaunupataljoonan 
komentajana. 

Panssarivaunupataljoonan komentajan tehtävät otti vastaan 
1.7.1993 everstiluutnantti Ari Puhe loinen, joka oli siihen asti toimi
nut Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena. 

Hämeen Jääkäripataljoonan komentaja vaihtui 1.10.1994, jolloin 
Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnasta Panssariprikaatiin mää
rätty majuri (evl 1.12.1994) Timo Suutarinen otti tehtävät vastaan. 
Everstiluutnantti Jorma Jokisalo siirtyi Panssarikoulun johtajaksi 
1.10.1994, kun tehtäviä 8.7.1991 lukien hoitanut everstiluutnantti 
Erkki Kauppinen siirtyi osastopäälliköksi LMpaE:n henkilöstöosas
tolle. 

Jääkäritykistörykmentin komentaja everstiluutnantti Jouko Huh
tala siirtyi Pääesikunnan kt-toimiston päälliköksi 1.4.1992 ja ryk
mentin komentajan tehtävät otti vastaan everstiluutnantti Jarmo Pel
tola, joka oli siihen asti toiminut Pääesikunnan suojelutoimiston 
päällikkönä. 

Parolan Pataljoonan komentaja everstiluutnantti Kari Tammi erosi 
vakituisesta palveluksesta 1.1.1994 lukien luovuttaen pataljoonan 
komentajan tehtävät majuri Matti Järviselle. 

Panssarivaunupataljoonan toiminta-ajatuksena on tuottaa reser
viin panssarivaunukomppanioita, panssari-ilmatorjuntajoukkueita, 
kevyitä ilmatorjuntajaoksia sekä panssaripioneerijoukkueita varus-
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mies- ja kertausharjoituskoulutuksen avulla. Lisäksi koulutetaan pien
i hmiä ja erikoishenkilöstöä lukuisiin ps-pioneerialan tehtäviin. 

Panssarikalusto ja koulutusvälineistö ovat viime vuosina kehit
t neet merkittävästi. Panssari-ilmatorjuntapatteri on aloittanut kou
lutuksen uudella nykyaikaisella ltPsv 90:llä. Panssaripioneerit ovat 
uaneet uuden BLG-60 -siltapanssarivaunutyypin. Panssarivaunu

! omppanioiden pääkalustona ovat T-72 -vaunut. Koulutuksen apu-
lll ineinä on saatu käyttöön vaunuihin asennettavien atk-pohjaisten 

umpumasimulaattorien lisäksi huippunykyaikaiset sisätila-ampuma
iimulaattorit, joilla voidaan harjoitella sekä T-72 - että T-55M -
joukkueiden tulitoimintaa erittäin todenmukaisesti simuloidussa toi
min taympäristössä. 

Suomalaisten panssarivaunujoukkojen 75-vuotisjuhlaa vietettiin 
l>svP:n perinnepäivänä 14.7.1994. Pataljoonalla oli ilo tarjota moni
puolinen juhlapäivän ohjelma runsaalle vierasjoukolle. Paraatiin osal
listuivat muiden muassa sodan ajan panssariveteraanit sekä kansain
vll li sestikin harvinainen historiallisten panssarivaunujen osasto. Pa
raatin otti vastaan Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Gustav 
Hägglund. Panssariprikaatin varusmiehille ja lähialueen väestölle oli 
jllrjestetty muiden ohella omat ohjelmatilaisuutensa Parolannum
mella ja Hämeenlinnan kaupungissa. 

Hämeen Jääkäripataljoona vastaa panssariprikaatin sodan ajan 
panssarijääkäri-, panssaritorjunta-, panssaritiedustelu- ja rynnäkkö
panssarivaunukoulutuksesta sekä vuoden 1994 loppuun saakka kra
naatinheitinhenkilöstö- ja kuljetuspanssarivaunukoulutuksesta. Li
säksi pataljoonassa on koulutettu eri kursseilla myös muiden Panssa-
1 iprikaatin joukkoyksiköiden varusmiehiä. Vuosina 1993-1994 on 
~uunniteltu ja valmisteltu 1995 alussa tapahtuvaa organisaatiouudis
tusta ja kalustovaihdoksia, jotka muuttavat Hämeen Jääkäri pataljoo
nan koulutusjärjestelmiä. 

Kou lutuskalustona panssarijääkärijoukoilla ovat olleet MT-LBV 
kuljetuspanssarivaunut ja panssaritiedustelu- ja panssarintorjunta

ohjusjoukoilla BMP-2 -rynnäkköpanssarivaunut. Vuoden 1994 lo
pussa pataljoona sai BMP-1 -rynnäkköpanssarivaunut, jotka korvaa
vat MT-LBV -kaluston 1995 alusta alkaen. Kranaatinheitinkomppa
nia on valmistellut siirtymistä panssarijääkäreiltä saatavaan MT
LBV -kalustoon. 

Koulutuksessa uutena opetusvälineenä on käytetty simulaatto
f'eita, joita on asennettu panssarivaunuihin ja pst-aseisiin. 

Parolan Pataljoona antaa Jääkärikomppaniassa sotilaspoliisikou
lutusta sekä Kaartin Pataljoonan ett Panssariprikaatin tarpeisiin. Pans
~ariviestikomppania kouluttaa panssariprikaatien johtamistoimintaan 
tarvittavat viestimiehet. Panssarihuoltokomppania vastaa rauhanajan 
ylläpitävistä toiminnoista ja kuljetuksista sekä kouluttaa varastomie
het sodanajan panssariprikaatien tarpeisiin. 4.Erillinen Autokomp
pania kouluttaa Läntisen Maanpuolustusalueen kuljetusaliupseerit 
sekä sotilas kuljettajat LMpaE:n, HämSLE:n ja PsPr:n tarpeisiin. So
tilaspoliisikoulu antaa sotilaspoliisialan koulutusta valtakunnallises
ti henkilökunnalle sekä varusmiehille sotilaspoliisijoukkueenjohta
jakursseilla. 
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Jääkäritykistörykmentille vuodet 1993-1994 olivat erityisen mie
lenkiintoisia. Saksan kaupan seurauksena koko rykmentin tykistö
järjestelmä on siirtynyt teloille; tulenjohtovaunujen osalta koulutus 
alkoi keväällä 1992 ja panssarihaupitsien osalta elokuussa 1993. 
Vuonna 1993 saatiin kokeilukäyttöön myös ensimmäiset komento
vaunut. 

Siirtyminen teloille on edellyttänyt voimakasta henkilökunnan 
koulutusta, joka on tapahtunut muun toiminnan ohella Panssaripri
kaatin omin toimenpitein. Tutkimukseen ja kehittämiseen on panos
tettu erityisen paljon eri kursseilla ja kaikissa harjoituksissa. Varus
mieskoulutuksessa on uuden kaluston koulutuksen lisäksi painotettu 
Panssariprikaatin kaikkien joukkojen yhteistoimintaa. Vuoden 1994 
loppupuolen keskeisempi uusia asioita on ollut Kranaatinheitinkomp
panian vastaanoton valmistelut vuoden 1995 alkua silmällä pitäen. 

Panssarikou!un organisaatio muuttui 1.1.1993. PsK:n uusi ko
koonpano muodostui toimistosta, korkeakouluosastosta, opistoup
seeriosastosta, reserviupseeriosastosta, tutkimus- ja kehittämisosas
tosta ja panssarivaunuhallista. 

Panssarikoulu on Panssariprikaatiin kuuluva sotilasopetuslaitos, 
joka antaa kantahe.nkilöstölle perus- ja täydennyskoulutusta panssa
rialalla. Opistoupseereiden panssaritorjunta-alan koulutus siirtyi Pa
rolannummelta Lappeenrantaan Maanpuolustusopistoon kesällä 1994, 
jolloin peruskurssi 51 :n panssaritorjuntalinja päätti opiskelunsa Pans
sarikoululla. Reserviupseerikoulutusta annetaan panssarivaunu-, pans
sarijääkäri- ja panssaritulenjohtolinjoilla. Panssaritulenjohtajia on 
koulutettu PsRUK 204:sta alkaen. Panssarikoulu vastaa panssari- ja 
panssarintorjunta-alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 

Kaluston uusiutuminen ja koulutusmenetelmien kehittyminen on 
tehnyt Panssariprikaatin palkatun henkilöstön työstä entistä vaati
vampaa ja motivoivampaa sekä samalla myös lisännyt tarvetta reser
viläiskoulutukseen, josta näkyvimpänä esimerkkinä voidaan pitää 
LEIJONA-94 harjoitusta. 

Kilpailutoiminta 1993 
Panssariprikaati voitti sotilaiden suomenmestaruuden partiosuun

nistuksessa 

Kilpailutoiminta 1994 
Luutnantti Ilari Kykkä CISM:n 20 km:n ampumahiihdossa 8. 
Luutnantti Juha Papinsaari MNM:n ampumasuunnistuskilpailu

jen henkilökohtaisessa kilpailussa 11. ja suunnisti samoissa kilpai
luissa neljänneksi tulleessa viestijoukkueessa. 

Luutnantti J Papinsaari voitti sotilaiden suomenmestaruuden 
ampumasuunnistuksessa 

Panssariprikaati voitti sotilaiden suomenmestaruuden jalkapal
lossa 

Panssarijääkäri Ville Takala oli yleisurheilun sotilaiden suomen
mestaruuskilpailuissa kolmantena käsikranaatinheitossa. • 

, 

• 
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PohPr 
POHJAN PRIKAATI 

Pohjan Prikaati on jatkanut tehokasta 
jalkaväki- ia pioneeriioukkojen koulutusta. 
Kertaushaqoitusten vahäisyyden vuoksi on 
voitu hyyin keskittyä varusmieskoulutuk
seen. Jalkaväkikoulutuksen johtoajatuksena 
on ollut realistinen taistelukoulutus ja · 
ammunta. 

Pioneerikoulutuksen tehoa ja kiinnostavuutta on lisännyt run
sas ja monipuolinen uusi pioneerikalusto. Vuonna 1994 Poh
jan Prikaati saavutti viisi ensimmäistä sijaa PMpa:n pionee-

rileirin ryhmätaitokilpailussa ja prikaati voitti PMpa:n sotilaspoliisi
leirin joukkuekilpailun. Valtakunnallisella krh-leirillä PMpa:n jouk
ko-osastoista koottu kranaatinheitinkomppania voitti tulenavauskil
pailun. PMpa:n jääkärileirillä PohPr saavutti kaksoisvoiton koulu
tustasokilpailussa PMpa n panssarintorjuntaleirillä voitettiin koulu
tustasokilpailu edellisvuoden tapaan. PMpa:n jääkärileirillä voitet
tiin kesällä 1994 jälleen koulutustasokilpailu. 

Ympäröivään yhteiskuntaan on pidetty yllä hyviä suhteita. Poh
jan Prikaati on pyrkinyt järjestämään mm. näyttäviä valatilaisuuksia 
Oulussa ja lähialueella Oulun joukko-osastot, Pohjois-Suomen Vies
tipataljoona ja Pohjan Prikaati, järjestivät yhdessä 6.12.1993 Oulu
hallissa upean Sotilasvalan, jota oli seuraamassa yli 3 000 varus
miesten omaista. Tornion maihinnoususta ja taisteluista tuli kulu
neeksi 1.10.1994 50 vuotta. PohPr:n perinnejoukko JR 11 oli mai
hinnousussa kärkirykmenttinä everstiluutnantti, Mannerheimin risti
ritari, Wolf Halstin johdolla. Tornion maihinnousun 50-vubtisjuhla
tapahtumien monipuoliseen ohjelmaan liittyen muistettiin syksyn 
1944 Tornion taisteluita paljastamalla lukuisia muistolaattoja ja Ou
lun Toppilassa lähtösataman sekä Tornion Röyttän tulosataman muis-

lomerkit. Pohjois-Suomen Viestipataljoonan alokkaat vannoivat so
lllasvalansa 30.9. Toppilassa ja Pohjan Prikaatin alokkaat 1.10. Tor-
111ossa muistojuhliin liittyen. Nämä tapahtumat yhdessä muodostivat 
vaikuttavan maanpuolustusjuhlan. 

Pohjan Prikaatin komentaja eversti Reijo Sallinen otti vastaan 
pr ikaatin komentajan tehtävät eversti Tauno Ylänteeltä 4.1.1993. 
Eversti Sallinen totesi palanneensa juurilleen, koska hän oli palvel
lut jo varusmiehenä ja kesävänrikkinä Pohjan Prikaatissa. Eversti
luutnantti Seppo Mattila luovutti Pohjan Jääkäripataljoonan komen
tajan tehtävät 1.6.1994 everstiluutnantti Reijo Seppäselle. Aliupsee
rikoulun johtajaksi määrättiin 14.10.1994 majuri Erkki Palomäki 
majuri Heikki Kontsaksen jälkeen. Pohjan Pioneeripataljoonan ko
mentajana on edelleen everstiluutnantti Pertti Puonti. 

Pohjan Prikaati on menestynyt hyvin Puolustusvoimien urheilu
kilpailuissa. Prikaati on panostanut erityisesti sotilaallisesti tärkei
siin urheilulajeihin. Vuonna 1993 prikaatimme saavutti PMpa:n am
pu masuunnistuksen yleismestaruuden ja perinteinen PMpa:n Ken-
1aalin Kannu -kilpailun voittopokaalijäijälleen Hiukkavaaraan. Hiih
don sotilas SM-kilpailujen yleismestaruus tuli kaikkien aikojen yli
voimaisimmalla pistemäärällä Pohjan Prikaatille. Toiseksi tullut 
PKarPr hävisi 192 pistettä. Vuonna 1994 Pohjan Prikaati saavutti 
PMpa:n hiihdon ja sotilaiden SM-hiihdon yleismestaruuden. Ampu-

PohJP ylittämässä 
PohPionP:n rakentamaa 
ponttonisiltaa PMpa:n 
Suvi sotaharjoituksessa 
kesällä 1994 Paltamossa. 
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Raskaan singon tuliase
ma Syyrakinmaan pst
radalla Sarriojärvellä. 
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masuunnistuksessa ja suunnistuksessa voitettiin PMpa:n mestaruus. 
Omalla ratkaisevalla panoksellaan näihin voittoihin on vaikuttanut 
Pohjan Prikaatin pitkäaikainen liikuntakasvatusupseeri yliluutnantti 
Eino Alila. Nyrkkeilyn sotilas SM-kilpailuissa voitettiin joukkue
mestaruus kolmannen kerran peräkkäin. 

Puolustusministeri Elisabeth Rehn ja kulttuuriministeri Tytti Iso
hookana-Asunmaa vierailivat Pohjan Prikaatissa 25.1.1993. Eversti 
Reijo Sallinen esitteli ministereille Oulun varuskuntaa ja suunnitel
maluonnoksen Oulun uudeksi joukko-osastoksi. Toinen merkittävä 
vierailu tapahtui 29.1.1993, kun puolustusvoimain komentaja ami
raali Jan Klenberg teki virallisen tarkastuskäynnin Oulun varuskun
taan ja Pohjan Prikaatiin. Amiraali Jan Klenberg kiitti tarkastuksen 
päätteeksi varusmiesten koulutustasoa ja toi esiin tyytyväisyytensä 
kouluttajien hyvästä ammattitaidosta. 

Kuluneet vuodet 1993-94 ovat olleet Pohjan Prikaatille kovaa 
epävarmuuden aikaa. Epävarmuus Pohjan Prikaatin kohtalosta on 
väistynyt ja prikaati henkilökuntineen voi katsella tulevaisuuteen 
luottavaisin mielin. Pohjan Prikaati on hyvä joukko-osasto ja täällä 
on hyvä palvella. · 

Mondeo 

'lYYJj_ja tekniikka 
Y..hdistY.Jl.äl voittajaksi. 
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PorPr 
PORIN PRIKAATI 

Porin Prikaati on yksi puolustusvoimien 
suurimmista joukko-osastoista. Varus
kunta sijaitsee Säkylän Huovinrinteellä, 
jossa vuosittain koulutetaan noin 2 500 
varusmiestä ja lähes 2 000 reserviläistä. 
Monipuolinen koulutus kattaa jalkaväen 
kaiklci tehtävät sekä heinäkuussa enti
sestään laajentuneen pioneerikoulutuk
sen. 

Säkylän varuskunnassa työskentelee noin 570 henkilöä mitä 
moninaisimmissa tehtävissä. Se on oheistoimintoineen Py
häjärviseudun suurimpia työllistäjiä. Myös tulevaisuus näyt-

tää valoisalta. Joukko-osaston luokittelu puolustusvoimien kehitet
tävien varuskuntien joukkoon on otettu Huovinrinteellä mielihyvällä 
vastaan. Päätös takaa jalkaväen koulutuskeskukselle erinomaiset ke
hitysnäkymät vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Koulutus kehittyy 

Porin Prikaati siirtyi katsauskauden alussa eversti Kauko Taskilan 
komentoon . Uuden komentajan johdolla on erityisesti paneuduttu 
nousujohteisen, koko varusmiespalvelusajan kestävän koulutuksen 
kehittämiseen. Moninaiset koulutuskurssit ja eri koulutuskausille 
suunnatut mittausjärjestelmät kannusteineen ovat motivaatiotason 
lisääntymisen myötä tuoneet tavoitteita myös palvelusajan loppu
puolelle. Prikaati on yhtenä kokeilujoukkona ollut lisäksi mukana 
kenraalimajuri Hannu Särkiön johtamassa varusmieskoulutuksen ke
hittämisprojektissa. Tavoite on yksiselitteisesti koulutusilmapiirin ja 
-tulosten parantaminen. Tutkimuksen piiriin kuuluu noin 3 000 kou
luttajaa ja varusmiestä ja tulokset valmistuvat vuoden 1994 lopulla. 

Uusia työpaikkoja 

,atakunnan Pioneeripataljoonan toiminta käynnistyi Huovinrinteel-
111 heinäkuun alussa 1994. Samalla Säkylästä tuli Läntisen Maanpuo
lustusalueen pioneerikoulutuskeskus, jonka painoarvo kohdistuu use-
1111man sotilasläänin alueelle. Pioneeripataljoona koostuu esikunnan 
lisäksi kahdesta perusyksiköstä. Saapumiserävahvuus on runsaat 200. 
l'l'ruskoulutus tapahtuu molemmissa yksiköissä ja erikoiskalusto-
1 oulutus keskittyy l.Pioneerikomppaniaan. Pataljoonan tulo käyn
nistää myös pioneeriryhmänjohtajien koulutuksen Säkylässä. Vuo
den 1995 alkupuolella aloittaa Aliupseerikou!ussa kaksijoukkueinen 
pioneerilinja, joka saapumiserittäin kouluttaa noin 60 varusmiesjoh
t11jaa. 

Pioneeriala on tekninen aselaji. Tuotantovelvoitteet vaativat kou
lutukseen runsaasti koneita ja kalustoa. Niiden harjoitus käyttö edel
lyttää samalla tehtäviin soveltuvaa koulutusmaastoa ja siksi pionee-
11 joukkojen harjoitukset suuntautuvat yhä useammin myös läheiseen 
maakuntaan. 

Uusi joukkoyksikkö toi komentajansa, everstiluutnantti Hannu 
l lcinon johdolla Huovinrinteelle 27 uutta työpaikkaa. Se on melkoi
nen lisäpiriste varuskunnalle sekä sen vireälle kotikunnalle. 

"Porilaispioneerit" 
ponttonikalustoineen 
koulutuksessa Kokemä
enjoenrannalla, Huittisten 
Karhiniemessä. 
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Jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnrooth keskusteli 
Ritarimaljan luovutuksen 
yhteydessä palkittavien 
varusmiesten 
kanssa."Minkä kurssin 
olette käynyt- mistä päin 
olette kotoisin"? 
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Kolme vuosikymmentä täyteen 

Elokuussa 1993 tuli kuluneeksi 30 vuotta sii
tä, kun ensimmäiset Porin Prikaatin joukot 
siirtyivät Turusta Säkylään. Tuloparaatin otti 
25.8.1963 kunnan keskustassa vastaan silloi
sen 2.Divisioonan komentaja, kenraaliluut
nantti Adolf Ehrnrooth. Kolmen vuosikym
menen taivalta juhlittiin varuskunnassa kah
teen otteeseen. Helmikuisen vuosipäivän ta
pahtumat kertoivat prikaatin saapumisesta 
uuteen kotivaruskuntaansa ja sen 30-vuoti
sesta taipaleesta Huovinrinteellä. Heinäkuun 
loppu avasi varuskunnan portit lähiseudun 
väestölle. Myös aiemmat porilaiskouluttajat 
olivat runsaslukuisesti tutustumassa uudistu
neeseen prikaatiin. 

Porin Prikaati tunnetaan eturivin joukko
osastona myös urheilun alalla. Siitä ovat to
disteena monien lajien voitetut kiertopalkin
not kuntotalon upeassa lasivitriinissä. Erityi
sen ylpeitä Säkylässä ollaan jalkaväenken
raali Adolf Ehrnroothin lahjoittaman Ritari
maljan voitosta vuonna 1994. Jatkuvasti kier
tävää maljaa tavoittelevat kenraalin komen
tamat ja niiden perinteitä vaalivat joukko
osastot. Edellisen kerran oli malja Porilaisil
la vuonna 1992. 

Monipuoliset kilpailu- ja harjoitusalueet 
takaavat hyvät olosuhteet kesän ja talven koi

toksiin. Huovinrinteen Hiihtokeskus on prikaatin ja lähiseudun kun
tien panostuksella noussut läntisen Suomen tärkeimmäksi talviur
heilun harjoitusalueeksi. Toukokuussa 1993 valmistunut kahden ki
lometrin rullahiihtorata takaa keskukselle myös täysipainoisen kesä
käytön. 

Kansakuntien kavalkadi Säkylään 

Kaksivuotiskausi on tuonut Säkylän varuskuntaan runsaasti korkean 
tason vieraita. Lokakuussa 1993 isännöimme Venäjän Puolustusmi
nisterin, armeijankenraali Pavel Gratshovin tutustumisen maavoi
miin ja elokuussa 1994 oli tutustumisvuorossa Ruotsin puolustus
voimien uusi komentaja, kenraali Owe Wiktorin. Saapumiseräkoh
taisten omaistenpäivien sekä lukuisten asevelijoukkojen lisäksi on 
varuskuntaan tutustunut oman maamme korkean tason vaikuttajia. 
Kaikkiaan vieraita vuositasolla käynyt noin 13 000. 

Kesäiset valatapahtumat on vietetty varuskunnan ulkopuolella. Vuon
na 1993 juhlittiin Lapin kunnassa ja vuoden 1994 valajuhlat vietettiin 
varuskunnan molemmissa kotikunnissa Köyliössä ja Säkylässä. Säkylän 
syyskuinen vala oli samalla osa kunnan 125 -vuotisjuhlallisuuksia. 

Porin Prikaatin kilpailuorganisaatio joutui toukokuussa 1993 ko
van haasteen eteen. Ensi kertaa oli vastuulla miekkailukilpailun jär
jestäminen. Pohjoismaiset sotilasmiekkailijat ratkoivat mestaruuksi
aan noin 70 nais- ja mieskilpailijan voimin. Kilpailu oli upea tapah
tuma, joka keräsi runsaasti ulkopuolistakin katsojakuntaa. 

Vuosi 1995 tuo eteen uuden haasteen. Kesäkuussa saapuu Säky
lään noin 250 sotilassuunnistajaa kolmestakymmenestä osanottaja
maasta. Maailmanmestaruuskilpailut oheistoimintoineen on melkoi
nen pr-tapahtuma myös Porin Prikaatille ja koko Pyhäjärviseudulle. 

"Porilaistaistelijan" nimeä kantava kouluttajapalkinto on luovu
tettu vuosipäivänä ansioituneille kouluttajille. Vuoden 1993 palkitta
vat olivat yliluutnantti Rami Saari ja ylivääpeli Paavo Lankinen ja 
vuonna 1994 palkinnon saivat kapteeni Reijo Savioja ja luutnantti 
Keijo Elonen. Myös koulutustarkastuksien parhaat kouluttajat on 
palkittu kannustusstipendein. Nykyisin Maanpuolustusopistossa pal
veleva kapteeni Kari Toivonen valittiin vuoden 1993 jalkaväkikou
luttajaksi. 

Vuodesta 1927 lähtien ilmestynyt prikaatin ja paikallisen killan 
yhteinen tiedotuslehti "Porilainen" nimettiin vuoden 1993 kiltaleh
deksi. Aikakauslehtityyppinen, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, leh
ti on jo aiemminkin saanut pari kunniamainintaa, mutta nyt napsahti 
odotettu voitto lähes 40 kiltalehden mittelössä. Porilainen-lehti on 
tasokas talkootyön tuote, jonka painosmäärä on nykyisellään noin 
5 000 kappaletta. 

Porin Prikaati elää kauniin ja kalarikkaan Pyhäjärven kainalossa. 
Sen toiminnan elinehto on molempien maakuntien ja lähiseudun 
kuntien kaikenpuolinen tuki. Monet yhteiset hankkeet sekä maan
puolustustyön arvostus on meille paras osoitus suhteiden toimivuu
desta. 

Asevelijuhlan osanottajat 
tutustumassa uusimpaan 
miinakalustoon. 
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SavPr 
SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaatin toiminnalle on ollut kes
keistä vuosina 1993-1994 BTR-60 kulje
tus.P.anssarivaunukalustolla toimivien 
jäåkärijoukkojen kouluttaminen sekä 
taistelutekniikan ja taktiikan kehittäminen. 
Varusmieskoulutuksessa on yleistavoittee
na ollut maanpuolustushenk1sen ja iskuky
kyisen reservin luominen. 

Savon Prikaatin komentajana on jatkanut eversti Tarmo Kaup
pila. 

Prikaatin koulutusorganisaatiossa ei ole tapahtunut muu
toksia. Savon Jääkäripataljoona on vastannut kivääri-, panssarintor
junta- ja kranaatinheitinkoulutushaaran koulutuksesta. Jatkossa uu
den saapumiseräjärjestelmän myötä suurimmat koulutusorganisaa
tiotarkistukset tulevat kohdistumaan BTR-60 kuljetuspanssarivau
numiehistön koulutukseen. Mikkelin Pataljoonassa koulutetaan vies
timiehiä 3.ErVK:ssa ja 3.JK on vastannut IMpa:n sotilaspoliisikou
lutuksesta. 3.ErAutoK on kouluttanut varusmieskuljettajia Savon 
Prikaatin, paikallisten esikuntien, KarPr:n, KymPionP:n sekä MPO:n 
tarpeisiin. Sotilaspoliisikoulutuksen ja viestikoulutuksen mahdolli
nen siirtyminen korvautunee jalkaväkikoulutuksen lisääntymisellä. 
Aliupseerikoulu on vastannut varusmiesjohtajien kouluttamisesta 10 
joukko-osastolle. 

Koulutuskäyttöön saadut simulaattorikalustot ovat monipuolis
taneet panssarintorjuntakoulutuksen sekä ase- ja ampumakoulutuk
sen harjoitusten järjestämismahdollisuuksia, mm kuljetuspanssari
vaunu- ja panssarintorjuntakoulutusharjoituksissa miehet saavat vä
littömän palautteen ampumasuorituksistaan ampumasimulaattorien 
välityksellä. Ase- ja ampumakoulutuksessa ammunnan perusteknii
kassa olevat virheet ovat olleet rynnäkkökivääreihin kiinnitettävien 

simulaattoreiden avulla helposti havaittavissa. 
Varusmieskoulutuksen päätapahtumia ovat olleet IMpa:n sota

harjoitukset Heinäveden alueella elokuussa 1993 ja tammikuussa 
1994 Salo---Miehikkälän alueella sekä Savon Prikaatin marraskuussa 
1994 Juvan alueella johtama "KARHU" -harjoitus, johon osallistui 
yhteensä n 2 200 miestä. Jalkaväkiprikaatin alueellisen viestikes
kuksen perustamisessa osoittautuivat 3.ErVK:n viestimiehet taita
vimmiksi voittaen valtakunnallisen viestijoukkojen ritarimaljakil
pailun 12.-13.9.1994 Räyskälässä. 

Prikaatin sotilashenkilöstön ja asevelvollisten ulkoasu muuttui 
siirryttäessä v 1994 kokeilujoukko-osastona ns 1-pukujärjestelmään 
käyttämään maastokuviollista taistelijan asu M 91 :tä. 

Vierailutoiminta on prikaatissa ollut vilkasta. Itäisen Maanpuo
lustusalueen esikunta ja Mikkelin sotilasläänin esikunta ovat usein 
tukeutuneet prikaatiin kokous- ja koulutustapahtumien järjestelyis
sä. Ulkomaalaiset sotilasasiamiehet vierailivat PE:n ulkomaanosas
ton johdolla perinteisellä talvimatkalla Savon Prikaatissa 9.-
11.2. 1993. Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari tutustui maavoi
miin Mikkelissä 25.5.1994. Ruotsin puolustusvoimien jalkaväen tar
kastaja eversti Markku Sieppi tutustui savolaiseen jalkaväkeen 
19.4.1994 ja Latvian puolustusvoimien komentaja eversti Dainis 
furlais 13.9.1994. Ruotsin suurlähettiläs Mats Bergquist tutustui 

Käskynantoa jääkärilei
rin taisteluharjoituksessa. 
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Uusi ylipäällikkö tutustui 
varuskuntaan puolustus· 
voimain komentajan 
kanssa 25.5.1994. 
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prikaatiin 18.11.1994. 
Suur-Savon maanpuolustusjuhlaa vietettiin 4.7.1993 Enonkos

kella ja 1 O. 7 .1994 Hauki vuorella. Kesäiset valarnatkat tehtiin v 1993 
Suomenniemelle ja v 1994 Kangasniemelle. PM- ja SM-kilpailuista 
prikaatin järjestelyvastuulla oli v 1994 kesäkuussa 27. Pohjoismaiset 
ampumamestaruuskilpailut ja heinäkuussa sotilas-SM -jalkapallon 
lopputurnaus. . 

Huomattavimpia urheilusaavutuksia ovat olleet v 1993 ylil Petri 
Hujasen henkilökohtainen sotilaiden maailmanmestaruus vakioki
väärillä 3x20 ls sekä suunnistuksen sotilas-SM -kilpailuissa saavu
tettu suunnistuksen joukkuemestaruus, varusmies sarjan joukkuemes
taruus ja yleismestaruus. Lisäksi saavutettiin voitto Jalkaväenken
raali Adolf Ehrnroothin vuosina 1942-1965 komentamien ja niiden 
perinteitä vaalivien joukko-osastojen välisessä Ritarimaljakilpailus
sa. Kenraali Yrjö Keinosen kiertopalkinto ja Itäisellä Maanpuolus
tusalueella kilpailtava partioilves-palkinto matkasivat prikaatiin v 
1994, 

Tärkeimpiä rakentarnisprojekteja ovat olleet loppuvuodesta 1994 
valmistunut varuskuntasairaalan saneeraustyö sekä prikaatin esikun
nan uusien toimitilojen rakentaminen varuskuntasairaalan yhteyteen, 
tavoitteena esikunnan siirto uusiin tiloihin v 1995 syksyllä. 

Yhteistyö killan ja sotilaskotiyhdistyksen kanssa on jatkunut 
tiiviinä. Prikaatin ja killan yhteistyönä julkaistaan mm Porrassalmi -
tiedotus- ja jäsenlehteä ja yhteisesti juhlittiin varuskunnassa Mikke
lin Sotilaskotiyhdistyksen 75-vuotista taivalta 12.12.1993, jolloin 
erityisesti muistettiin ja kiitettiin sotilaskotisisarien tärkeää osuutta 
maanpuolustustyössä. Prikaatissa järjestettiin v 1994 kaksi merkittä
vää veteraanitapahtumaa, joille olennaisen painoarvonsa antoi 50 
vuotta aiemmin saavutettu jatkosodan torjuntavoitto. Savon Prikaa
tin vuosipäivän 13.6. yhteydessä kokoontuivat 2.D:n veteraanit, pri
kaatin kiltaveljet ja prikaatin oma väki yhteisiin tilaisuuksiin. Elo-

kuussa prikaatissa kokoontuivat 2.D:n tykistön veteraanit omaan 
veteraanijuhlaansa. Savon Prikaatin killan valtuuskunnan puheen
johtaja, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth oli mukana molemmissa 
veteraani tapahtumissa. 

Esikuntapäällikkönä toiminut evl Olli Nuoramo siirtyi reserviin 
1.12.1994 ja hänen tehtävänsä otti vastaan Mikkelin Pataljoonan 
komentaja evl Yrjö Peltola. Mikkelin Pataljoonan komentajan tehtä
viin siirtyi 1.l.l995 evl Kalevi Kanerva MpKK:sta. Savon Jääkäri
pataljoonan komentajana toiminut evl Risto Muurman siirtyi 
1.1 1.1993 Pääesikuntaan ja hänen tehtävänsä otti vastaan evl Mikko 
Tuhkanen KeSSIE:sta. 

Katsauskautena Savon Prikaatin kouluttajastipendin ovat saa
neet 1993 kapt Panu Lukkarinen ja yli! Keijo Siitari sekä v 1994 kapt 
Jari Nupponen ja ltn Vesa Tiilikainen. 

Sotilaiden PM-ampuma· 
kilpailuiden naisten 
pistoolimaastoammunta 
käynnissä . 
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Karl-Gustav Muromaa 
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NylBr 
NYLANDS BRIGAD 

Brigadens specialuppgift, att utbilda krigare för 
kust- och skärgårdsförhållanden, har 9enom de 
nya P.roduktionsuppgifterna satt sin sårprägel 
P.å utbildningen. V1 har en synnerligen mångsi
cfig vapensla~sutbildning dår även cfet marina 
inslaget är pafallande. Sjötransportkapaciteten 
har med förvärvet av en flotta av kustuiskon 
uppnått ansenliga mått. 

Nylands Brigad fick ett mycket gott betyg för åren 1993-94. 
Betygsättningen har gjorts av utomstående. 

Vår brigad har tre huvuduppgifter. Den skall utbilda kri
gare för kust- och skärgårdsförhållanden, upprätthålla ständig be
redskap samt förbereda mobilisering. Dess produktionsansvar beror 
främst trupper som fungerar vid kusten i alla förhållanden. Med 
tanke på våra rekryteringsområden är detta helt logiskt. 

Brigaden består av tre huvuddelar: Vasa Kustjägarbataljon, Ra
seborgs Sektion och Underofficersskolan. Dessa utbildar årligen ca 
1 700 beväringar. I repetitionsövningama deltar upp tili 1 500 reser
vister per år. En del av övningama nu även med finska som utbild
ningsspråk genomförs av vårt repetitionsövningskompani. 

Vasa Kustjägarbataljon består av fyra grundenheter. l .Jägarkom
paniet ansvarar för utbildningen av kustjägare och spaningsmän. 
2.Jägarkompaniet utbildar kustjägare och militärpoliser. Granatkas
tarkompaniet ger utbildning med såväl 120 som 81 mm:s kastare. 
Pansarvärnskompaniet utbildar kustjägare med djupare insikter i 
pansarvämsfärdigheter samt pionjärer. 

Den 5.7.1994 var stor dag för Vasa Kustjägarbataljon: Det hade 
gått 50 år sedan slaget om Teikari. En stor skara gamla Teikarikäm
par hade samlats i Obbnäs för att delta i minnesstunden över strider
na på Teikari och Melansaari i Viborgska viken. Efter programmet i 

Obbnäs fortsatte festen i Dragsvik. 
Bataljonen fick den 1.11.1994 en ny kommendör då överstelöjt

nant Karl-Gustav Storgårds tog emot uppgiften av överste Kaj Wal
lander som fick transport tili Helsingfors. 

Raseborgs Sektion som den 4.12.1994 fyllde 50 Ar utbildar i tre 
grundenheter. Artilleribatteriet ansvarar för utbildningen av artille
riets eldställnings- och spaningspersonal samt väderleksmanskapet. 
Transportkompaniet utbildar chaufförer samt båtförare och Under
hållskompaniet brigadens alla signalmän samt B-män för specialup
pgifter. Major Ingmar Asplund leder sektionen sedan 1991. 

Brigaden har liksom alla andra truppförband tvingats tili sparåt
gärder och direkt fråntagits penningmedel. En noggrann ompriorite
ring har varit av nöden för att säkerställa brigadens primärfunktio
ner: Utbildningen av de vämpliktiga tili stridsdugliga enheter, bered
skapen och mobilisationsförberedelsema. 

Åren 1993-94 har varje kontingent deltagit i en överlevnadsöv
ning; chefema i två. För att klara en överlevnadssituation i extrema 
kust- och skärgårdsförhållanden krävs förutom vilja även kunskap 
om sig själv och kunskap om hur man utnyttjar sin utrustning, 
tillfällig materiel och naturens tillgångar. Under överlevnadsövnin
gama har man stiftat bekantskap med de viktigaste elementen för att 
kunna överleva med speciell tyngdpunkt på vattenunderhåll och 

Övergång av vattendrag 
med tillfälliga medel. 
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undvikande av hypotermi. 
Pe~sonalens bindning tili bestämda grundenheter har uppluckrats 

med tiden. En av orsakema är att organisationen inte motsvarar 
produktionsuppgiften och dess volym. Ur personalens synpunkt är 
nackdelen med detta att man tili en början känner sig rotlös. Förde
len är den att yrkeskunskapen kan användas på ett vidare fält. 

Den 4.5.93 deltog Nylands Brigads trupper i en sjötransportöv
n_ing som ingick i kustartilleriets samövning. Truppema förflyttade 
s~g ~ed fyra fartyg tillhörande flottan och skärgårdshavets sjöfarts
d1stnkt från Hangö hamn tili Kasnäs och Dalsbruk. Övningens ända
mål var att testa de olika fartygstypemas lämplighet som trupptran
sP.?rtfartyg och samtidigt utbilda såväl persona! som beväringar för 
SJOtransporter med alla de specialarrangemang som därtill hör. Sjöt
ransportövningen leddes av staben för Skärgårdshavets flotta. 

.. ~.rigade~ arrangerade våren -94 en ~.törre övning i skärgården 
dar ~orflyttnmgama skedde längs isama. Ovningen gav igen nya och 
nytt1ga erfarenheter bl.a. för utvecklandet av utrustning. 

Brigaden återupptog den anrika traditionen att göra en bygde
marsch tili de svenskspråkiga kommunema vid Bottenhavskusten i 
form av en skärgårdsmarsch med kustuiskon. Avdelningen startade 
den 17.6.94 med fem båtar från Syndalen. Det första besöket gjordes 
tili Nagu och därefter besökte man Houtskär, Iniö Kristinestad 
Vasa, Jakobstad och Kaskö. Ändamålet med skärgård~marschen va:. 
att ge allmänheten en bild av brigadens utbildning i dag samt att göra 
den åboländska skärgården och den österbottniska kusten bekant för 
personalen och beväringama. Samtidigt fick våra båtförare nödvän
dig praktik. 

.. D~n mest betydande i_nanövem Lejon-94 var en krävande övning 
f?.~ bngadens trup~er. ~ngaden hade som uppgift att efter ett dygns 
SJOtransport landsuga 1 Nordsjö i Helsingfors och anfalla som öv
ningsfiende. Ett av övningens ändamål var att lära sig strid i bebyggd 
ort samt verksamhetsprincipema i bosättningscentra. Övningen gav 
värdefulla erfarenheter. 

Brigaden besöktes under åren 1993-94 bl.a. av följande personer 
~ller grupper: ~örsvarsmaktens kommendör amiral Jan Klenberg 
rnspekterade bngaden den 13.5.93. Kommendören för NATOstyr
korna i Nordeuropa general Garry Johnson den 19.5.93. Generalen 
med följe bekantade sig med utbildningen i Dragsvik och Syndalen. 
Den 3.6.93 besöktes brigaden av 21 militärattacheer som under 
dagen fick bekanta sig med den kustinriktade utbildningen. I Synda
len hade de en möjlighet att ta del av de kunskaper beväringama fått 
u~der överlevnadsutbildningen. Den 20.8.93 besöktes brigaden av 
Kmas överbefälhavare Chang Wannian med följe och den 21.9.93 av 
Englands försvarsdepartementschef Sir Christopher France. Med 
amiral Jan Klenberg som värd besökte kommendören för Schweiz' 
försvarsmakt, korpskommandant Arthur Liener brigaden den 17.1.94. 

Den 21.2.1994 hedrades Nylands Brigad med republikens presi
dents närvaro. President Mauno Koivisto med fru hade inbjudits av 
försvarsmaktens kommendör amiral Jan Klenberg för en avskedsmid
dag från försvarets sida. 

Brigadens toppskyttar kapten Harri Marjala och montör Ralf 
Westerlund har nått följande placeringar: CISM -93 guld i lagtävlan 
standardgevär 300 m 3x20 skott, Westerlund brons i standardgevär 
mo m 3x20 skott. Kapten Marjala deltog i VM -94 med placeringar
na: lll i standardgevär 300 m 3x20 skott, II i lagtävlan i standardge
vär 300 m 3x20 skott samt frigevär 300 m 3x40 skott. 

Brigadens intresse för rodd har ökat under åren 1993-94. Man 
har deltagit med ett roddlag i flottans roddmästerskap samt i Sulkava 
rodden. Övningsmöjligheterna förbättrades avsevärt då brigaden fick 
som donation en roddergometer våren -94 av Soudun Tuki. 

Brigadens verksamhetsförutsättningar har förbättra ts under åren 
1993-94. Sjötransportkapaciteten har uppnått sin planerade volym 
med bl.a. tio kustuiskon, en havs- och underhållsuisko och ett större 
antal pionjäruiskon samt stormbåtar. Skjutbanepaviljongen med bl.a. 
en kombinerad mat- och lektionssal står klar. Utbildn ingsmöjlighe
terna har förbättrats bl.a. genom en nybyggd brännstridsbana i Syn
dalen. Renoveringen av artillerikasernen är klar och Pansarvärns
kompaniet på slutrakan. Brigaden har fått en ny övervakningscentral 
och man har byggt 12 nya personalbostäder. Soldathemmet är så gott 
som förnyat från tak tili golv. Förbättrade förhållanden kombinerat 
med viljan att utbilda stridsdugliga och försvarsvilliga soldater för 
kust- och skärgårdsförhållanden tili vår reserv gör att Nylands Bri
gad också i framtiden fyller de höga krav som uppställts för utbild
ning och beredskap. 

Vid ingången tili år 1995 står brigaden framför en organisations
förändring. Den indirekta eldens funktioner sammans lås tili Rase
borgs Artilleriregemente. Eldlednings-, signal- och pjäsbatterierna 
bildas. Granatkastarkompaniet ansluts till regementet. Transport
funktionerna ansluts till Vasa Kustjägarbataljon. 

"UISKOHOPP" 
Spaningspatrullen 
(ytsimmare) påbörjar sin 
uppgift. 
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PKarPr 
POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 

Puolustusvoimien organisaatiouudistukseen 
liittyen perustettiin 1.7.1990 Pohiois-Karjalan 
Prilcaafl. Se muodostettiin edeltäjånsä Karja
lan Jääkäripataljoonan runaolle vahvistaen 
sitä lakkautetun Pohiois-Kaqalan Patteriston 
tiloilla, henkilöstöllä 1a muilla resursseilla. 

Prikaatin uuden joukko-osastolipun naulaustilaisuus oli 
15.10.1991 Joensuun kaupunginteatterissa. 

Kenttäpiispa Jorma Laulaja vihki ja Tasavallan Presi
dentti Mauno Koivisto luovutti lipun prikaatille 5.11.1991. 

Prikaatin perustaminen antoi toivoa työpaikkojen säilymisestä 
Ylämyllyllä PKarPsto:n lakkauttamisesta huolimatta. 

Ylämylly pysyi kiinnostuksen kohteena. Onko järkevää toimia 
kahdella paikkakunnalla? Puolustusministeriön ja Pääesikunnan tar
kastajat tuntuivat kuitenkin olevan tyytyväisiä perustelujen ja toi
mintojen hiomisen jälkeen. Prikaatin toiminta kahdella paikkakun
nalla käynnistyi ennakko-odotuksia huomattavasti paremmin. 

Prikaati saavutti hyviä tuloksia, henkilökunta oli motivoitunutta 
ja koko Pohjois-Karjala otti prikaatin omakseen. 

Kansantalouden laskusuhdanne aiheutti koulutukseen käytettä
vien määrärahojen supistusten lisäksi myös tarkistuksia puolustus
voimien organisaation ja henkilöstöjärjestelyjen suhteen. 

Joukko-osaston kohdistuneet supistamissuunnitelmat ovat aihe
uttaneet jatkuvaa epätietoisuutta tulevaisuudesta. Ylämyllyllä epä
tietoisuus ja murehtiminen alkoivat jo 1986, kun patteriston lakkaut
tamisesta alettiin puhua. Supistamissuunnitelmat saivat joukko-osas
toa ympäröivän yhteiskunnan taisteluun Pohjois-Karjalan Prikaatin 
säilyttämisen puolesta. 

Prikaatia ja maakuntaa säikäyttäneet "uutisankat" -"Ylämylly 
lakkautuslistalla"- osoittautuivat myöhemmin todeksi. Keväällä 1994 
julkaistiin päätökset varusmieskoulutuksen siirtämisestä Ylämyllyl
tä Kontiorantaan vuoden 1997 kuluessa ja Pioneerikomppanian lak
kauttamisesta 1.7.1994. 

Pioneerikomppanian lakkauttaminen toteutettiin suunnitelman 

mukaisesti ja samalla pääosa sen henkilöstöstä siirrettiin Porin Pri-
1 uutiin. Pääosassa tulevista taisteluharjoituksista komppanian lak
i uuttaminen tulee näkymään pioneeriaselajin ja nimenomaan sen ja 
111lkaväen yhteistoiminnan harjoittelun puutteena. 

Ylämyllyn tulevaisuus nimenomaan sen jatkokäyttöä ajatellen 
011 edelleen avoinna. Pohjois-Karjalan lääninhallituksen ja PKarSl:n 
1 omentajan asettamat työryhmät selvittävät Ylämyllyn jatkokäyttöä. 

KarSK:n osalta selvitystyö edelleen jatkuu ja ainakin välipäätös 
,111 luvattu v 1994 lopulla. Selvitystyön yhteydessä on tutkittu myös 
mahdollisuudet saada soittokuntien toiminnan rahoittamiseksi puo
lustushallinnon ulkopuolista tukea. Valmiutta KarSK:n tukemiseen 
011 Pohjois-Karjalan läänistä löytynyt kiitettävästi. 

Vuosina 1993-1994 saavutettiin Pohjois-Karjalan Prikaatissahy
viä tuloksia kaikilla toiminta-alueilla. Maanpuolustusalueen jääkäri
JII kranaatinheitinleireillä sekä valtakunnall!sillayioneeri- ja panss_a
rintorjuntaleireillä järjestetyissä tarkastuksissa Ja koulutushaarakil
pailuissa ovat niihin osallistuneet koulutusjoukkueet osoittaneet ole
vansa Itäisen Maanpuolustusalueen ja puolustusvoimien kärkiluok
kaa. 

Vuonna 1993 PKarPr menestyi Itäisen Maanpuolustusalueen ja 
puolustusvoimien kilpailuissa paremmin kuin koskaan aikaisemmin. 
Suunnistus-, hiihto- ja ampumajoukkueet hankkivat prikaatin hal
tuun yhdeksän arvokasta kiertopalkintoa joukossa mm Parolan Kil-

pi. ' 4 . 1 . P kk R' . Prikaatin komentaja vaihtm 1.7.199 , JOI om ev e a ipatti 
luovutti komentajan tehtävät ev Lauri Ruonansuulle. Katsauskaute
na prikaatinjohtohenkilöstössä tapahtui lisäksi seuraavia muutoksia: 

- evl Jukka Pöllänen luovutti ja evl Lauri Jokinen vastaanotti 
1.6.1993 JoeP:n komentajan tehtävät 

- maj Asko Kohvakka luovutti ja evl Seppo Pesonen vastaanotti 
1.12.1993 KarJP:n komentajan tehtävät 

- evl Seppo Pesonen luovutti ja evl Esa Haapala vastaanotti 
1.1 1.1994 KarJP:n komentajan tehtävät 

- evl Hannu Koskinen luovutti ja evl Seppo Pesonen vastaanotti 
1. 11. 1994 esikuntapäällikön tehtävät. 

Prikaati järjesti edelleen onnistuneesti v 1993 ja 1994 Itäisen 
Maanpuolustusalueen hiihtomestaruuskilpailut ja hiihdon sotilas-SM 
-kilpailut. 

Prikaati on omalta osaltaan vastannut Itäisen Maanpuolustusalu
een yhteisten leiriharjoitusten johtamisesta Pahkajärvellä, Taipalsaa
ressa ja Sotinpurolla. 

Prikaatiin ja sen yhteydessä varusmieskoulutukseen ja puolus
tusvoimiin on tutustunut useita kymmeniä vierailuryhmiä (maan
puolustusjärjestöt, koulut, kunnat, ammattiryhmät jne). Lisäksi pri
kaati on jakanut maanpuolustustietoutta lukuisten esitelmien ja näy
tösten muodossa koko Pohjois-Karjalan alueella. 

Pohjois-Karjalan Prikaati keskittää kaiken voimansa selviytyäk
seen sille asetetuista tehtävistä yhtä hyvin kuin tähänkin asti huoli
matta muuttuneista olosuhteista ja varusmieskoulutuksen siirtymi
sestä Ylämyllyltä Kontiorantaan. 
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HämR .. 
HAMEEN RYKMENTTI 

Katsausaikana Hämeen Rykmentti on elänyt voimakasta ke
hityksen kautta. 

Hämeen Rykmentin komentaja vaihtui 1.2.1994. Eversti 
Heikki Ahonen siirtyi reserviin ja komentajan tehtävät otti vastaan 
eversti Hannu Luotola. 

Esikuntapäällikön tehtävät otti vastaan 4.6.1993 everstiluutnant
ti Kari Siljander everstiluutnantti Pentti Viherän siirtyessä suomalai
sen YK-pataljoonan komentajaksi Libanoniin. 

Kaikki joukkoyksiköiden komentajat ovat vaihtuneet katsausai
kana. Huoltokoulutuskeskuksen johtaja everstiluutnantti Lassi Ku
parinen luovutti tehtävät everstiluutnantti Martti Tuomaiselle 
31.3.1993, joka toimi sijaisena 30.6.1993 asti. Everstiluutnantti Pek
ka Jouko otti tehtävät vastaan 1.7.1993. Urhei!ukoulun johtaja vaih
tui 30.4.1993 everstiluutnantti Olavi Kyllösen luovuttaessa tehtävät 
everstiluutnantti Timo Lehtoselle. Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
komentaja vaihtui 1.7.1993 majuri Tapio Hiissan luovuttaessa tehtä
vät majuri Simo Kaukoselle. Esikuntakoulunjohtaja vaihtui 1.7.1993 
everstiluutnantti Pekka Karikosken luovuttaessa tehtävät everstiluut
nantti Jouko Lahdenperälle. Sotilasmusiikkikoulun johtaja vaihtui 
1.12.1993 musiikkikapteeni Tapio Korpelan luovuttaessa tehtävät 
musiikkimajuri Harri Saksalle. Hämeen Rykmentin kokoonpano 
muuttui 1.3.1994, kun rykmenttiin kuulunut Hämeen Sotilassairaala 
lakkautettiin 83 virkoineen. 

Varsinaistajalkaväkikoulutusta rykmentissä antavat Hämeen Rat
sujääkäripataljoona ja Urheilukoulu. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona keskittyy peruskoulutuskauden 
jälkeen sotilaskuljettajien sekä sotilaspoliisien kouluttamiseen. Esi
kuntaeskadroona kouluttaa saapumiserästä n 50 sotilaskuljettajaa, 
joista osa saa myös pasi- ja tela-ka -koulutuksen. Esikuntaeskadroo
nan miehistä koulutetaan varuskunnan kirjurit, lähetit, keittäjä! sekä 
lääkintämiehet. 

Kertausharjoituseskadroona järjestää sotilaspoliisikurssin, johon 
osallistuu yli sata miestä kuudesta eri joukko-osastosta. Kurssin 
jälkeen n 20 sotilaspoliisia jää Hämeen Rykmentin sotilaspoliisivar
tiostoon. Kertausharjoituksien perustamis- ja purkamistoimenpiteet 
ovat kertausharjoituseskadroonan vastuulla. HämRjP:n sum:impana 
kertausharjoituksena on jalkaväkipataljoonan kouluttaminen Leijo
na -94 harjoituksen yhteydessä. 

Urheilukoulussa palveleville huippu-urheilijoille annetaan 11 
lwukauden koulutus. Kaikki koulutetaan vähintään tiedustelualan 
uliupseereiksi. Sotilaskoulutuksessa parhaiten menestyneet saavat 
rcserviupseerikoulutuksen koulun omalla kurssilla. Talviurheilijat 
astuvat palvelukseen kesäkuussa ja kesälajien urheilijat lokakuussa . 
Vuosittain Urheilukoulussa palvelee noin 150 - 170 huippu-urheili
Jaa 20 - 30 eri urheilulajista. 

Urheilukoulu kouluttaa reservin kertausharjoituksissa vuosittain 
1 2 tiedustelukomppaniaa ja tiedustelualan reservin johtajia 2-3 
l'rikoishenkilöstön kertausharjoituksessa. 

Urheilukoulu vietti vuonna 1994 perustamisensa 15-vuotisjuh
laa. 

Urheilukoulun varusmiehet neljässä saapumiserässä saavuttivat 
vähintään 291 nuorten SM-tason mitalia. 

Huoltokoulutuskeskus kouluttaa kaikkien puolustushaarojen ja 
aselajien sekä rajavartiolaitoksen kantahenkilökuntaa, muuta palkat
tua henkilökuntaa, varusmiehiä sekä reserviläisiä huollon johtajateh
täviin rauhan ja sodan aikaa varten. Huoltokoulutuskeskus järjestää 
osalle Läntisen Maanpuolustusalueen joukoista miehistötason eri
k.oiskoulutuskursseja. Huoltokoulutuskeskus osallistuu omien alo-
1ensa tutkimus-, kehittämis- ja ohjesääntötyöhön. 

Eri henkilöstöryhmien huollon koulutus on voimakkaan kehittä
misen kohteena. Huollon upseerikoulutus jatkuu Lahdessa uusimuo
toisiin esiupseerikursseihin sisältyvinä huollon syventävinä opintoi
na. Nykymuotoiset huoltoupseeri- ja -esiupseerikurssit päättyvät 
vuonna 1994. 

Opistoupseerikoulutuksen osalta alkavat uusimuotoisen perus
kurssin huollon linjat Lahdessa syksyllä 1995. 

Huollon aliupseerikurssit pitenevät 8 viikosta 12 viikkoon. Tämä 
mahdollistaa ryhmänjohtajien yhdenmukaisten perustaitojen koulut
tamisen sekä entistä pätevämpien huollon aliupseereiden tuottami
sen puolustushaarojen ja aselajien tarpeisiin. 

Huoltokoulutuskeskuksen toimenkuva täydentyi 1.2.1994, kun 
osa lakkautetun Eläin lääkintäkoulun tehtävistä siirtyi Lahteen. 

Tulevaisuuden suurimpana haasteena on koko huollon koulutuk
sen keskittyminen Lahteen. Tärkeimmän huoltolajin, taisteluväline
huollon osalta, tämä toteutuu vuonna 1996 Asekoulun siirtyessä 
Kokkolasta Lahteen. 

Hämeen Rykmentin toimintaa ovat kuluneella 2-vuotiskaudella 
sävyttäneet lisäksi lukuisat huippu-urheilutapahtumat, joista mainit
takoon GAISF:n (kansainväliset urheilujohtajat Hennalassa) kokous. 
Mieliinpainuvimpana tapahtumana todetaan puolustusvoimain ko
mentajan ja Mannerheim-ristin ritareiden tapaaminen 8.9.1994, joka 
on laatuaan ensimmäinen. Haasteita tulevaisuutta varten on runsaas
ti. Näitä ovat Asekoulun siirto Lahteen vuonna 1996, Esikuntakou
lun siirto Lahdesta Tuusulaan, Sotilasmusiikkikoulun kehittäminen, 
liedustelukoulutuksen kehittäminen Urheilukoulussa ja jalkaväki
koulutuksen lisäämistarve Hämeen Rykmentissä. 

Eversti Heikki Ahonen 
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KaartP 
KAARTIN PATALJOONA 

Kaartin Pataljoona kouluttaa tehtäviensä 
mukaisesti ensisijassa asutuskeskustaiste
lijoita sekä sotilasP.(>liiseia pääkaupungin 
y<Jinkohteiden puolustajiksi. Katsausjak
sona on asutustaistelukoulutusta ja -
taktiikkaa edelleen kehitetty vastaamaan 
paremmin Helsingin erityispiirteitä. 
Samalla on aloitettu ensimmäisenä jouk
kona Suomessa kranaattikonekivääri
joukkueiden koulutus. 

Helsingin puolustajien koulutus 

Kaartin Pataljoona kouluttaa miehistään reserviin asutuskeskustais
telijoita ja sotilaspoliiseja. Koulutus etenee suunnitelmallisesti yk
sittäisen miehen perussuorituksista joukkueen ja komppanian koko
naissuorituksiin. Opitut taidot testataan sekä pataljoonan ampuma
leireillä että asutuskeskustaistelu- ja sotilaspoliisitaisteluharjoituk
sissa Helsingin ydinalueella. 

Kaartin Pataljoona on pyrkinyt kehittämään antamaansa asutus
keskustaistelu- ja sotilaspoliisikoulutusta siten, että se vastaisi mah
dollisimman hyvin todennäköistä kriisiajan toimintaa Helsingin ras
kaasti rakennetun ydinkeskustan alueella. Koulutuksen kehittämisen 
kulmakivenä ovat olleet upseereille pidetyt Helsingin erityisolosuh
teisiin pureutuvat asutuskeskustaistelun taktiset harjoitukset sekä sa
pataljoonien komentajien nuoremmille upseereille sekä opistoupsee
reille, päälliköilleen, pitämät taktiset ja käskynantoharjoitukset. 

Sekä asutuskeskustaistelu- että sotilaspoliisitoiminta on vakioitu 
kursseiksi. Vaikka vakiosuunnitelrnat ovat koulutuksen runkona py
ritään kaikissa pataljoona- tai komppaniatason harjoituksissa kokei
lemaan sekä uusia taktisia että koulutusratkaisuja menetelmien edel
leen kehittämiseksi, jotta Helsingin sa-joukkojen uudet kokoonpanot 

ja moderni kalusto voidaan täysin hyödyntää. Kunkin saapumiserän 
koulutus painotetaan yksiköissä pataljoonan koulutuskäskyssä mää
rätyn joukkotuotantotehtävän mukaiseksi. Koulutuksen suunnitel
mallisuuden ja koulutusvoimavarojen tehokkaan hyväksikäytön li
säksi tavoitteena on mieskohtaisen motivaation parantaminen, oma
toimisuuden lisääminen sekä taistelutahtoisen joukon kouluttami
nen. 

Kaartin Pataljoonan Jääkärikomppanian miehet saavat puolus
tusvoimien ajallisesti pisimmän ja laadullisesti monipuolisimman 
asutuskeskustaistelukoulutuksen. Koulutus käsittää seuraavat koulu
tuskoulutusaiheet: asutuskeskustaistelukoulutus, ase- ja ampumakou
lutus asutuskeskuksessa sekä lähitaistelu-, köysi-, tikas-, marssi-, 
ajoneuvo- ja sotilaspoliisikoulutus. Osalle miehistä annetaan lisäksi 
Pasi-kuljettajakoulutus. Autokomppanian miehet saavat periaattees
sa saman koulutuksen, mutta supistetussa muodossa. 

Uudet koulutusvälineet ja menetelmät 

Kaartin Pataljoonan asutuskeskuskoulutuksessa on tarkastelujakson 
aikana otettu uusina aseina koulutukseen sekä kranaatti- että ilma
t?rju_ntakonekivääri. Kranaattikonekiväärin osalta pataljoona osal
hstm vuonna 1993 aseen käyttötestaukseen ja suoritti useita kenttä
kokeita. Ensimmäiset reserviläiset koulutettiin aseelle syksyllä 1993 
ja varusmieskoulutus aloitettiin vuoden 1994 alussa. Aseesta saadut 
kokemukset ovat myönteisiä ja ne ovat lisänneet merkittävästi tor
juntakomppanian tulivoimaa. 

Asutuskeskustaistelukoulutuksessa hyödynnetään nyt itse ensim
mäisen rakennusvaiheen osalta valmiiksi rakennettua Helsinki-si
mulaattoria sekä FATS-ampumasimulaattoria. Helsinki-simulaatto
rin rakenteet mahdollistavat asutuskeskustaistelun perustoimintojen 
tehokkaan opettamisen. Helsingin muut joukot sekä poliisi ovat myös 
huomanneet rakennuksen tarjoamat koulutusmahdollisuudet ja si
mulaattori onkin tehokkaassa käytössä kuten myös FATS-ampuma
simulaattori. 

Kaarti on tarkastelukaudella vuodesta 1993 alkaen lisännyt huo
mattavasti Helsingin keskustassa pidettyjen harjoitusten määrää. Esi
merkiksi kaupungin alla risteileviä tunneleita käytetään marssihar
joitteluun, maanalaisissa suojatiloissa majoitutaan ja luolastoissa suo
ritetaan vihollisen erikoisjoukkojen etsintää ja tuhoamista. Näissä 
harjoituksissa pyrimme koulutustavoitteiden lisäksi totuttamaan vä
estöä siihen, että sitä suojaavat joukot toimivat luontevasti siviilien 
keskellä. 

Kaarti hyödyntää Jussarön asutuskeskustaisteluleireillä Helsin
gin Pelastuslaitoksen ammattimiesten taitoja kutsumalla aina kulle-
1 in leirille kaksi miestä kertausharjoituksiin tehtävänä kouluttaa eri
koisosaamistaan muun muassa tikas- ja ensiapukoulutuksessa sekä 
opettaa, miten toimia palavassa tai sortuneessa rakennuksessa. 

~: 
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Vauhdilla seuraavaan 
kerrokseen. 

./ 
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Kranaatti konekivääri 
valmiina tukemaan 
hyökkäystä. SA-kuva. 
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Koulutus tähtää valmiuteen 

Vuoden 1993 aikana Kaartin Pataljoonalla oli kaksi suurta kertaus
harjoitusta; keväällä koulutettiin Kaartin reserviläisistä muodostettu 
sotilaspoliisikomppania ja syksyllä samoin omista reserviläisistä ko
koonpantu torjuntapataljoona. Kyseinen pataljoona on ensimmäinen 
uuden torjuntapataljoonan organisaation mukaisessa kokoonpanossa 
koulutettu joukko. Todettakoon, että kenraaliluutnantti likka Ranta 
tarkasti torjuntapataljoonan kertausharjoituskoulutusta Syndalenissa 
ja Jussarössä ollen näkemäänsä tyytyväinen. Säästösyistä Kaartin 
Pataljoona ei voinui toteuttaa vuodeksi 1994 suunniteltua forjunta• 
pataljoona kertausharjoitusta. 

Kaartin Pataljoona osallistui LEIJONA 94 harjoitukseen koulut-

lamalla oman yhtymänsä esikunnan, esikuntayksikkönsä, alajohto
portaidensa esikunnat sekä valmiusyksikkönsä. Harjoituksessa saa
tiin arvokasta kokemusta tais teluista ydinkeskustan alueella Helsin
gissä sekä yhteistoiminnasta poliisin kanssa. Taistelutoimintojen osalta 
vaativin vaihe suoritettiin Pasilan tietoli ikennekeskuksen alueella. 
Siellä Kaartin joukot osoittivat erikoisosaamistaan torjuen erikois
joukkojen hyökkäyksen Puolustusneuvoston, lukuisten tiedotusväli
neiden ja sankan ihmisjoukon seuratessa kiinnostuneena taistelua. 

Urheilusaavutuksiakin on 

Kaart ilaiset ovat osallistuneet menestyksellä myös urheilukilpailui
hin. Kersantti Esa Murtoaro paini hopeaa C!SM:n kilpailuissa Tehe
ranissa 1993 sarjassa 57 kg sekä Sotul:n kisoissa samana vuonna 
kultaa painissa sarjassa 62 kg sekä judokultaa sarjassa 75 kg. Vuon
na 1994 sama mies paini jälleen kultaa 62 kg sarjassa Sotul:n kilpai
luissa. Vuoden 1993 kersantti ja vuoden 1994 opistoupseerioppilas 
Mika Perälä paini ClSM:n kilpailuissa Teheranissa 1993 pronssia 
painissa sarjassa 82 kg sekä samana vuonna Sotul:n ki lpailuissa 
painikultaa sarjassa 82 kg ja judokultaa sarjassa yli 75 kg. Vuonna 
1994 Perälä voitti kultaa painissa Sotul:n kilpailuissa sarjassa 82 kg. 
Vänrikki Juha Kokko voitti painikultaa Sotul:n kilpailuissa vuonna 
1994 sarjassa alle 75 kg. 

Edustamme puolustusvoimia ja Suomea 

Vuoden 1993 huomattavi mmat edustustehtävät olivat Norjan kunin
kaan, Luxemburgin suurherttuan, Italian presidentin ja Puolan presi
dentin valtiovierailut. Vuoden 1994 huippuhetket olivat Tasavallan 
Presidenttien vaihtoparaatit helmikuussa ja Puolustusvoimain ko
mentajien vaihtoparaatit loka-marraskuun vaihteessa. Kaartin Soit-

Hyvin tehdyn työn 
jälkeen oli hyvä istua 
valokuvaan Teheranissa 
-93. 
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tokunnan vuosina 1993-94 suorittamasta runsaasta tuhannesta soit
totehtävästä on syytä mainita esiintymiset Helsinki-päivillä, vuoden 
1993 SA-INT kiertueella, vuoden 1994 Hamina-Tattoossa ja syksyn 
1994 Hannoverin kansainvälisillä sotilasmusiikkifestivaaleilla sekä 
luonnollisesti esiintymiset virallisissa tilaisuuksissa. 

Komentajavaihdos 

Kaartin Pataljoonan johdossa tapahtui muutos keväällä 1993. Evers
tiluutnantti Markku Iskanius otti komentajan tehtävät vastaan evers
tiluutnantti Antti Wahiroosilta 19.4.1993. 

Perinteet sekä yhteydenpito sidosryhmiin 

Kaartin Pataljoona vietti syksyllä 1994 tavallista juhlavammin 182-
vuotista olemassaoloaan, sillä tuolloin oli kulunut 165 vuotta kaartin 
arvon ja oikeuksien myöntämisestä joukolle. Tapahtumaa juhlistet
tiin järjestämällä avoimien ovien päivä Taivallahdessa. 

Kaartin sodanajan perinnejoukko "Ässärykmentti" vietti 
13.10.1994 SS.vuosipäiväänsä. Kaarti kunnioitti veteraanien juhlaa 
nimeämällä 12 tupaansa rykmentin talvi- ja jatkosotien taistelupaik
kojen nimillä sekä kastamalla kaksi pasia rykmentin MRR:ien mu
kaan Laaksoseksi ja Janhuseksi Lokakuun 24.päivänä 1994 vietettiin 
Kaartin Killan vuosipäivää. Sen kunniaksi Santahaminassa olevan 
Jääkärikomppanian tuvat nimettiin 1877 - 78 käydyn Turkin sodan 
taistelu- ja leiripaikkojen mukaan Suomen Vanhan Kaartin perintei
den syventämiseksi. Marraskuun 24. päivänä 1994 vietettiin Taival
lahdessa sotilasmusiikki joukkojen perinnepäivää sekä soti!asmusiik
kikillan vuosipäivää. Juhlien yhteydessä paljastettiin soittokunnan 
perinteisiin liittyvät uudet harjoitussalien nimet. 

Kaartin Pataljoona pitää edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi 
kiinteää yhteyttä Taivallahdessa 1994 perustettuun sotilaspoliisikil
taan, Autojoukkojen Helsingin Kiltaan, Kuljetustekniseen Kiltaan 
sekä moniin muihin veteraani-, reserviläisjärjestöihin, joiden ko
koontumis- tai koulutuspaikka on Taivallahdessa. 

Kansainvälisestä yhteistoiminnasta todettakoon, että kaartilaiset 
kävivät maaliskuussa 1994 tutustumassa Tallinnassa vastaavia tehtä
viä hoitavaan UKSIK VAHIPATALJON. Virolaiset tekivät vastavie
railun Kaartiin tutustuen asutuskeskustaistelu-, sotilaspoliisi- ja pio
neerikoulutukseen sekä taisteluammuntoihin. Kesällä 1994 Ruotsin 
Sotakorkeakoulu kunnioitti vierailullaan Kaartin Pataljoonaa. 

noptel 

Uuden sukupolven ammunnan
harjoittelu- ja analysointilaitteet 
ST-1000 PC, ST-llja ST-2000 

sisä- ja ulkokäyttöön 

OPTISEN AMMUNNAN EDELLÄKÄ VUÄ 

NOPTELOY 
Teknologlantle 2, 90570 OULU 

Puh. 981-551 4351 Fax 981-556 4101 
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UudJP 
UUDENMAAN .. .. .. 
JAAKARIPATAUOONA 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan ~äätehtävä on 
tuottaa sotakelpoisia jouk:koja påäkaupunkiseu
tua P.uolustavan jalkaväen reserviin. Sen lisäksi 
pataljoona tuottaa pääosan pääkaupunkiseudun 
maa~uljetuspalvelu1sta. 

1

. Uudenmaan Jääkäripataljoona on vuosina 1993-1994 tuotta
nut varusmiehistään kaksi jääkäripataljoonaa sekä kertaus
harjoituksen kautta yhden jääkäri pataljoonan. Uutena koulu-

tushaarana on käynnistetty pääkaupunkiseudun olosuhteissa toimi
vien tiedustelujoukkueiden tuottaminen. 

Pataljoonassa asevelvollisille annettava koulutus tähtää tulos
johtamisen periaatteiden mukaisesti pelkästään niiden tehtävien täyt
tämiseen, joiden eteen tuotetavat jääkäripataljoonat sodan aikana 
pääkaupunkiseudulla joutuvat . 

Tähän päämäärään tähtäävän koulutuksen suunnittelua edelsi 
tuotettavien joukkojen sodan ajan tehtävien, toimintamaaston sekä 
todennäköisen vastustajan toimintamenetelmien perinpohjainen ana
lysointi. 

Uusimuotoisen koulutuksen toteuttaminen edellytti lisäksi kai
ken sotilaskoulutukseen ja kasarmielämään pesiytyneen epäoleelli
sen aineksen poistamista. Muun muassa johdetuista aamu- ja iltatoi
mista sekä varusmiesjohtoisesta iltavahvuuslaskennasta luovuttiin 1/ 
94-saapumiserästä alkaen. 

Koulutuksen uudistamisen pohjaksi tehtyjen analyysien tulokse
na laadittiin pataljoonan asutuskeskustaisteluohje koulutussuunni
telmineen. Koulutusjärjestelmän lähtökohta on, että 40 prosenttia 

pataljoonan varusmieskoulutuksesta ja valtaosa reserviläiskoulutuk
sesta annetaan rakennetulla alueella tai asutuskeskusmaatoksi simu
loiduissa olosuhteissa. 

Asutuskeskustaistelun kouluttamiseksi on Helsingin kaupungilta 
saatu vapaaseen koulutuskäyttöön Lauttasaaressa sijaitseva Vattu
niemen vanha vedenpuhdistamo. Pataljoona kiittää kunnioittaen Hel
singin kaupunkia tästä suuriarvoisesta koulutusta tukevasta käyttö
oikeudesta. 

Pataljoonassa on pantu erityinen paino asutuskeskustaistelun har
joittamisen edellyttämien taisteluammuntojen kehittämiseen. Niin 
ikään varusmiesten liikuntakoulutussuunnitelma on jouduttu uusi
maan asutuskeskustaistelussa vaadittavan lihaskunnon kehittämiseksi 
koulutettaville. 

Varusmiesjohtajien johtamis- ja kouluttamistaidon opetuksen 
uudistaminen on ollut eräs koulutuksen keskeinen kehittämishanke. 
Uudistuksella tähdätään siihen, että pataljoonan sodan ajan joukko
jen ali upseerit ja upseerit osaavat reserviin siirtyessään hyvin perus
taa joukkonsa, kouluttaa sen sekä johtaa sitä voitollisesti ensimmäi
sessä taistelussaan. 

Pataljoonassa on myös systemaattisesti paneuduttu opetusmene
telmien kehittämiseen. Tämän runsaasti innovaatiota vaatineen työn 
tavoitteena on ollut koulutuksen saattaminen mahdollisimman rea
listiseksi sekä mielenkiintoiseksi asevelvollisille. Opetusmenetelmi
en kehittämisprosessin yhteydessä on koko erikoiskoulutuskauden 
koulutus tehty kurssimuotoiseksi kursseihin liittyvine tutkintoineen. 

Noptel-aseiden käyttöä on laajennettu ase- ja ampumakoulutuk
sen perusharjoituksista mahdollisimman suuressa määrin myös asu
tuskeskustaistelukoulutuksen harjoituksiin. Pataljoonassa on lisäksi 
kehitteillä joukon ja sen johtajien suorituskykyä taistelussa mittaava, 
laser-aseita käyttäen toteutettava testi. 

Asutuskeskustaistelukoulutuksen harjoitusten sovelletut vaiheet 
toteutetaan käyttäen maalitäpläaseita, jotka pataljoonalle lahjoitti 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan kilta. 

Maalitäpläaseiden käyttö ja ampumaohjelmiston ulkopuoliset 
a~utuskeskustaisteluammunnat ovat aiheuttaneen varusmiesten ja re
\Crviläisten keskuudessa suoranaista halukkuutta osallistua ase- ja 
umpumakoulutuksen sekä taistelukoulutuksen harjoituksiin. 

Pataljoonan vuoden 1993 pääkoulutustapahtuma oli Santahami
nassa ja Niinisalossa järjestetty jääkäripataljoonan kertausharjoitus. 
Sen taisteluharjoitusvaihe toteutettiin Pohjankankaalla pataljoonan 
hyökkäystaisteluammuntana kovin ampumatarvikkein. 

Vuoden 1994 pääkoulutustapahtuma oli pääkaupunkiseudun puo
lustusta monipuolisesti testannut Leijona-94 harjoitus. Pataljoona 
perusti ja koulutti harjoituksessa toimineet Uudenmaan Jääkäripri-
1 aatin varusmies- ja reserviläisosat sekä kertausharjoituskoulutti kaksi 
p!Uikaupunkiseudun torjuntapataljoonaa. 

Harjoituksesta saatujen kokemusten perusteella kertausharjoi
luskomppanian yhteyteen perustettiin kantahenkilökunnan ammatil
linen koulutuskeskus. Sen tarkoituksena on opettaa kantahenkilö-
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kunnan nuorimmalle osalle taistelun edellyttämä joukkueen ja komp
panian johtamistoiminta. 

Tulosjohtaminen on pataljoonassa sisäistetty vuoden 1994 aika
na. Koulutuksen kehittämiseen tarvittavat varat on saatu Läntisen 
maanpuolustusalueen esikunnalta, Puolustusvoimien koulutuksen 
kehittämiskeskukselta sekä Uudenmaan Jääkäripataljoonan killalta. 
Uudenmaan Jääkäripataljoona esittää kunnioittavat kiitoksensa kou
lutuksensa kehittämistoiminnan tukijoille. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukemiseen on vuon
na 1994 käytetty 0.2 miestyövuotta. Tukemisen painopiste on nyt
temmin asetettu Uudenmaan Jääkäripataljoonan killan järjestämiin 
oppimistapahtumiin. 

Killan toteuttama asutuskeskustaistelussa tarvittavien taitojen 
opettaminen ja harjoittaminen kohdistuu näet pääasiassa pataljoonan 
sodan ajan joukkojen sijoitettuun reserviin ja kohottaa sen ammatti
taitoa. 

Pataljoonassa on vuosina 1993-1994 maanpuolustuksen jatko0 

ja erikoiskurssien ohella vieraillut muun muassa Tanskan Sotakor
keakoulun yleisesikuntaupseerikurssi, Venäjän Federaation asevoi
mien komentajan ensimmäinen sijainen kenraalieversti V.M. Zhur
benko sekä Tanskan puolustusvoimien komentaja "kenraali Jorgen 
Lyng. 

Vieraat ovat tavanomaisten tulentehoesittelyjen lisäksi seuran-
neet erilaisia asutuskeskustaisteluammuntoja. Erityistä mielenkiin
toa vieraat ja heidän korkea-arvoiset isäntänsä ovat osoittaneet maa
litäpläaseilla toteutettua asutuskeskustaistelukoulutusta kohtaan. 

- Tarkkuustyötä maan ja sen puolustuksen hyväksi-
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L•K 1 .. .. .. 
LASKUVARJOJAAKARIKOULU 

Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudis~.~: .. 
seen liit!)'en tapahtui muutos Laskuvaqo1aa
kärikoulun johtosuhteissa. Itäisen Maanpuo
lustusalueen komentaja on Laskuvarjojääkä
rikoulun sotilaallinen suoranainen esimies. 
Jalkaväen tarkastaja toimialajohtajana ohjaa 
Laskuvarjojääkärikoulun koulutusta. 

Laskuvarjojääkärikoulun kokoonpano on säilynyt tarkastelu
kaudella ennallaan. Puolustushallinnon rauhan ajan organi
saation rationalisointi- ja kehittämisohjelma tuo tulevaisuu-

dessa muutoksia Utin lentotukikohtaan. Suunnittelutyö on edelleen 
käynnissä ja lopullisia päätöksiä Uttiin muodostettava~ ~~~e~ Jouk
ko-osaston kokoonpanosta ei ole vielä tehty. LaskuvarJopakankou
lutus jää edelleen Uttiin uuteen joukko-osastoon sisälly!ettynä .. _Kul
jetuslentolaivueen kiinteäsiipiset lentokoneet on suunm teltu smret
täv äksi Tikkakoskelle. 

Koulutusjärjestelmä 

Laskuvarjojääkärikouluun pyrkii yhä enemmän halukkaita. Viime 
vuosina hakijamäärät ovat olleet lähes 700, joista kaksipäiväisten 
valintakokeiden kautta valitaan II O tulevaa laskuvarjojääkäriä. 

Koulutuksen yleispiirteet ja jaksottelu ovat edelleen samat. Las
kuvarjojääkärikoulutuksen osalta näin tulee olemaan myös jatkossa. 
Järjestelmää 2/1 ei sovelleta laskuvar~ojääkä~eiden koul~tuk~~en, 
vaan tulevat upseerikokelaat valitaan allupseenkoulun ens1mma1sen 
jakson jälkeen kuten ennenkin. . . . . . . 

Uusina kursseina koulutukseen on tullut s1ss1lmJalla p10neen-, 
tarkka-ampuja- ja lääkintäkurssit, joissa koulutetaan kussakin tietty 

osa miehistä. Vähän pidempi erikoistuminen tekee ammattimiehiä "Mitähän tein väärin?" 
eri aloille. 

Vanhoina kursseina ovat edelleen mukana mm vesistönylitys-, 
suunnistus-, köysikoulutus-, tiedustelu- ja luonnollisesti hyppykurs
sit. 

Uutena erikoisena kurssina on ollut moottorikelkkakurssi. Kurs
sin tarkoi tuksena on kokeilla moottorikelkan käyttöä partiotoimin
nassa. 

Luonnosta saatavan muonan käytön koulutus on muutettu siten, 
että syksyn harjoituksissa keskitytään luonnonmuonan ja luonnosta 
saatavan pienriistan käyttöön. Talvella keskitytään suurriistan hy
väksikäyttöön. Peruslähtökohta talvella on mukana kannettava muo
na. Painopiste kehittämisessä on painossa ja energiasisällössä. 

Pääharjoitukset toteutetaan edelleen eri puolilla Suomea koulu
tu ksellisista syistä. 

Hyppytoiminta 

Varusmiesten koulutusjärjestelmä on säilynyt ennallaan. 
Henkilökunnan hyppykoulutus on edennyt varmaotteisesti eteen

päin. Pääosa nuoresta henkilökunnasta on saanut koulutuksen itse
aukaisukalustolla. 

Maanpuolustuskorkeakoulu 
Kurssikirjasto 
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Kuljetus- ja pudotusmenetelmiä on kehitetty mm. kokeilemalla 
pienkoneita eri tehtäviin sekä kokeilemalla nykyaikaisia navigointi
ja pimeänäkölaitteita yhteistoiminnassa ilmavoimien ja siviililentäji
en kanssa. Tulokset ovat olleet lupaavia. 

Suomen ensimmäinen 5 000 laskuvarjohypyn mies sotilasmesta· 
ri Olavi Kilpinen sai seuraajan sotilasmestari Tatu Toverista, joka 
hyppäsi 5 000. hyppynsä joulukuussa 1994. 

Tärkeimmät tapahtumat 

Koulun vuosipäivää vietetään perinteisesti 25.8. Vuosipäivää on py
ritty muuntamaan enemmän toiminnalliseen suuntaan. Vuonna 1993 
tilaisuuteen sisältyi mm. hyppynäytös, köysilaskeutumisnäytös ja 
pienimuotoinen lentonäytös. 

Vuoden 1994 vuosijuhlaa juhlisti perinne joukko-osastomme Eril
linen Pataljoona 4:n perinneyhdistyksen lipunnaulaustilaisuus. Pai
kalla oli lukuisa määrä Päämajan kaukopartiomiehiä. Päämajan kau
kopartiotoiminnasta kertova valokuvanäyttely elävöitti vielä)uhlal
lisuuksia. 

Omaistenpäivät ovat aina keränneet lähes 1000 henkeä Uttiin. 
Vuonna 1994 samalle elokuun viimeiselle viikonlopulle ajoittuivat 
omaistenpäivät, Killan 30-vuotistapaaminen ja Erillinen Pataljoona 

4:n kaukopartiomiesten- ja -naisten perinnepäivät. Paria päivää en
nen vihitty perinneyhdistyksen lippu oli ensi kertaa veteraanien ihas
teltavana yhdessä Laskuvarjojääkärikoulun ja Laskuvarjojääkärikil
lan lippujen kanssa. 

Laskuvarjokilta piti 30-vuotisen taipaleensa kunniaksi 30-vuo
tiskiltapäivät Utissa 26.-28.8.1994. Ohjelma oli monipuolista esitel
mineen ja kilpailuineen. Yli 350 kiltalaista juhlisti tapahtumaa. Myös 
kaukopartioveteraanit osallistuivat tilaisuuksiin kukin kuntonsa mu
kaan. 

Koulun lähihistorian ehkä näkyvin tapahtuma oli tammikuussa 
1994. Tällöin laskuvarjohuoltajat saivat punaisen barettinsa ensim
mäisen sotilaslaskuvarjohyppynsä merkiksi. Mainittakoon, että kaikki 
palveluksessa olevat seitsemän laskuvarjohuoltajaa kävivät hyppy
kurssin ja myös hyppäsivät. 

Sidosryhmistä 

Laskuvarjojääkärikilta on toiseksi suurin joukko-osastokilta Suo
messa. Jäseniä on lähes 2000. Killan toiminta on monipuolista ja 
nuorekasta. Kaksikymmentä paikallisosastoa kattavat lähes koko 
maan. Toiminta-alueiden vetäjät ovat omien olojensa asiantuntijoita. 

Tällä hetkellä kilta panostaa puheenjohtajansa Harri Salmen joh-

Sovitusharjoituksessa 
sotilasmestari Osmo 
Kilpisen johdolla lasku
varjonhuoltajat. Punainen 
baretti häämöttää. 
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dolla tavanomaisen toiminnan lisäksi vapaaehtoiseen maanpuolus
tukseen ja kiipeilytoimintaan. Killan eri toimintamuodoista löytää 
varmasti jokainen laskuvarjojääkäri itseään koskettavan ja kiinnos
tavan alan. Mainittakoon, että killan toiminnassa ovat mukana myös 
kaukopartioveteraanit. Kilta vaalii kaukopartioveteraanien perintöä 
yhdessä Laskuvarjojääkärikoulun kanssa. 

Vierailuista 

Utissa ovat vierailleet kuluvana kautena lukuisat arvovaltaiset seuru
eet aina silloista puolustusministeriä ja nykyistä presidenttiä myö
ten. 

Sotilasvierailuista mainittakoon sotilasasiamiesten vierailu syk
syllä -94 ja lukuisten yksityisten ulkovaltojen sotilaiden käynnit. 

Mieleenpainuvin viimeksimainituista oli ehkä eversti Jouni Ke
ravuoren vierailu loppuharjoituksessa keväällä 1993. Hän suoritti 
ensimmäisen laskuvarjohyppynsä lumeen loppuharjoituksessamme 
3.3.1993. Ikimuistettava päivä (yö) myös hänelle. 

Mainittakoon, että eversti Jouni Keravuori on eversti Aito Kera
vuoren poika. Jouni Keravuori oli tuolla hetkellä USA:ssa 82.MID:n 
esikuntapäällikkönä. Nykyään hän on armeijakunnan esikuntapääl
likkö. 

Puolustusvoimain komentaja ja Viron puolustusvoimien komen
taja vierailivat Utissa kesällä 1994 tutustuen mm. laskuvarjojääkä
reiden koulutukseen ja koulutusolosuhteisiin. 

Suomenlahden jäällä pelastautumassa maaliskuussa 1994 . 

... 

,. 
' . 
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Saavutuksista 

Kilpailutoiminta 
Laskuvarjojääkärikoulu on edelleen Pohjoismaiden vahvin laskuvar
johyppykoulutuskeskus. 

Suomessa vuonna 1993 joukkuekilpailu voitettiin. Luutnantti 
Kalle Savolahti oli henkilökohtaisessa kilpailuissa toinen. Joukku
eessa hyppäsivät yliluutnantti Veli Sulkava, luutnantti Kalle Savo
lahti, sotilasmestari Olavi Kilpinen, sotilasmestari Tatu Soini ja yli
vääpeli Seppo Luukkonen. Norjassa vuonna 1994 henkilökohtaisen 
kilpailun voitti sotilasmestari Olavi Kilpinen ja joukkuemestaruus 
tuli taas Suomelle. Joukkueessa hyppäsivät yliluutnantti Kalle Savo
lahti, yliluutnantti Matti Kokkonen, luutnantti Seppo Luukkonen ja 
sotilasmestari Tatu Soini. 

Varusmiehet ovat kunnostautuneet erityisesti ammunnoissa ja 
sotilaskolmiottelussa. Ammunnan nousu alkoi jo vuonna 1993 ja 
huipentui vuonna 1994 tuloksiin, joita ei oltu ennen tehty. Laskuvar
jojääkärikoulun joukkue voitti rynn~ökivääriammunnoissa sekä 
joukkuetulokset molemmissa että Parolan kilven. Saavutus kolme 
sotilaiden Suomen mestaruutta ja tukku muita mitaleita. Kilpailu
joukkueessa ampuivat oppilaat Stefan Davidsson, Tuomo Fonselius, 
Tuomas Kiljunen ja Manne Valaja. 

Sotilaskolmiottelijat jatkoivat viikkoa myöhemmin sotilaiden 
Suomen mestaruuskilpailuissa hyvää sarjaa. Tuloksena oli henkilö
kohtainen voitto, varusmiesten viestin mestaruus ja yleismestaruus. 
Viikon sisällä tuli kuusi (6) Sotilaiden Suomen mestaruutta. Kilpai
lujoukkueessa olivat oppilaat Jari Kielenniva, Timo Riikonen, Mika 
Hirvinen, Aki Nyyssönen, Panu Kanervo ja Asko Hänninen. 

Parolan kilven voittajat v. 94. 

1 0 3 



, 

• 
t 

• 

limassa ... 

104 

Ampujien valmentajana on toiminut kaksi viimeistä vuotta soti
lasmestari Heikki Lind ja sotilaskolmiottelijoiden valmentajana yli
luutnantti Jouko Koivula. 

Palkitsemiset menestyksestä 

Kurssi 1992-1993 
Laskuvarjojääkärikurssin priimukseksi keväällä 1993 tulivat sissi
linjalla upseeri kokelas Tomi Kommeri ja kersantti Oskari Mykkänen 
sekä viestilinjalla upseerikokelas Timo Tavast ja kersantti Juha Moi
lanen. 

Laskuvarjojääkärikillan valtuuskunnan kunniapalkinnot saivat 
upseerikokelas Tomi Mäkinen ja kersantti Juha Moilanen. Päämajan 
sissien palkinnon sotilaslaskuvarjourheilijalle sai ylivääpeli Seppo 
Luukkonen. 

Kurssi 1993-1994 
Aliupseerikurssin priimus syksyllä 1993 oli oppilas Jani Mikael 
Itkonen. Hän sai mm Maanpuolustuksen tuen stipendin. Viestilinjan 
priimus oli oppilas Matti Tapio Torkkeli. 

Reserviupseerikurssi n:o 4:n priimus tammikuussa 1994 oli up
seerikokelas Joni Saari. Hän sai mm Reserviupseeriliiton levykkeen, 
Maanpuolustuksen tuen stipendin sekä Erillinen Pataljoona 4:n pal
kinnon sekä Laskuvarjoristin. Viestilinjan priimus oli upseerikoke
las Santtu-Pekka Vuori, joka sai mm Laskuvarjojääkärikillan val
tuuskunnan ojentaman puukon ja Sotainvalidien Veljesliiton stipen
din. 

Samana päivänä ylennettiin kahdeksan varusmieskersanttia sekä 
annettiin Laskuvarjoristi kersantti Jani Mikael Itkoselle. 

Kurssin päättäjäisissä maaliskuussa jaettiin Jalkaväen Säätiön 
mitalit upseerikokelas Joni Saarelle ja kersantti Antti-Juhana Vuol
lille. Reserviupseerilevyke jaettiin upseerikokelas Markus Pekkari
selle ja Reservialiupseerilevyke kersantti Jani Itkoselle. Sissikom
passin sai alikersantti Karo-Pekka Heinonen. Ritarimaljan sai aliker
santti Tomi Lehmusvuori. Päämajan sissien palkinto meni sotilas
mestari Tatu Soinille. Laskuvarjojääkärikilta ja valtuuskunta jakoi
vat lisäksi tunnustuspalkintoja. 

Kurssi 1994-1995 
Aliupseerikurssin priimukseksi tuli oppilas Mikko Kalevi Lehmus
to, jolle annettiin Maanpuolustuksen tuen stipendi. Viestilinjan prii
mus oli oppilas Sakari Olavi Lehtinen. 

Excelsior 

Laskuvarjojääkärikoulun edessä on varsin suuria haasteita, mutta se 
katsoo luottaen tulevaisuuteen Laskuvarjojääkärikoulun tunauslau
seen Excelsior- mukaisesti. 

... maassa. 
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RUK 
RESERVIUPSEERIKOULU 

Reserviupseerikoulu on jatkanut vastuullista tehtä
väänsä sodan ajan reservin johtajistomme koulutta
misessa. Tässä tehtävässä on onnistuttu hyvin huoli
matta valtiontalouden tilasta ja sen aiheuttamista 
heijastumista puolustusvoimiin. Merkittävänä tekijä
nä on ollut Reserviupseerikoulun saama arvostus 
puolustusvoimien johdon taholta. Puolustusvoimien 
ensimmäinen Reserviupseerikoulun suorittanut 
ylipäällikkö, Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaari 
seurasi yhdessä puolustusvoimain komentajan, 
amiraali Jan Klenbergin kanssa 25.5.1994 taistelu
ammuntoja Reserviupseerikoulun ampumaleirillä 
Pahkajärvellä. 

Koulun johtajana toimii tehtävät 1.1.1993 vastaanottanut 
eversti Kari Hietanen. Jalkaväkilinjan johtajana toimii evers
tiluutnantti Jari Kalmi. 

Reserviupseerikoulussa on aloitettu vuonna 1994 varuskunnan 
rauhan aikainen kehittäminen, jonka tavoitteena on Reserviupseeri
koulun ja Kymen Ilmatorjuntarykmentin yhdistäminen yhdeksi jouk
ko-osastoksi, Reserviupseerikouluksi. Uudistukset saatetaan päätök
seen vuoteen 1997 mennessä. 

Reserviupseerikoulun organisaatiota muutettiin kurssille 204 si
ten, että Kenttätykistöpatterin ja Kranaatinheitinkomppanian kun
niakkaat nimet poistuivat käytöstä Tuliasemapatterin ja Tulenjohto
patterin korvattua ne. Uudistuksessa keskitettiin tulenjohtokoulutus 
ja tuliasemakoulutus omiin yksiköihinsä. Samassa uudistuksessa Jal
kaväkilinjan yksikköjen määrä supistui yhdellä. Nykyiseen Jalkavä
kilinjaan kuuluu l .K, 2.K, SissiK ja PstK. 

Koulutus kurssilla toteutetaan Jääkäriprikaatin organisaatiolla. 
Kiväärilinjalla koulutusta on annettu l.K:ssa telakuorma-autoin ja 
lisääntyvässä määrin 2.K:n käyttämillä Pasi-panssariajoneuvoilla. 
Reserviupseerikoulu on valmistellut uutta opetussuunnitelmaa, joka 
tullaan ottamaan käyttöön syksyllä 1995 alkavalla ensimmäisellä 
uusimuotoisella 17-viikkoisella reserviupseerikurssilla. 

Reserviupseerikoulun kursseittain järjestettäviin pääharjoituksiin; 

taisteluharjoitukseen ja ampumaleirille, on osallistunut joukkoja Itäi
sen Maanpuolustusalueenjoukko-osastoistaja Urheilukoulusta. Tais
te luharjoituksen koulutuksellisena painopisteenä on ollut eri aselaji
en ja koulutushaarojen yhteistoiminta puolustus- ja hyökkäystaiste
lussa. Ampumaleiri on toteutettu Pahkajärvellä kaksiviikkoisena. 
Leirille on osallistunut säännöllisesti reserviläisistä koottu Karjalan 
Tykistörykmentin kouluttama Tulipatteri Karjalan Prikaatista. Lei
rillä on uutena ammuntana ammuttu vahvennetun jääkärijoukkueen 
puolustusammunta, johon osallistuvat tukevina osina raskassinko-, 
panssarintorjuntaohjus- ja kevyt kranaatinheitinjoukkue, kranaatin
heitinkomppania ja kenttätykistöpatteristo. 

Ilmatorjuntapatteri on osallistunut valtakunnallisille ilmatorjun
nan ampumaleireille Lohtajalla. 

Johtamistaidollisena harjoituksena on paikkansa vakiinnuttanut 
kolme vuorokautta kestävä Johtamisharjoitus, jossa upseerioppilaat 
perehdytetään ja harjoitutetaan taistelukentän ja rauhan ajan ongel
matilantilanteisiin. Harjoitusta on kehitetty mittaamaan upseerioppi
laiden psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä. Harjoitus on osiltaan 
upseerioppilaille koulutyö. 

Vuosien 1992-1994 aikana koulutettiin kursseilla 200-204 2867 
upseerioppilasta jalkaväki-, kenttätykistö-, ilmatorjunta-, pioneeri
ja viestilinjoilla. Tähän mennessä on vuodesta 1920 alkaen kouiutet-

Vahvennetun jääkärijouk
kueen taisteluammuntaa 
Pahkajärven Rosossa 
seurataan silmä kovana. 
SA-kuva. 
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tu 145 000 reservinupseeria. 
1993 tammikuussa Reserviupseerikoulu johti Kymen Sotilaslää

nin sotaharjoituksen Haminan alueella. 
Reserviupseerikoululla on laaja kertausharjoitusvelvoite. Vuosi

na 1993-1994 koulu johti 20 kertausharjoitusta. 
Yhteistoiminta Helsingin Yliopiston kanssa siviileille suunnattu

jen johtajuuskurssien toteutuksessa Reserviupseerikoulussa on jat
kunut. 

Varuskunnallisesti Reserviupseerikoulu on osallistunut Lupin
mäen ampumarata-alueen ja Valkjärven taisteluampuma-alueen ke
hittämiseen. Lupinmäelle rakennetaan 150 m:n 40-paikkainen rata. 
Valkjärven aluetta kehitetään tavoitteena ryhmä- ja joukkueammun
tojen suorittaminen varusmies- ja reserviläisammunnoissa. Leirialu
eelle on rakennettu asutuskeskustaistelualue, jonka kehittämistä jat
ketaan. 

Merkittävä parannus varuskunnalliseen toimintaan on 1994 val
mistutunut ruokalan laajennus ja saneeraus. Uudistetun Upseeriker
hon avajais- ja luovutustilaisuus oli 5.5.1994. 

Leningradin Sotilaspiirin komentaja kenraalieversti S.P. Zelesn
jov vieraili 24.8.1993 Haminan varuskunnassa. Puolustusv~imain 
komentaja, amiraali Jan Klenberg suoritti tarkastuksen Reserviup
seerikoulussa toukokuussa 1994. 

Jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth luovutti kursseilla 20 l ja 

203 kunnia- ja kannustuspalkintona vuosittain jaettavat Rakuunakel
lot numerot 4 ja 5 reservin vänrikki Kari Kuusniemelle 19.8.1993 ja 
reservin vänrikki Heikki Värrille 9.6.1994. Rakuunakellon ovat lah
joittaneet jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth ja hänen asetoverinsa. 
Perinteellä vaalitaan jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin läheisen 

Sissit esteradalla 
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Oltermannin hiihdon 
1994 voittanut Reser
viupseerikoulun joukkue. 
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asetoverin, talvisodassa kaatuneen, luutnantti Jorma Gallen-Kallelan 
muistoa. 

Upseerioppilaat valitsevat kursseittain yksiköissä keskuudestaan 
'.'kunnon kuomat", jotka ovat hyvän hengen luojia ja hyviä käytän
nön johtajia. Kurssilla 203 jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth luo
vutti yksiköiden valitsemille upseerioppilaille "Kenraalin Testamentti" 
-kirjan. Kurssilla 204 Mannerheim-ristin ritarit luovuttivat "Suomen 
puolesta Mannerheim-ristin ritarit"-kirjan. 

Reserviupseerikoulun yksi olennainen osa, oppilaskunta on jat
kanut työtään upseerioppilaita palvelevien toimintojen tarjoamisek
si. Sen merkitys RUK-hengen luojana on ensiarvoisen tärkeää. Tär
keimpiä sen järjestelyvastuulla olevia tapahtumia ovat kurssijuhlat, 
Isoympyrän viesti ja RUK-Transport lomakuljetukset. Uutuutena 
kurssilla 203 oppilaskunta järjesti tutustumismatkan Kannakselle 
kesän 1944 ratkaisutaistelupaikoille kesäkuussa 1994. Asiantuntija
na matkalla oli sotahistorioitsija, everstiluutnantti Sampo Ahto. 

Vuonna 1993 Reserviupseerikoulun partio voitti Itäisen Maan
puolustusalueen partiohiihtomestaruuden. Oltermannin hiihdossa 
koulu sijoittui toiseksi. Vuonna 1994 tärkeimpiä saavutuksia olivat 
sotilas-SM partiohiihdon toinen tila ja Oltermannin hiihdon voitto. 
Reserviupseerikoulun henkilökunnan joukkue osallistui Hollannissa 
kansainväliseen neljän päivän Nijmegenin sotilasmarssiin heinäkuussa 
1994. 

Reserviupseerikoulu on jatkanut tiivistä yhteistyötään Haminan 
ja lähikuntien sekä eri yhteisöjen kanssa. Reserviupseerikoulu on 
olennainen osa historiallista Haminaa ja sen kaupunkikuvaa. 

Joukkueen johtaja hyökkäyksen jälkeen. 
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MpKK 
MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

Sotakorkeakoulun johtaja, MaanP.uolustuskorkea
koulun rehtoriksi nimitetty kenraalimajuri Antero 
Karvinen, vastaanotti Taistelukoulun ja Kadettikou
lun 18.12.1992. Maanpuolustuskorkeakoulu aloitti 
toimintansa 1.1.1993. Upseerikoulutus oli yhdistetty 
saman katon alle. Maanpuolustuskorkeakoulun 
viralliset avajaiset toimeenpantiin Santahaminassa 
Kadettikoulun {uhlasalissa 14.1 arvovaltaisen kutsu
vierasjoukon låsnäollessa. Avajaispäivä on korkea
koulun epävirallinen vuosipäivä. 

Maanpuolustuskorkeakoulu tuottaa Puolustusvoimien ja Ra
javartiolaitoksen tarvitseman upseeriston ja upseereita Viron 
puolustusvoimiin, tarvittavan maanpuolustustietouden yhteis-

kunnan johtavassa asemassa oleville päätöksentekijöille, korkeakou
lutetuille erikoisupseereille sekä reserviläisille, koulutuksen ja tutki
muksen toteuttamisessa tarvittavat tukipalvelut sekä maanpuolus-

. tuksen tarvitsemat kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut. 
Tuotos aikaansaadaan järjestämällä upseerin tutkintoihin johtava 

opetus, upseerien ja erikoisupseerien täydennyskoulutus ja muu maan
puolustus- ja reserviläiskoulutus, harjoittamalla ensisijaisesti ope
tusta tukevaa tieteellistä tutkimusta sekä ylläpitämällä kirjasto-, ar
kisto- ja museotoimintaa. 

Maanpuolustuskorkeakoulu on Pääesikunnan alainen sotilaslai
tos, jonka suoranainen esimies on Pääesikunnan päällikkö. Korkea
koulun kokoonpano ilmenee oheisesta kuvasta. Kaikki rehtorin 15 
suoranaisen alaisen johtamat organisaation osat ovat vuoden 1995 
alusta alkaen itsenäisiä tulosyksiköitä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan perusteina ovat laki ja 
asetus puolustusvoimista (402/74 ja 667 /92) niihin tehtyine mtrntok
sineen, asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta (668/92) ja määräykset 
puolustusvoimien kokoonpanosta, viroista ja toimista sekä muut puo
lustusvoimia, sotilaslaitoksia, Maanpuolustuskorkeakoulua ja valta-

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

j Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori j 

1 1 

1 Tutkimusjohtaja 1- Perustutkinto- Jatkotutkinto-
osasto osasto 

1 Strategian laitos 1- I Kadettikurssi Yleisesikunta-
upseerikurssit 

II Kadettikurssi Opintotoimisto 
1 Taktiikan laitos 1-

111 Kadettikurssi Esiupseeri-
kurssit 

!Tekniikan taitosi- IV Kadettikurssi Opintotoimisto 

Opintotoimisto 
1 Johtamisen ja · 1-
hallinnon laitos Täydennys- Täydennys-

koulutuskurssit koulutuskurssit 

1 Historian laitos 1-
1 Maanpuolustuskurssit 1 1 K?ulutustaidon 1-

laitos 

kunnallisia maanpuolustuskursseja koskevat voimassa olevat pysy
väisasiakirjat, käskyt ja ohjeet sekä Pääesikunnan päällikön 22.2.1993 
vahvistama johtosääntö. 

Korkeakoulun johto, esikunta, jatkotutkinto-osaston yleisesikun
taupseerikurssit, pääosa ainelaitoksista sekä valtakunnalliset maan
puolustuskurssit, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto sekä Sota
arkisto ja Sotamuseo toimivat Helsingin Kruununhaassa. Jatkotut
kinto-osaston esiupseerikurssit, niiden toimeenpanoa tukevat opin
totoimisto, osa esikunnan huoltoalasta sekä tarvittavat ainelaitosten 
opettajat toimivat Tuusulassa Taistelukoulun tiloissa. Perustutkinto
osaston kadettikurssit, opintotoimisto, osa esikunnan huoltoalasta, 
Koulutustaidon laitos sekä muiden ainelaitosten tarvittavat opettajat 
toimivat Helsingin Santahaminassa Kadettikoulun tiloissa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tulosalueita ovat koulutus, tutki
mus ja hallinto. Hallinto jakautuu viiteen toimintoon eli yleis- ja 
henkilöstöhallintoon, huoltoon, valmiuteen ja tietohallintoon. Atk
tietohallinto, kirjasto-, arkistoja museotoiminnot ovat tietohallinnon 
alatoimintoja. Koulutus on tärkein tulosalue. Muut tulosalueet toi
mintoineen tukevat päätulosalueen tavoitteiden toteutumista. 

Upseerien koulutusjärjestelmä on esitetty oheisessa kuvassa. 
Maanpuolustuskorkeakoulu toimeenpanee upseerin tutkintoon ja jat
kotutkintoon johtavat kurssit. Nelivuotinen upseerin tutkinto, joka 

1 

Hallintojohtaja 

Esikunta 

Henkilöstöala 

Koulutus- ja 
järjestelyala 

Huoltoala 

- Sotatieteen laitos 

Sotamuseo 
Sota-arkisto 

Maanpuolustus-
korkeakoulun 

~ kirjasto 

Maanpuolustuskorkea· 
koulun kokoonpano. 
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sisältää 160 opintoviikkoa, on ylempi korkeakoulututkinto. Ensim-
mäinen nelivuotinen, 78. kadettikurssi valmistuu 2.6.1995. · 

Upseerin jatkotutkinto on noin 80 opintoviikkoa käsittävä, kaksi 
lukuvuotta kestävä yleisesikuntaupseerin tutkinto. Se jakautuu pe
rusosaan, esiupseerikurssiin ja jatko-osaan, y leisesikuntaupseerikurs
siin. Jatkotutkinnon yleisesikuntaupseerin tutkimustyölle tavoitel
laan yleisen korkeakoulujärjestelmän mukaista ensimmäisen jatko
tutkinnon tasoa. Pitemmällä tähtäyksellä on pyrkimyksenä luoda 
järjestelmä, että Maanpuolustuskorkeakoulussa voidaan väitellä toh-

toriksi. 
Jatkotutkinnon perusosa, uusimuotoinen esiupseerikurssi, alkoi 

17.10.1994. Ensimmäinen uusimuotoinen jatko-osa, yleisesikunta
upseerikurssi, alkaa syksyllä 1997. Sen opiskelijat valitaan kolmen 
edeltävän esiupseerikurssin parhaimmistosta ja kevään 1997 pääsy
kokeen perusteella. Kevään 1994 pääsykokeessa valitut viimeiset 
vanhamuotoisen yleisesikuntaupseerikurssin teknillisen opintosuun
nan opiskelijat aloittivat opiskelunsa syksyllä 1994. Yleinen opinto
suunta aloittaa syksyllä 1995. 

Esiupseerikurssin opetusohjelma jaetaan kahteen osaan. Noin 24 
opintoviikkoa käsittävät perusopinnot ovat kaikille opiskelijoille sa
mat. Noin 10 opintoviikon syventävät opinnot jaetaan kuuteen eri 
suuntautumisvaihtoehtoon. Ne ovat johtamisoppi, hallinto, tulos
suunnittelu tai huolto, huoltohallinto ja -suunnittelu tai johtamisop
pi, hallinto, henkilöstövoimavarojen johtaminen tai puolustushaara
kohtainen taktiikka tai matemaattis-luonnontieteelliset aineet ja so
tatekni ikka tai strategia ja kansainvälinen yhteistyö. Opiskelija laatii 
tutkimustyönsä pääsääntöisesti siltä ainealueelta, jonka syventävät 
opinnot hän on valinnut. 

Yleisesikuntaupseerikurssin opetusohjelmat tarkennetaan kah
den uusimuotoisen esiupseerikurssin aikana saatujen kokemusten 
perusteella vuoden 1996 loppuun mennessä. Jatko-osan opetusohjel
mat tulevat myös jakautumaan perus- ja syventäviin opintoihin. Dip
lomityö laaditaan syventävien opintojen ainealueelta esiupseerikurs
sin tutkimustyötä laajentaen ja syventäen. 

Upseerin tutkintoihin johtavien kurssien lisäksi Maanpuolustus
korkeakoulu toimeenpanee upseerien ja korkeakoulutettujen erikoi
supseerien täydennyskoulutuskursseja. Taktiikan laitos vastaa kadet
tikursseittain järjestettävistä kolme viikkoa kestävistä pataljoonan
komentajakursseista kaksi kertaa vuodessa vuodesta 1995 alkaen 
sekä tiedustelu-upseerien perusopetustilaisuuksista joka toinen vuo
si. Koulutustaidon laitos johtaa panssarintorjuntaupseerikurssin joka 
toinen vuosi. Viimeinen kranaatinheitinupseerikurssi toimeenpantiin 
kesällä 1994. Kenttätykistö järjestää vuodesta 1995 alkaen ampuma
harjoituksen johtajakurssi!, jotka korvaavat krh-upseerikurssit. 

Jatkotutkinto-osasto toimeenpanee noin kuukauden kestävän 
ylemmän päällystön kurssin vuosittain toukokuussa. Osasto vastaa 
myös kahden kuukauden insinööriupseerikurssin ja kahden viikon 
erikoisupseerien täydennyskoulutus 11:n järjestelyistä vuorovuosin . 
Tarkoituksena on hyödyntää kadetti- tai esiupseerikurssin opetusoh
jelmiin sisältyviä osakursseja ja opetusjaksoja myös erikoisupseeri-
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en koulutuksessa. 
Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit toimeenpannaan neljä ker

taa vuodessa noin kolmen viikon pituisina. Lisäksi järjestetään jat
ko- ja täydennyskoulutuskursseja aikaisemmin valtakunnallisen kurs
sin käyneille sekä erikoiskursseja eri kohderyhmille. 

Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulle määrätty lisääntynyt kurs
sitoiminta edellyttää jaksottelun huolellista suunnittelua, majoitus
ja opetustilojen tarkoituksenmukaista käyttöä sekä opetus- ja tuki
henkilöstön vuosiloma- ja käyttösuunnitelmien oikeaa niveltämistä 
opetuskokonaisuuteen. Tämä ei suju täysin ongelmitta resurssien 
puutteista johtuen. 

Kontra-amiraali Esko Illi vastaanotti Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtorin tehtävät kenraalimajuri Antero Karviselta 1.2.1994. Illin 
seuraajana maanpuolustus kurssien johtajana aloitti eversti Kari Rimpi. 
Korkeakoulun upseeriston nopeaa vaihtuvuutta kuvaa esimerkiksi 
se, että rehtorin neuvoa-antavan työelimen, johtoryhmän, 11 upsee
rijäsenistä seitsemän on vaihtunut kahden vuoden tarkastelujakson 
aikana, Strategian ja Tekniikan laitosten johtajat jopa kahdesti. 

Kadettikoulun päärakennuksen peruskorjauksen toinen vaihe saa
tettiin loppuun keväällä 1994. Viimeinen vaihe eli pohjoispää sekä 
sauna-, uimahalli- voimistelusalisiipi valmistunevat vuoden 1995 
loppuun mennessä. Uusi kadettien opintotalo otettiin käyttöön vuo
denvaihteessa 1993-94. 

Atk-tietotekniikkaa kehitetään nykyajan vaatimuksia vastaavak
si niukoista henkilö- ja muista resursseista huolimatta. Uusi esikun
tajärjestelmä -95 edellyttää työasemakaluston pääosan uusintaa. Kol
men erillään toimivan verkkokokonaisuuden jatkorakentaminen ja 
yhdistäminen jatkuu. 

OPJO/JOTI-pilotointi ja laitteiston sijoittaminen Kruununhakaan 
tapahtuu vuoden 1995 alkupuolella. Järjestelmää jatkokehitetään ja 
kokeillaan jokakeväisessä esikunta- ja viestiharjoituksessa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäisen toimintavuoden 1993 
merkittäviä tapahtumia olivat muun muassa seuraavat. 
- viimeinen kolmivuotinen 77. kadettikurssi valmistui 2.6 
- toteutettiin tulosjohtamisjärjestelmään siirtymistä edistävä koulu-
tus ja käytiin ensimmäiset korkeakoulun sisäiset tulosneuvottelut 
rehtorin johdolla marras-joulukuun vaihteessa. Tulosneuvottelu Pää
esikunnan kanssa käytiin 16.12. 
- laadittiin korkeakoulun ensimmäinen yhteinen koulutuskäsky 1994 
- hankittiin Maanpuolustuskorkeakoulun esite 5 000 kappaleen pai-
noksena 
- esitys Kunnallisopiston, Gustavelundin hankkimisesta jatkotutkin
to-osaston käyttöön hylättiin toukokuussa 
- Tuusulan osaston ruokalan virat (?)siirrettiin Helsingin Ilmatorjun
tarykmentille ruokalatoiminnan jatkuessa normaalisti 
- Korkeakoulun sisäinen tiedote - Linkki - alkoi ilmestyä 
- julkistettiin ensimmäinen jatko-opiskelijan, tutkijaesiupseerJ, ko-
mentaja likka Haapalinnan lisensiaattityö 16.12 

Toimintavuoden 1994 merkittäviä tapahtumia olivat muun mu
assa seuraavat: 

Kadettikoulu täytti 75 vuotta 20.3 
yleisesikuntaupseerikoulutus täytti 70 vuotta 3.11 

- Sotamuseo täytti 65 vuotta 25 .11 
- julkistettiin 

* Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt 
* Jatkosodan historian VI osa 
* Sotakorkeakoulun historiikki, Sotakorkeakoulusta Maanpuo

lustuskorkeakouluksi 
- Saatiin tehtävä Maanpuolustuskorkeakoulun opetustoiminnan kes
kittämisestä Santahaminaan 14.1 ja jatkotutkinnon opetusjärjestel
män suunnittelusta. Käskyjen mukainen suunnittelu ja valmistelutoi
menpiteet aloitettiin 
- järjestettiin viimeinen vanhamuotoinen yleisesikuntaupseerikurs-
sin pääsykoe 
- julkistettiin tutkijaesiupseeri; majuri Vesa Tynkkysen lisensiaatti-
työ 7 .6 · 
• päätettiin viimeinen vanhamuotoinen esiupseerikurssi 47 22.4 ja 
aloitettiin ensimmäinen uusimuotoinen EUK 48 17 .10. Myös esiup
seerikurssin ensimmäinen merisotalinja aloitti Tuusulassa. 
- järjestettiin viimeinen jalkaväen kapteenikurssi 68 28.2.-22.7 
- pidettiin tulos johtamiseen liittyen ensimmäinen koko korkeakoulun 
henkilöstön kattava kehityskeskustelukierros aiheeseen liittyvän kou
lutuksen jälkeen 
- myytiin puolustusvoimien viimeiset hevoset huutokaupassa 8.6 

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutus on kyetty toteuttamaan 
pääpiirtein suunnitelmien mukaan. Yksittäisiä harjoituksia ja koulu
tustapahtumia on jonkin verran lyhennetty tai pidetty taloudellisesti 
muuten aikaisempaa säästeliäämmin. Koulutuksen kokonaistulos on 
ollut hyvä. 

77 .kadettikurssi päätti opintonsa 27.8.1993. kurssilta valmistui 
116 luutnanttia maa voimiin, 17 merivoimiin ja 18 ilmavoimiin. Raja
vartiolaitokseen siirtyi yhteensä 8 luutnanttia. Kadettivääpeli Jarmo 
Alen valmistui kurssin priimuksena. 

1. Virolaiskadettikurssin kymmenen kadettia päätti opintonsa 
15.6.1994. Viron puolustusvoimien komentaja kenraalimajuri Alek
sander Einseln oli läsnä päättäjäistilaisuudessa. 

Jalkaväen kapteenikurssi 66 toimeenpantiin 31.8.1992-29.4.1993 
Tuusulassa. Kurssin suoritti 54 upseeria, joista kuusi oli rajavartio
laitoksesta. Uudenmaan Jääkäripataljoonan yliluutnantti Vesa J Vir
tanen oli kurssin priimus. Kapteenikurssin 67 suoritti 54 upseeria 
16.8.1993-18.2.1994 priimuksenaan yliluutnantti Janne Jaakkola. 
Laskuvarjojääkärikoulusta. Vain viiden kuukauden pituisen kaptee
nikurssin 68 suoritti 53 upseeria 28.2.-22.7.1994 priimuksenaan yli
luutnantti Rami Saari Porin Prikaatista. Yliluutnantit Virtanen ja 
Saari palkittiin myös Jalkaväen säätiön levykkeellä. 

Esiupseerikurssi 46 toimeenpantiin l 4.9.1992-29.4.1993 Tuusu
lassa. Kurssin suoritti 61 upseeria, joista 41 opiskeli yleisellä ja 20 
ilmasotalinjalla. Kolme upseeria oli Rajavartiolaitoksesta. Maan
puolustusopiston kapteeni Pekka lntke oli kurssin priimus saaden 
myös Jalkaväen säätiön levykkeen. Esiupseerikurssin 47 suoritti 68 
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( 49/19) upseeria 13.9.1993-22.4.1994 priimuksenaan Reserviupsee
rikoulun kapteeni Risto Liimatainen. 

Tuusulan osaston opettajastipendit myönnettiin vuonna 1993 
everstiluutnantti Heikki Ali-Huokunalle, majuri Eero Sirolalle ja 
majuri Hannu Karjalaiselle. Everstiluutnantti Markku Manninen, 
majuri Markku Keskinen, majuri Kimmo Lehto ja sotilasmestari 
Markku Lahti palkittiin vuoden 1994 stipendeillä. 

Syksyllä 1993 valmistuneilta yleisesikuntaupseerikursseilta sai 
diplominsa yhteensä 70 upseeria eri linjoilta. Yleisten opintosuunti
en priimus oli majuri Jarmo Lindberg ja teknillisten opintosuuntien 
majuri Hannu Kylmäniemi. Molemmat opiskelivat ilmasotalinjalla. 

Everstiluutnantit Jaakko Koskela, Kauko Kyllönenja Esko Vaah
tolammi sekä filosofian tohtori Matti Lehtinen palkittiin yleisesi
kuntaupseerikurssien opettajastipendillä yleisesikuntaupseerikoulu
tuksen 70-vuotisjuhlapäivänä 3.11.1994. 

Tutkimusta ei ole kaikin osin kyetty toteuttamaan suunnitelmien 
mukaisesti. Ainelaitoksissa on jääty jälkeen asetetuista tulostavoit
teista pääasiassa siitä syystä, että opettajien niukat voimavarat on 
jouduttu keskittämään opetukseen. Opiskelijoiden tutkimustöiden 
ohjaus ja valvontatarve on rajusti lisääntynyt opiskelijavahvuuksien 
kasvun ja tutkimusten laatuvaatimusten nousun myötä. Tutkimuksen 
julkaisutoimintaa on kuitenkin jatkunut lähes suunnitellusti sekä 
suomen että englanninkielisenä. Ensimmäinen tutkijaesiupseeri val
mistunee tohtoriksi vuonna 1995. 

Hallinnon kokonaistulosta voidaan pitää tyydyttävänä, eräissä 
toiminnoissa jopa hyvänä. Tulosjohtamisen toteutuminen edistyy 
hitaasti. Suunnittelutehtävissä ollaan hieman jäljessä aikataulusta ja 
asetetuista tavoitteista. 

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstöä on osallistunut puolus
tusvoimien valmennusryhmiin sekä lajijohtajina että valmennettavi
na. Tämän myötä henkilöstö on toiminut joukkueen johtotehtävissä 
tai kilpaillut kansainvälisissä sotilaskilpailuissa. Sotilas-SM- ja maan
puolustusalueen mestaruuskilpailuista on saavutettu mitalisijoja. 

Koti- ja ulkomainen vierailutoiminta on jatkunut perinteisen vilk
kaana. Vuonna 1993 yhteensä 185 upseeria ja kadettia teki yhteensä 
44 opinto- tai muuta matkaa ulkomaille. Vastaavasti Maanpuolustus
korkeakoulussa vieraili runsas 20 ulkomaista upseeria samana vuon
na. Pohjoismaiset kadettipäivät järjestettiin Santahaminassa 21.-
23.5.1993. 

Keskimäärin kymmenen korkeakoulun upseeria ja opistoupsee
ria osallistuu vuosittain YK n rauhanturvatehtäviin. 

Puolustushallinnon rauhan ajan organisaation rationalisointi- ja 
kehittämisohjelmassa Maanpuolustuskorkeakoulu kuuluu joukko
osastoihin, joista kehitetään laajoja ja monipuolisia "koulutuskes
kuksia". Tämä merkitsee korkeakoulun johdon, hallinnon ja opetus
toiminnan keskittämistä Santahaminaan vuoden 1996 alusta alkaen. 
Myös Kruununhaan kiinteistöjen käyttö järjestellään uudellee!1. Jär
jestelyihin liittyvä suunnittelu on käynnistetty niin, että siirtymisen 
mittavat käytännön valmistelut saatetaan loppuun pääosin vuoden 
1995 sekä osin vuoden 1996 aikana. Toiminnan ja tilojen uudelleen-

järjestäminen kestää kokonaisuudessaan 1990-luvun loppuun. 
Keskittämiseen liittyen tarkistetaan Maanpuolustuskorkeakoulun 

organisaatiota, sen toimintamalleja, toimitiloj~ sekä toimin~aa säät~
leviä asiakirjoja koulutustehtävän vaatimuksia vastaavaksi. Henki
löstön tarve ja käyttö täsmennetään. 

Toimintoja rationalisoidaan uusia toimisto-, ohjaus- ja seuranta
järjestelmiä hyväksikäyttäen. Koulutus- ja opetusmateriaalin käytet
tävyys turvataan materiaali- ja huoltoaloja kehittämällä. Opetusma-
teriaali tuotetaan pääosin itse. . 

Keskittäminen edellyttää myös mittavaa tilojen saneerausta Ja 
uudisrakentamista. Erityisesti nykyaikaisten, osin siirrettävän teknii
kan omaavien luokkien ja pienryhmätilojen tarve tulee kasvamaan. 

Upseerin tutkinnon ja jatkotutkinnon perusosan koulutusj~jes
telmää kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Jatkotutkmnon 
jatko-osan opetussuunnitelma viimeistellään vuoden 1996 aikana. 
Lisääntyvä kansainvälinen ja muiden korke~k~ulujen kanssa ~apah
tuva yhteistyö, atk-tietotaito sekä tutkimusto1mmnan laatuvaallmuk
set otetaan erityisesti opetusohjelmissa huomioon. 

Opiskelijoiden valintaa, opintojen ohjausta sekä oikeudenmu
kaista arviointia koskevia järjestelmiä kehitetään myös kokemusten 
ja yhteistoiminnan perusteella. 

Keskittämis- ja opetusohjelmien suunnittelun ohella Maanpuo
lustuskorkeakoulun tulee lähivuosina tuottaa tarvetta vastaava mää
rä ammattitaitoisia upseereita puolustusvoimiin ja rajavartiolaitok
seen. Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa parhaiten tähän ~aa~te~
seen silloin, kun sen tarvitsemat henkilöstö-, tila-, matenaah- Ja 
rahoitusresurssit turvataan. 
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Everstiluutnantti 
Jussi Saressalo 
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KadK 
KADETTI KOULU 

Päättyneenä kaksivuotisiaksona 1993-94 on 
uusi nelivuotinen kadettikoulutus löytänyt 
uomansa. Ylimenovaihe päättyi opetussuunni
telman osalta, kun viimeinen kolmivuotinen 
kadettikurssi valmistui elokuun lopulla 1993. 

Katsausajanjaksolla on myös uusi organisaatio käynnistynyt 
niin, että Kadettikoulussa osana Maanpuolustuskorkeakou
lua suoritetaan upseerin tutkinto. Opintoviikkoja kertyy vä-

hintään 160, joten yliluutnantteina joukko-osastoihin lähtevät up
seerit ovat ylemmän korkeakoulututkinnon läpäisseitä. 

Perinteisin juhlallisuuksin valmistui 77.kadettikurssi elokuun lo
pussa 1993. Kurssi oli opintomenestykseltään hyvä. Priimukseksi 
selviytyi kadettivääpeli Jarkko Alen, joka palkittiin myös jalkaväki
säätiön plaketilla. 

Vuosi 1994 jäi historiaan siksi että yhtään suomalaista kadettia 
ei sinä vuonna valmistunut. Syynä oli kolmi-ja nelivuotisen tutkin
non ylimenovaiheen päättyminen. 

Vuosi 1994 alkoi juhlallisen näyttävästi, kun Kadettikoulu täytti 
75 vuotta tammikuussa. Vuosipäivää saapui juhlistamaan edustaja 
jokaiselta kadettikurssilta. 

Kesäkuussa valmistui ensimmäinen virolaiskadettikurssi, yhteensä 
kymmenen kadettia. Kahden vuoden aikana saadulle sotilaskoulu
tukselle riittää varmasti tarpeeksi haasteita Suomenlahden eteläpuo
lella. Virolaisille annettavaa sotilaskoulutusta on jatkettu niin, että 
vuoden 1994 lopulla opiskeli Kadettikoulussa 2. ja 3.virolaiskadetti
kurssi, kaikkiaan yli kaksikymmentä kadettia. 

Syyskuun alussa 1993 aloitti Kadettikoulun vielä tavanomaista 

pienempi 80.kadettikurssi, vain 80 kadettia. Seuraavana syksynä 
päästiin jälleen entisiin vahvuuksiin kun pyrkijöitä 81.kurssille hy
väksyttiin 130. Hakijoita Kadettikouluun oli sekä vuonna 1993 että -
94 vähän alle 400, joista kurssille hyväksyttiin noin neljännes. 

Kadettien taso on säilynyt korkeana: Kurssille hyväksyttyjen 
kadettien lukion päästötodistuksen keskiarvo on pysytellyt selkeästi 
kahdeksan paremmalla puolella. 

Koulutuksen sisältö ei ole kokenut suuria muutoksia uudistuk
sista huolimatta; oppiaineet ovat samoja kuin ennen. Kuitenkin nel
jässä vuodessa on mahdollista päästä opinnoissa syvemmälle kuin 
aikaisemmin ja näin laajentaa ammatillista ja yleissivistävää tietä
mystä. Vastuuta omasta opiskelusta on yhä enemmän annettu kade
teille itselleen. Kadetit harjoittelevat käytännön taitoja myös huo
mattavasti entistä pidemmillä työharjoittelujaksoilla joukko-osas
toissa. Jalkaväkilinjalla kuten myös muilla aselajilinjoilla on nykyi
sin puolitoista vuotta aikaa juurruttaa itseensä aselajitietoutta. . 

Pidentynyt aselajijakso viimeistään antaa sen käytännön taidon 
jota nuori jalkaväkiupseeri kouluttajana tarvitsee. Epäilyt kirja~iisaista 
ja yliteoreettisista kadeteista ovat siis tässäkin mielessä turhia. 

Ulkoiset puitteet opiskelulle ja opettamiselle ovat viimeisen kah
den vuoden aikana kohentuneet. Uusi opintotalo otettiin käyttöön 
vuoden 1994 alussa. Päärakennuksen peruskorjaus eteni suunnitel-

Jalkaväen säätiön 
valtuuskunnan puheen
johtaja kenraaliluutnantti 
Raimo Viita, säätiön 
puheenjohtaja eversti 
Purmo Saarikoski ja 
jalkaväen tarkastaja 
eversti Antero Leirimaa 
onnittelemassa 75-
vuotiasta Kadettikoulua 
tammikuussa 1994. 
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lusti, niin että keväällä 1994 valmistui nykyajan vaatimusten mukai
set yhden hengen tuvat toiseen ja kolmanteen kerrokseen. 

Samoin kirjasto pääsi siirtymään väliaikaistiloista omalle paikal
leen. Peruskorjauksen kolmannen vaiheen edelleen jatkuessa ovat 
sekä uimahalli että voimistelusali työn alla. Liikuntakoulutuksen ja 
vapaa-ajan kuntoilun järjestäminen on siksi vaatinut aiempaa enem
män töitä. Opintotalon valmistumisesta ja peruskorjauksesta huoli
matta luokkatilojen määrä ei vastaa täysin neljän kadettikurssin tar
peita. 

Suuri voimienponnistus oli Pohjoismaisten kadettipäivien järjes
täminen Suomessa toukokuussa 1993. Kadettikoulun urheilumenes
tys on jo pitkään ollut erinomainen kadettipäivillä. Kiitosta on myös 
herunut suomalaisten kadettien sotilaallisen kohteliaasta käytökses
tä. 

Omilla kadettipäivillä urheilumenestyksemme oli myös hyvä -
hopeasija Norjan jälkeen. Seuraavana vuonna kadettipäivien isäntä
nä oli Norja. 

Urheilurintamalla menestystä on tullut laajemminkin: kadetti Jussi 
Annala menestyi sotilaiden SM-ampumahiihdossa hyvin ollen II 20 
km:llä vuonna 1994. Annala hiihti myös pronssille tulleessa Suomen 
partiossa sotilaiden MM-kilpailuissa samana vuonna. 

Joukkuemenestystä Kadettikoulun partiot saavuttivat suunnis
tuksessa- Sotilaiden SM-kilpailuissa vuonna 94 tuli yleismestaruus
pronssi. 

Läntisen Maanpuolustusalueen kesäpartiosuunnistuksen voitot 
ovat tulleet Kadettikoululle sekä vuonna 1993 että -94. Tulosta 
täydensi LMPA:n talvipartiokilpailun voitto jälkimmäisenä vuonna. 

Kadettikouluun on tutustunut katsausajanjaksolla lukuisia vie
raita. Vuosittain kouluun ja täällä annettavaan koulutukseen on pe
rehtynyt melkein kymmenen tuhatta henkeä. Erityisesti arvostamme 
kummikurssien ylläpitämiä lämpimiä suhteita nykyisiin viisikym
mentä vuotta nuorempiin kadetteihin. Arvokkaat perinteet on pyritty 
uudessakin organisaatiossa säilyttämään. 

Kadettikoulu kasvattaa vastuullisia ja velvollisuudentuntoisia 
upseereita rauhan ajan komppanianpäälliköiksi sekä sodanajan jouk
koyksikön komentajiksi. Näihin vaativiin tavoitteisiin päästään Ka
dettikoulussa ainelaitosten, kurssin johtajien ja muiden kadettien 
hyväksi työskentelevien henkilöiden voimin. Ratkaisevan panoksen 
opiskeluun antaa kuitenkin jokainen kadetti itse. 

SISU Defence 
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Eversti Tauno Ylänne, 
opiston johtaja 
1.9.1994 alkaen 
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MPO 
MAANPUOLUSTUSOPISTO 

Tarkastelun kohteena oleva kaksivuotisjakso 
1993-94 on ollut Maanpuolustusopistossa 
työntäyteinen ja monin tavoin poikkeukselli
nen aiempiin vuosiin verrattuna. 

Eversti Pertti Pyötsiä, 
opiston johtaja 
31 .8.1994 asti 

Puolustusvoimien uusi johta
mis- ja hallintojärjestelmä, jota 
on toteutettu 1.1.1993 alkaen, 

muutti opiston nimen Maanpuolustus
opistoksi. Samassa yhteydessä astui 
voimaan asetus Maanpuolustusopis
tosta (669/92) ja opiston uusi kokoon
pano, joka vastaa täysin myös uutta 
tulosjohtamisajattelua. 

26.1.1993 vietettiin Maanpuolus
tusopiston 75-vuotispäiviä perinteisin 
juhlavin menoin. Merkkipäivän kun
niaksi ilmestyi kirja "Vöyrin sotakou
lusta Maanpuolustusopistoksi 1918-
1993". Kirja kertoo Maanpuolustus
opiston ja opistoupseerien ammatti
kunnan historiasta. 

Maanpuolustuopiston johtaja 

Suunnittelu- ja valml.~ll Koulutuspäällikkö Huoltopäällikkö 

l.RakEsk Peruskurssi-os HKesk 

2.RakEsk Jatkokurssi-os 

Y Rakuunasoittokunta 1 Täydennyskurssi-os 

Maalis- huhtikuun vaihteessa opisto johti Kymen sotilasläänin 
taisteluharjoituksen "LUU-93" Luumäen-Miehikkälän alueella. Har
joitukseen osallistui joukoja myös Mikkelin sotilasläänin alueelta. 

Muilta osin koulutus on keskittynyt pääsääntöisesti uusimuotoi
sen opistoupseerikoulutuksen toteuttamiseen asiaa selvittäneen laa
jahkon, eversti Pertti Pyötsiän johtaman, työryhmän loppuraportin 
pohjalta. Uusittujen opetusohjelmien mukaisen peruskurssi 52:n aloitti 
3. 1.1994 150 opiskelijaa, jotka valmistuvat kahden ja puolen vuoden 
opiskelun jälkeen kesällä 1996. 

Katsausjakson aikana peruskursseilta 50 ja 51 on valmistunut 
yhteensä runsaat 350 opistoupseeria. Kesällä 1994 valmistuneet opis
toupseerit siirtyivät tuleviin palveluspakkoihinsa vänrikkeinä. Juh
lallisia päättäjäistilaisuuksia ovat läsnäolollaan kunnioittaneet puo
lustusministeri Elisabeth Rehn, henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri 
Pentti Lehtimäki sekä muuta puolustusvoimien korkeata johtoa Päät
täjäistilaisuuksissa on palkittu vuonna 1993 PK 50:n priimus, vääpe
li Timo Tuunila ja lisäksi kouluttajapatsaalla kapteeni Ari Käpynen 
sekä vuonna 1994 PK 51 :n priimus, vänrikki Kristian Laxen ja 
kouluttajapatsaalla luutnantti Matti Meuronen. 

Peruskurssien lisäksi kaksivuotisjakson aikana on toimeenpantu 
jalkaväen luutnanttikurssi 21 (26) sekä viimeiset vanhamuotoisen 
peruskoulutuksen mukaiset ylempään virkatutkintoon johtavat PO II 

Maanpuolustusopiston 
kokoonpano 1.1.1993 
alkaen. 
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Opiston johtaja eversti 
Pertti Pyötsiä seuraa 
peruskurssin oppilaiden 
toiminta. SA-kuva. 
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jaksot sekä myös viimeinen jalkaväen vääpelikurssi. 
Opistoupseerikoulutuksen lisäksi Maanpuolustusopistossa on 

koulutettu hyvällä menestyksellä erikoisupseereita, teknikkoupsee
reita ja sotilasammattihenkilöstöä ao. henkilöstöryhmän koulutusjär
jestelmän mukaisilla yhteiskoulutusjaksoilla yhteensä 182 henkilöä, 
joukossa myös naisia. 

Lisäksi keväällä 1994 toimeenpantiin jo toinen virolaisille opis
kelijoille tarkoitettu Kouluttajakurssi. Kurssilta valmistui 20 opiske
lijaa Viron puolustusvoimien tarpeisiin. Maanpuolustusopisto suo
ritti vierailun keväällä 1994 vastaavaan virolaiseen oppilaitokseen 
Vörussa. 

Varusmieskoulutusta on jatkettu l .Rakuunaeskadroonassa nor
maaliin tapaan, sotilaspoliisikoulutuksen osuus on hieman lisäänty• 
nyt. Kertausharjoituksia on järjestetty entiseen tapaan velvoitteiden 
edellyttämällä tavalla. 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Pentti Leh
. timäki seurueineen on tarkastanut Maanpuolustusopiston 25.11.1993 
ja 18.5.1994. 

Maanpuolustusopiston johtaja vaihtui 1.9.1994 eversti Pertti Pyöt• 
siän siirtyessä reserviin. Uudeksi johtajaksi tuli eversti Tauno Ylän
ne Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnasta Myös suunnittelu-

ja valmiuspäällikkö, joka samalla toimii Uudenmaan Rakuunoiden 
perinnekomentajana, vaihtui. Everstiluutnantti Antti Maijanen luo
vutti 1.12.1994 tehtävät everstiluutnantti Ismo Talkalle. 

Opistolla on katsauskauden aikana käynyt runsaasti vieraita sekä 
kotimaasta että ulkomailta. Heille on esitelty opiston toimintaa, tilo
ja ja koulutusvälineistöä. Lisäksi opisto on aktiivisesti osallistunut 
ympäröivän yhteiskunnan erilaisiin merkittäviin tapahtumiin, joiden 
yhteydessä opiston toimintaa on pyritty tekemään tunnetuksi eri 
kohderyhmille. Muuta yhteistoimintaa on jatkettu entiseen tapaan 
eri sidosryhmien, järjestöjen ja Päällystöliiton kanssa. 

Vuonna 1994 Maanpuolustusopisto voitti IMPA:n partiohiihdon 
joukkueella majuri Jaakko Helminen, luutnantti Ari Jussila ja opisto
upseerit Olli-Pekka Peltola ja Mika Hakala. Voitto oli jo neljäs 
viimeisen kuuden vuoden aikana. Sotilaiden SM-kilpailuissa Maan
puolustusopiston partio sijoittui kuudenneksi. Maanpuolustusopis
ton liikuntapaikat kohentuivat vuonna 1994 tuntuvasti: valaistu pu
rurata sai uuden puru/hakepinnan kesäkuussa yhteistyössä Lappeen
rannan kaupungin kanssa, elokuussa valmistui juoksutestirata jalka
pallokentän ympärille ja lokakuussa valmistui uusi esterata. Esterata 
on ensimmäinen uusittujen piirustusten mukaan tehty rata puolustus
voimien piirissä. 

Maanpuolustusopiston toimintaedellytyksissä tapahtuneet muu
tokset ovat jossakin määrin häirinneet säännönmukaista sovittuihin 
tulostavoitteisiin tähtäävää työskentelyä. Pienehköistä ongelmista ja 
puutteista huolimatta Maanpuolustusopisto on pystynyt ja pystyy 
tulevaisuudessakin toteuttamaan sille suunnitellut tehtävät ja aivan 
erityisesti kouluttamaan korkean ammattitaidon ja hyvät asenteelli
set valmiudet omaavia opistoupseereita puolustusvoimien ja rajavar
tiolaitoksen palvelukseen. 
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Eversti Reijo Jantunen 
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RaiaK 
RAJAKOULU 

.Rajavartiolaitoksen koulutustoiminta on voimakkaassa ke
hitysvaiheessa, joka ensisijaisesti perustuu laitoksen tehtä

. vissä ja toimintaympäristössä tapahtuneisiin ja näköpiirissä 
oleviin muutoksiin. Kaikenlaisen koulutus- ja opetustoiminnan suu
rin haaste on nähdä vallitsevan tilanteen, toimintaympäristön ja teh
tävien yli tulevaisuuteen 

Johdonmukaisten ja luotettavien visioitten lisäksi koulutus tar
vitsee tehokkaan, tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen koulutusjär
jestelmän ja organisaation. Tässä tarkoituksessa rajavartio laitokses
sa on käynnissä suunnittelutyö laitoksen kahden koulun - Rajakou
lun ja Merivartiokoulun - yhdistäminen yhdeksi hallintoyksiköksi. 
Samalla koululle tulee enemmän suunnitteluvastuuta rajavartiolai
toksen henkilökunnan ja varusmiesten koulutuksesta sekä tutkimus
ja kehittämistoiminnan osuutta lisätään. 

Uudelleen organisoidun "Rajavartiokoulun" on tarkoitus aloittaa 
toimintansa syksyllä 1995 niin, että sillä on pysyviä tiloja sekä 
Imatralla että pääkaupunkiseudulla 

4 

Rajavartiolaitoksen varusmiesten koulutuksessa tapahtuu vuon
na 1995 oleellinen muutos, kun Rajakouluun tähän asti keskitetty 
aliupseerikoulutus hajautetaan hallintoyksiköitten rajajääkärikomp
panioihin Ivaloon, Kajaaniin ja Onttolaan. Rajakouluun jää oma 
aliupseerikurssi, jolla koulutetaan reserviin aliupseereita Kaakkois
Suomen rajavartioston rajajoukkoja varten. 

Varusmiesten koulutuksessa painotetaan entistä enemmän raja
joukkojen tilanteita ja tehtäviä. Tätä asiaa korostaa myös rajavartio
laitoksen Sissikomppanioiden nimenmuutos laitoksen 75-vuotispäi
vänä 21.3.1994, josta alkaen vartiostojen ja Rajakoulun varusmies
yksiköitten nimi on Rajajääkärikomppania ja miehistön sotilasarvo
na rajajääkäri. Koulutusohjelmat on myös uudistettu läpikotaisin 
vastaamaan aiempaa paremmin rajajoukkojen tilanteita ja tehtäviä. 

5 Jalkaväen vuosikirja 

Rajakoulun Avoimet ovet 
-päivää vietettiin 
20.3.1994 erilaisten 
toimintanäytösten ja 
yhdessäolon merkeissä. 
Voimankäyttö ja itsepio
lustus ovatrajajääkärin 
perustaitoja. 
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LR 
LAPIN RAJAVARTIOSTO 

Lapin rajavartioston komentajan alainen rajajääkä
ri~omppania kouluttaa Lapin arktisissa olosu~teissa 
asevelvollisia vartioston kriisiajan ja sodan aian 
tarpeisiin. Saapumiserän vahvuus on syksxsta 1994 
asti ollut kahdeksankymmentä Lapin alueelta kotoi
sin olevaa alokasta. Varusmieskoulutus painottuu 
peruskoulutuskaudelta alkaen rajanvartioinnin 
reservi- ja tukitehtäviin sekä sissitoimintaan ja 
tiedusteluun vihollisen selustassa. Osa miehistöstä 
saa erikoiskoulutuksen muun muassa sissikoiranoh
jaajaksi ja tarkka-ampujaksi. 

Rovaniemelle keskitetty varusmieskoulutus esikunnan ka
sarmialueella päättyi syyskuussa 1993, jolloin sissikomppa
nia muutti peruskorjattuihin tiloihin Suomen pohjoisimpaan 

varuskuntaan Ivaloon. Eräänä syynä muutokseen oli esikunnan ka
sarmialueen jääminen laajan asutuksen keskelle. 

Rajavartiolaitoksen vuosipäivänä 21.3. vuonna 1994 rajavartio
laitoksen varusmiesyksiköiden nimi muutettiin sissikomppaniasta 
rajajääkärikomppaniaksi ja miehistön palvelusarvoksi määrättiin ra
jajääkäri, minkä nimityksen sotamarsalkka Mannerheim antoi raja
vartiostojen kantamiehistölle jo 26.5.1941. Uudet nimet kuvaavatkin 
hyvin koulutuksen ja toiminnan erikoisluonnetta. 

Tähän asti Rajakoululla järjestetty aliupseerikoulutus päättyy 
syksyllä 1995, jolloin saapumiserästä 11/95 lukien aliupseerit koulu
tetaan rajajääkärikomppaniassa järjestettävillä kursseilla. Reserviup
seerikoulutus ja lääkintäalan erikoiskoulutus jatkuu edelleen puolus
tusvoimissa järjestettävillä kursseilla. 

Lapin rajavartiosto on elänyt kahden viimeksi kuluneen vuoden 
aikana muutenkin muuttamisen aikaa. Sissikomppanian jälkeensä 
jättämä kasarmirakennus kunnostettiin LRE:n ja huolto-keskuksen 
tarpeita vastaavaksi. Toukokuussa 1994 Lapin rajavartioston esikun
ta ja huoltokeskus pääsivät muuttamaan uusittuihin tiloihin. Muuton 

myötä saatiin ennen hajallaan olleet työpisteet koottua saman katon 
alle. 

Valtakunnanrajan vartioinnista on huolehdittu vakiintuneella ta
valla rauhallisissa olosuhteissa. Lapin rajavartioston valvomilla ra
janylityspaikoilla on rajanylitysliikenne kasvanut huomattavasti ai
empiin vuosiin verrattuna, jonka johdosta rikkomusten määrä on 
vastaavasti kasvanut. Rajanylitysliikenteestä venäläisten osuus on 
lisääntynyt selkeimmin. Valtakunnanrajan vartioinnin tehostamisek
si käytetään hyväksi teknisiä valvontajärjestelmiä. 

Muonion ja Ylitornion rajavartioalueet yhdistettiin kesäkuussa 
1993 ja niistä muodostettiin koko Ruotsin vastaisen ja osittain Nor
jan vastaisen valtakunnanrajan vartioinnista huolehtiva yksikkö. Sa
malla organisaatiota kevennettiin lakkauttamalla johtamispaikka Yli
torniolta, josta siirrettiin työvoimaa tuki tehtävistä rajanvartiointiteh
täviin 

ATK-aika on alkanut voimallisesti näkyä myös Lapin rajavar
tiostossa, kuten muillakin valtionhallinnon ja yksityisillä sektoreilla. 
Lapin rajavartiostossa on käytössä oma sisäinen lähiverkkoja tarvet
ta vastaavat tietokoneet aina rajavartioasemia ja ylikulkupaikkoja 
myöten. Lapin rajavartiostossa on siirrytty tulosjohtamisen aikakau
teen vuoden 1993 alusta lukien ja kokemukset tulosjohtamisesta 
ovat olleet pelkästään myönteisiä. 

Rajavartioston kilpaurheilijoiden saavutusten parhaimmistoa vuo
sien 1993 ja 1994 aikana olivat mm: 
- Itn Pekka Vaaralan 1. sija vuoden 1994 (sotilaiden SM-ammun
noissa (vapaapistooli 60 Is), 3.sija vuoden 1994 ammunnan SM
kilpailuissa (isopistooli) sekä MM-kisaedustus vuonna 1994 (ilma
pistooli) 
- rvja Veikko Ala-Kahrakuusen 2.sija vuoden 1994 ammunnan SM
kilpailuissa (vakiokivääri 60 Is makuu) 
- ylirvja Matti Turpeisen 2. sija (vakiokivääri 3 x 20 Is) ja 4. sija 
(pienoiskivääri 3 x 20 Is) vuoden 1994 sotilaiden SM-ammunnoissa 
- rvja Veikko Ojan 3. sija vuoden 1993 sotilaiden SM-hiihtokilpai
luissa (maastohiihto 15 km) sekä 3.sija vuoden 1993 sotilaiden MM
hiihtokilpailuissa (maastohiihto 15 km) 
- rvja Ari Palo lahden 2. sija ja rvja Ari Marjettan 3. sija vuoden 1994 
sotilas-SM -hiihtokilpailuissa (maastohiihto 15 km). 
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1 KR 
KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

Kainuun rajavartiosto vartioi ja valvoo valtakunnan rajaa 
410 kilometrin rajaosuudella Kainuussa ja Koillismaalla. Ra
janvartioinnissa korostuu maastorajan valvonta, koska rajan 

yli johtavia teitä on harvassa; vuosina 1993-94 Kainuun rajavartios~ 
to on valvonut rajanylitysliikennettä Kuhmossa Vartiuksen passin
tarkastuspaikalla, Kuusamossa Kortesalmen tilapäisellä passintar
kastuspaikalla ja kolmella puutavaran tuontiin tarkoitetulla rajanyli
tyspaikalla. 

Kainuun rajavartioston toimintaan vuosina 1993-94 merkittä
västi vaikuttanut tekijä on ollut jatkuvasti kasvava lähialueyhteistoi'" 
minta Suomen ja Karjalan tasavallan välillä. Lisääntyvä turismi ja 
muu liikenne sekä Venäjän Karjalaan että myös kauemmas Venäjälle 
kasvattaa jatkuvasti liikennemääriä Vartiuksessa ja Kortesalmella. 

Kainuun rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla vuonna 
1993 oli henkilöiden rajanylityksiä 98 000 ja ajoneuvojen rajanyli
tyksiä 51 000. Vuonna 1994 henkilöiden rajanylityksiä tapahtuu 
Vartiuksessa lähes 100 000 ja muilla rajanylityspaikoilla yhteensä 
noin 15 000. Henkilöiden maahantulon ja maastalähdön valvonnasta 
on tullut Kainuun rajavarttoston ulospäin näkyvin tehtävä. ' 

Vuosina 1993-94 Kainuun rajavartioston sisäisessä rakenteessa 
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuonna 1994 tehtiin päätös 
vartioasemien määrän vähentämisestä kymmenestä yhdeksään vuonna 

RjP8:N veteraanien 
rivistöä tarkastavat 
14.8.1994 everstiluut
nantti Artturi Rautala ja 
eversti Veikko Nummi
nen. 

RjP8:n muistokivi paljas
tettiin 14.8.1994 Kajaa
nissa. Kivi on Salpalinjan 
estekivi Kuusamosta. 

RjP8:n veteraaneja 
kokoontuneena Kajaaniin 
takana näkyvän muisto
kiven paljastustilaisuu
teen. 
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1995. Rajavartioston henkilö-määrän vähenemisestä huolimatta ra
javartioasemilla palvelevan henkilöstön määrä ei vähentynyt olen
naisesti vuoteen 1992 verrattuna. 

Tapahtumia 
Vuonna 1993 Kainuun rajavartiosto aloitti toimintapiirissään ra

javyöhykelupien myöntämisen. 1.6.1994 lukien ovat voimassa vain 
rajavartioviranomaisen myöntämät rajavyöhykeluvat. Rajavyöhyke
lupien myöntäminen ja valvonta kuuluvat nyt rajavartiomiehille. 

Kainuun rajavartiosto vietti 21.3.1994 rajavartiolaitoksen 75.vuo
sipäivää perinteisin juhlamenoin. Vuosipäivänä muuttui varusmies
koulutusta antavan Sissikomppanian nimi Rajajääkärikomppaniaksi. 
Samalla otettiin jälleen käyttöön rajajääkäri-nimike, nyt varusmies
ten miehistön sotilasarvona. 

Varusmiespalvelukseen astuvien varusmiesten määrää lisättiin 
11/94 saapumiserästä alkaen kahdeksastakymmenestä sataan. Määrä 
vastaa paremmin rajavartiostonjoukkotuotantotarpeita. Vuonna 1993 
myönnettiin valtion lisätalousarviossa määräraha Kajaanin 1960-
luvulla valmistuneen kasarmirakennuksen perusparannuksen aloitta
miseen. Työ alkaa vuonna 1995. 

Kajaanissa paljastettiin 14.8.1994 rajavartioston alueella Raja
jääkäripataljoona 8:n muistokivi. Kainuun ja Koillismaan miehistä 
koottu RjP 8 toimi Jatkosodassa Uhtuan ja Rukajärven välisellä 
erämaaosuudella. Ämmänsaaressa paljastettiin 27.6.1994 suomus
salmelaisen, Jatkosodan alussa Juntusrannan suunnalla taistelleen 
25. Rajajääkärikomppanian muistolaatta. 

Urheilusaavutuksia 
Kainuun rajavartioston menestyksekkäin urheilija vuosina 1993-

94 oli ikämiessarjassa hiihtävä ja suunnistava rajavartija Eero Väisä
nen saavutuksinaan vuoden 1994 veteraanien maastohiihdon MM
kilpailuissa maailmanmestaruudet M 40-sarjassa 30 km ja 50 km 
matkoilla perinteisellä tyylillä, 2. sija 15 km vapaalla tyylillä ja 
3.sija 4x10 km viestissä. Sotilaiden SM-kilpailuissa hän saavutti 
mestaruudet maastohiihdossa M 40-sarjassa ja suunnistuksessa M 
45-sarjassa. 

Rajavartija Vesa Pöntiö ja rajavartija Marko Santapakka edusti
vat Suomea vuoden 1994 CISM:n talvikisoissa. 

Suomen mestaruuksiin vuonna 1994 ylsivät luutnantti Antti Kaup
pila hiihtosuunnistuksessa M 35-sarjassa ja ylirajavartija Hannu Jun
tunen ampumahiihdossa M 40-sarjassa. 

Monen kerroksen 
jalkaväkeä. 
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P-KR 
POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on vastannut valtionhal
linnon säästötoimenpiteisiin keskittämällä toimintaa suurem
piin yksikköihin sekä lisäämällä teknisen valvontakaluston 

käyttöä. Vuonna 1993 lakkautettiin Kokkojärven, Kivivaaran ja Mu
talahden rajavartioasemat Näin päätehtävien hoitoon, rajojen varti
ointiin ja valvontaan sekä rajanylikulun valvontaan, käytettäviä voi
mavaroja on voitu osin lisätäkin henkilöstön vähenemisestä huoli
matta. Rajavartiolaitos on määrätty passintarkastusviranomaiseksi 
vuoden 1994 alusta. 

Rajanylitysliikenne on kasvanut vuodesta 1992 vuoteen 1994 
noin 30 prosenttia Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajan
ylityspaikoilla. Hyvän asiakaspalvelun ja tehokkaan valvonnan edel
lytykset paranivat Niiralan rajoitetulla passintarkastuspaikalla, kun 
uusi ja ajanmukainen raja-asema otettiin käyttöön 1.7 1994. 

Rajavartiosto osallistui yhdessä Pohjois-Karjalan rajamieskillan 
kanssa Ilomantsin torjuntavoiton 50-vuotisjuhlien järjestelyihin elo
kuussa 1994. Juhliin liittyen uusittiin mm taistelupaikkojen opastau
lut. 

Rajavartioston apulaiskomentaja vaihtui 1.9.1993 everstiluutnantti 
Pertti Ruotsalaisen siirtyessä Vartiolentolaivueeseen. Tehtävät otti 
vastaan rajavartiolaitoksen esikunnasta siirtynyt everstiluutnantti 
Martti Kukkonen. · 

Varusmiesten koulutusedellytykset Pohjois-Karjalan rajavartios
tossa ovat säilyneet hyvinä. Vuosittain noin 200:n rajavartioston 

reserviin tulevien miesten koulutusta on kehitetty lisäämällä rajan
vartiointikoulutusta. Varusmiesten palvelusmotivaatioon tällä on ol
lut selvästi myönteinen vaikutus. Varusmieskoulutuksessa on jatket
tu tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan Prikaatin kanssa. Rajavartio
laitoksen 75-vuotisjuhlapäivänä 21.3.1994 sissikomppanian nimi 
muuttui rajajääkärikomppaniaksi ja rajavartiolaitoksessa varusmie
henä palvelevat, sotilasvalan vannoneet jääkärit nimitettiin rajajää
käreiksi. Näin Suomen Marsalkka Mannerheimin talvisodassa tais
telleille rajavartiomiehille antama rajajääkäri-nimitys sai kytkennän 
tulevaisuuteen. 

Pohjois-Karjalan rajavartioston hyvä menestys kansainvälisissä 
sotilas- ja siviilikilpailuissa jatkui. CJSM:n mestaruuskilpailuista saa
vutuksena on useita mitaleita ja siviilikilpailuista merkittävimpinä 
rajavartija Tapio Säynevirran ja rajavartiomestari Kalle Leskisen 
ammunnan MM-kilpailuista 1994 saavuttama joukkuemaailmanmes
taruus uudella ME tuloksella sekä kaksi joukkuehopeaa. Ammunnan 
sotilas SM-kilpailujen yleismestaruuden P-KR voitti vuonna 1994 7. 
kerran peräkkäin. Rajavartiomiehen ammattitaitokilpailuissa, raja
koiramestaruuskilpailussa v 1993 ja rajapartiomestaruuskilpailussa 
v 1994, P-KR:n edustajat saavuttivat henkilökohtaiset mestaruudet. 

Ammattitaitoisella henkilöstöllä ja toimintoja edelleen kehittä
mällä Pohjois-Karjalan rajavartiostolla on tulevaisuudessakin riittä
vä kyky hoitaa sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät. 

Niiralan 1.7.1994 
käyttöön otettu raja· 
asema. 
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.. 
KANSAINVALISEN 
RAUHANTURVAAMISEN .. 
KEHITYKSESSA 

RAUHANTURVAAMINEN, KANSAINVÄLINEN 
KONFLIKTINESTO JA HUMANITAARINEN TOIMINTA 
KOKNAISVALTAISISSA M ISSIONEISSA 

Olemassaolonsa aikana Yhdistyneet Kansakunnat oli vuoteen 1990 
mennessä perustanut kaikkiaan 18 rauhanturvaamisoperaatiota. Lu
kumäärä oli kolme vuotta myöhemmin kaksinkertainen ja vuoden 
1994 joulukuussa YK kaavaili jo yli neljättäkymmenettä operaatiot
aan. 

Uusimpien operaatioiden henkilöstölukumäärä on vaihdellut aina 
muutamasta sotilastarkkailijasta tai siviilimonitorista aina useita kym
meniä tuhansia rauhanturvaajia käsittäviin missioneihin, kuten UN
TAC Kambodshassa, UNOSOM Somaliassa ja UNPROFOR Balka
nilla. 

Vielä 1970- ja 80- luvuilla Suomen rauhanturvaajien lukumäärä 
oli noin 10% kaikista ja pohjoismailla yhteensä oli kolmannes maail
man noin 5-10 operaation rauhanturvaajista. Vuonna 1991 käynnis
sä olevien operaatioiden lukumäärä oli 13 ja rauhanturvaajia niissä 
oli noin 11 000. Joulukuussa 1994 oli käynnissä noin 17 YK:n 
perustamaa operaatioita ja rauhanturvaajia yli 78 000, jakautuen 
rauhanturvajoukkojen henkilöstöön (n. 74 000), sotilastarkkailijoi
hin (n. 2 000) ja siviilipoliiseihin (n. 2 000). YK-rauhanturvaamis-

M TIKKA 

henkilöstö on kolmessa vuodessa kasvanut noin seitsenkertaiseksi. 
YK on suuren paineen alaisena joutunut hyväksymään palveluk

seensa myös melko vaatimattomasti koulutettua ja varustettua rau
hanturvahenkilöstöä, koska tähän saakka pääasiallisesti kansallisella 
pohjalla ollutta koulutuskapasiteettia ei maailmanlaajuisesti ole eh
ditty saattaa riittävälle tasolle vastaamaan edes ajankohtaista tarvet
ta. Pohjoismaat, joilla 1960- luvulta saakka on ollut toimiva järjes
telmä rauhanturvaajiensa kouluttamiseksi, ovatkin yhä enenevässä 
määrin ryhtyneet kouluttamaan myös henkilöstöä pohjoismaiden ul
kopuolelta. 

Samalla kuin rauhanturvamissionien lukumäärä ja henkilöstötar
ve on dramaattisesti lisääntynyt, myös kriisialueiden konfliktien laa
tu on muuttunut entistä kokonaisvaltaisemmaksi kun YK, kesken 
käynnissä olevan konfliktitilanteen, jopa sodankäynnin, ryhtyy har
joittamaan "konfliktinestotoimintaansa". Uusia piirteitä ovat erittäin 
laajamittaiset humanitaariset avustusprojektit siviiliväestön ja pako
laisten pelastamiseksi (Somalia, Ruanda, Bosnia), vaara joutua kon
fliktin osapuoleksi ja joskus tarve tukeutua voimakkaaseen ulkopuo
liseen sotilaalliseen interventioon perinteisen rauhanturvaamisen 
mahdollistamiseksi (Persianlahti, Somalia, Bosnia). Uusi piirre on 
myös rauhanturvajoukon ennaltaehkäisevä ryhmittäminen kriisialt
tiille alueelle (FYR Makedonia). 
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Kansainvälisessä "konfliktinestotoiminnassa" arvioidaan olevan 
noin 100 000 sotilashenkilöä jatkuvasti ja niitä tukien tai niiden 
ohella useita kymmeniä tuhansia henkilöitä eri humanitäärisissä teh
tävissä. Pelkästään Balkanilla toimivat m.m seuraavat humanitaari
set järjestöt; UNHCR, UNICEF, WHO, ICRC, WFP, UNDP, IOM, 
UNESCO, UNIDO ja UNDHA. 

Keskeisessä asemassa Balkanilla on ICFY (entisen Jugoslavian 
alueen kansainvälinen konferenssi), jonka rajanvalvontatehtävässä 
Suomellakin on siviilitarkkailijoita syyskuusta 1994. Vuodesta 1994 
Suomi on lähettänyt myös siviilipoliiseja YK-operaatioihin, 
UNPROFOR:iin ja ONUMOZ:iin. 

RAUHANTURVAAMISEN 
UUDET FOORUMIT 

YK:n lisäksi rauhanturvaamistoimintaan osallistuu nykyään myös 
muita organisaatioita, kuten ETYK (nyk. ETYJ) (m.m Kaukasuksel
la), EU (m.m Balkanilla), IVY ja Venäjä (m.m Kaukasuksella), OAU 
ja ECOWAS (Afrikka, Liberia), NACC on PfP-ohjelmansa puitteis
sa aloittanut rt-koulutuksen jne. 

ETYK 
Suomen rauhanturvaamislakiin (514/84) eduskunta hyväksyi kesällä 
1993 muutoksen (520/93), jonka perusteella Suomi voi osallistua 
myös ETYK:n (ETYJ) rauhanturvaamistoimintaan samoin perustein 
kuin YK:n toimintaan. ETYK:n Vuoristo-Karabachin rauhanturvaa
misoperaation suunnittelutehtävissä onkin ollut jo kesästä 1992 eversti 
(evl evp) Heikki Happonen lähinnä valmistelemassa ETYK:n soti
las- ja sotilastarkkailijakomponentin mahdollista toimintaa. Marras
kuusta 1994 Suomi asetti ETYK:n pyynnöstä kenraalimajuri (eversti 
evp) Heikki Vilenin Nagomo-Karabahin operaation suunnitteluryh
män (IOPG) johtajaksi tehtävänään jatkaa kyseisen operaation val
mistelua kokonaisuudessaan. Suomi on myös luvannut asettaa noin 
5 sotilastarkkailijaa tähän operaatioon, jos se käynnistyy. ETYK:n 
vaikeuksista mainittakoon, että paitsi sisäisen konsensuksen, se vaa
tii myös kriisin osapuolten täyden tuen ja hyväksynnän toiminnal
leen sekä pitävän aselevon, jotta päätös osallistumisesta voidaan 
tehdä. 

NACC-PfP 
NATO:lle Suomi luovutti toukokuussa 1994 NACC:n PfP- (rauhan
kumppanuus) ohjelman puitteissa tarjouksensa. Se sisältää mm. esi
tyksen rauhanturvaamisalan yhteistoiminnasta ja koulutuksesta PfP:n 
ohjelmassa. Marraskuussa 1994 esiteltiin Brysselissä noin 20:n 
NACC-maan edustajille Suomen rt-koulutusjärjestelmää ja esitettiin 
kutsu tulla tutustumaan Suomen YK-Koulutuskeskukseen helmi- ja 
huhtikuussa 1995. Yksi PfP-maille tarkoitettu rt-peruskurssi on suun
niteltu pidettäväksi YK-KoulK:ssa kesäkuussa 1995. 

BaltBatt 
Baltian maiden rauhanturvaamiskykyä päätettiin kehittää kansainvä
lisenä yhteishankkeena. Vuodesta 1993 on baltialaisen rauhantur
vaamispataljoonan, ns. BaltBatt, kouluttamiseksi ja perustamiseksi 
paitsi pohjoismaat myös Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Alankomaat 
ja USA olleet yhteistoiminnassa Baltian maiden kanssa. Henkilöstön 
koulutus sekä eri maissa että rauhanturvaamisoperaatioissa ja mate
riaalin kokoaminen on käynnissä. Suomi on YK-tarkkailijakursseil
laan kouluttanut baltialaisia tarkkailijoita. BaltBatt:in arvioidaan ole
van toimintavalmis vuoden 1996 aikana. 

EU-ICFY 
Joulukuussa 1994 ICFY pyysi Suomea asettamaan Serbia-Monte
negro rajanvalvontaelimensä koordinaattoriksi sopivan henkilön. Teh
tävään suunniteltiin kirjoitushetkellä suomalaista evp-everstiluutnantti 
Taisto Lehtistä. 

Rauhanturvaamisoperaatioiden ja kriisien luonteen muuttuessa 
on rauhanturvaajien turvallisuus merkittävästi huonontunut. Ollaan 
myös nähty tarve määrätietoisemmin keinoin voida saattaa humani
taariapua kriisialueen keskellä oleville siviileille paikallisten osa
puolien häirinnästä huolimatta. Suomessa on havaittu tarve, rauhan
turvaamislakimme nykyisen tulkinnan valossa, selkeästi määrittää 
millaisin keinoin suomalainen rauhanturvajoukko saisi taata turval
lisuutensa ja varmistaa tehtävänsä suorittaminen. PfP-ohjelman puit
teissa ollaan nähty merkittävänä yhteistoimintamuotona kansainvä
liset sotilaalliset rauhanturvaharjoitukset. 

POHJOISMAINEN 
YHTEISTOIMINTA 

NORDSAMFN 
NORDSAMFN on pohjoismainen, sotilaallisia YK-asioita käsittele
vä virkamiestason työryhmä, joka koordinoi pohjoismaisia rt-alan 
yhteishankkeita. Vuosina 1993 ja 1994 NORDSAMFN kokoontui 
lähes kaksikymmentä kertaa mikä on kaksinkertainen määrä aiem
piin vuosiin verrattuna. Yhteispohjoismaiset rauhanturvajoukot FYR 
Makedoniassa (helmikuusta 1993) ja Bosniassa (syksystä 1993) sekä 
lisääntynyt rt-koulutustoiminta ovat keskeisiä aiheita, jotka ovat työl
listäneet työryhmää. 

Kesäkuussa 1994 Suomi isännöi pohjoismaisen YK-seminaarin, 
johon osallistui nelisenkymmentä henkilöä kahdestatoista maasta. 
Seminaarissa luennoi arvovaltaisia henkilöitä YK:n operaatioista, 
UNHCR:sta ja eri maista, joista mainittakoon YK:n Somalia-operaa
tion (UNOSOM/UNITAF) entinen komentaja, turkkilainen kenraali
luutnantti Cevic Bir. Seminaari järjestettiin YK-Koulutuskeskukses
sa ja sen keskeisinä aiheina olivat YK-kokemuksien hyödyntäminen 
sekä yhteistoiminta humanitaarijärjestöjen kanssa. Everstiluutnantti 

Pekka Hannukkala 
YK-KoulK 
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TOTALS 

40 
36 
33 

NORWAY SWEDEN DENMARK 

406 

515 

OM COMMAND BRIEFING 

POHJOISMAISET 
JOUKOT 

FYR Makedonia 
Joulukuussa 1992 YK pyysi pohjoismaita asettamaan yhteisen rau
hanturvaamisjoukon ennaltaehkäisevään valvontatehtävään Serbian 
eteläpuolelle FYR Makedoniaan. Helmikuussa 1993 pohjoismainen 
pataljoona (NORDBAT 1) oli operatiivisesti valmis ja ryhmittynyt 
alueellensa Albanian-Kosovon-Serbian vastaisille rajoille. Alussa 
pataljoona koostui kolmesta jalkaväkikomppaniastajotka Norja, Ruot
si ja Suomi muodostivat, yhteisestä esikunta- ja huoltokomppaniasta 
ja esikunnasta Skopjen kaakkoispuolella. Pataljoonan kaksi ensim
mäistä komentajaa olivat ruotsalaisia. YK:n johtoesikunta FYR Ma
kedoniassa (HQ UN FYROM COMMAND) koostui kaikkien poh
joismaiden (pl Islanti) rauhanturvaajista. Esikunta sijaitsee Skopjen 
kaupungissa. 

Kesällä 1993, YK:n päätöksellä, Yhdysvallat lähetti rauhantur
vaajiaan vahventamaan pohjoismaista joukkoa FYROM:ssa. USA:n 
kontingentti kasvoi 1994 aikana alueen suurimmaksi käsittäen noin 
500 rauhanturvaajaa yhdessä pataljoonassa, pienessä helikopteriyk 
sikössä ja johtoesikunnassa. 

Keväällä 1994, Bosnian YK-operaation laajentuessa, päätettiin, 
että USA korvaa ruotsalaisten FYROM:sta Bosniaan siirtyvän komp
panian ja Suomi vastaavasti norjalaisten yksikön. Organisaatiomuu
tos saatiin lokakuussa päätökseen, jolloin NORDBAT l oli pääosin 
suomalainen moottoroitu jalkaväkipataljoona (vahvuus n. 400), jota 
johtaa eversti Markku Kallio. Vahvennuksena oli SCANDCOY-ni
minen liikkuva reservikomppania (vahvuus n. JOO), jonka muodosti
vat Tanska, Norja ja Ruotsi yhdessä. NORDBAT l:n kokoonpano on 
esitetty kaaviossa viereisellä sivulla. 

HQ UN FYROM COMMAND-johtoesikunta käsittää noin 60 
USA:n, Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen rauhanturvaajaa sekä 
siviiliosan. Suomea on pyydetty asettamaan helmikuusta 1995 koko 
FYR Makedonian YK-joukon komentajaksi (GOC) prikaatinkenraa
lin arvoinen upseeri. FYROM:n YK-operaation uudeksi komenta
jaksi nimitettiin tammikuussa 1995 prikaatinkenraali Juha Engström. 

Bosnia 
Pohjoismaat Ruotsi ja Tanska muodostavat Tuzlaan sijoitetun poh
joismaisen YK-pataljoonan (vahvuus n. 1 JOO) joka kuuluu 
UNPROFOR:n Bosnia-Herzegovina Command koillisen sektorin 
joukkoihin. Suomella ei ole YK-joukkoja Bosniassa. 

RAUHAN
TURVAAMISKURSSIT 

UNMOC, YK-sotilastarkkailijakurssi 
YK-KoulK on vuodesta 1968 kouluttanut yli 2 200 sotiJastarkkailijaa 
UNMOC-kursseillaan Niinisalossa. Pääosin oppilaat ovat olleet poh
joismaista, mutta vuodesta 1984 lähes 200 upseeria pohjoismaiden ul
kopuolelta, lähes 20 maasta, on osallistunut kursseille. Tarkkailijakurssi
en lukumäärä oli pitkään kolme vuodessa, mutta lisääntyneestä tarpeesta 
johtuen, vuonna 1994 pidettiin 4 ja 1995 pidetään 5 kurssia. Jokaiselle 
kurssille hyväksytään enintään noin 50 oppilasta 

Patrol-harjoitus Hämeen
kankaalla. Kuva Martti 
Tikka. 
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UNSOC, YK-esikuntaupseerikurssi 
Ruotsin SWEDINT järjestää vuosittain kaksi tai kolme YK-esikun
taupseereille tarkoitettua kurssia koulutuskeskuksessaan Almnäsis
sa. Jokaiselle kurssille otetaan noin 40 pohjoismaista ja kansainvä
listä oppilasta. 

UNLOC, YK-logistiikkakurssi 
~?rjan. i_na.avoimie.n kuljetuskoulussa koulutetaan vuosittain poh
JOtsmama Ja kansainvälisiä YK-huolto- ja kuljetuksen johtotehtäviin 
suunniteltuja upseereita. Kursseja on kaksi tai kolme ja jokaiselle 
otetaan enintään noin 40 henkilöä. 

UNMILPOC, YK-sotilaspoliisikurssi 
Tanskan maavoimien sotilaspoliisikou lussa järjestetään vuosittain 
kaksi YK-sotilaspoliiseille tarkoitettua kurssia. Oppilaita on kum
mallakin noin 40 sekä päällystöä että alipäällystöä. 

UNPOC, YK-siviilipoliisikurssi 
Ruotsi on vuodesta 1993 järjestänyt YK-siviilipoliiseille tarkoitetun 
kurssin. Vuonna 1995 kursseja on kaksi. 

SUOMALAINEN 
RAUHANTURVAAMISORGANISAATIO 

Suomen rauhanturvaamisorganisaatioon kuului vuosina 1993 ja 1994 
valvontajoukkoja, erillinen osasto, soti lastarkkailijoita ja yksittäisiä 
henkilöitä. 

YK:n suomalainen valvontajoukko Balkanilla (YKSB/UN
PROFOR) lakkautettiin kesä/heinäkuussa 1993. Joukko oli Raken
tajapataljoonajonka päätehtäväksi muodostui konttirakennuksien val
mistaminen UNPROFOR:n joukoille Kroatiassa. Pataljoonan ko
mentajina toimivat everstiluutnantti Pertti Puonti ja loppuvaiheen, 
aiemmin pataljoonaupseerina palvellut, everstiluutnantti Markku Nik
kilä. Lakkauttamisen taustalla olivat kansantaloudelliset säästösyyt, 
mutta myös kiista joukon käyttömahdollisuuksista esimerkiksi Bos
nia-Herzegovinassa, jossa tilanne ja YK-operaation mandaatti poik
kesiv~t siitä, johon rakentajapataljoonaa alunperin oli pyydetty ja 
suunniteltu. YKSB:ssa palveli heinäkuuhun 1993 saakka kaikkiaan 
542 suomalaista rauhanturvaajaa. Suuri osa, noin 150, kotiutuneista 
rakennusalan ammattimiehistä saivat sittemmin rakennusalan sivii
litöitä Balkanilla UNPROFOR:n urakoitsijan palkkaamana. YKSB:n 
panos UNPROFOR:n toiminnassa oli hyvin merkittävä ja vieläkin 
alueella kuulee haikeudella puhuttavan luotettavista suomalaisista 
rakennuspioneereista, jotka osasivat hommansa. 

YK:n suomalainen valvontajoukko Golanilla (YKSV/UN
DOF) lakkautettiin virallisesti kansallisista säästösyistä joulukuussa 
1993. UNDOF-operaatio sinällään jatkoi ja puolalaiset ottivat suo
malaisilta tehtävät vastaan. YKSV:n viimeisenä komentajan toimi 
everstiluutnantti Heikki Holma. Hyvin täytetyn tehtävän päättymis
hetkellä UNDOF:n operaatiopäällikkönä toiminut everstiluutnantti 

Lauri Ovaska jäi pienen osaston kanssa valvomaan ylimenovaiheen 
onnistumisen ja jätti viimeisenä suomalaisena rauhanturvaajana Go
lanin alueen toukokuussa 1994. YKSV:ssa palveli syyskuusta 1979 
kaikkiaan 5 977 suomalaista rauhanturvaajaa, joista 15 naista. YKSV:n 
historiikki ."Siinain hiekalta Golanin kukkuloifle" kirj. Kimmo Vai
nio on julkaistu keväällä 1994. 

YK:n suomalainen valvontajoukko Libanonissa (YKSLIUNI
FIL) jatkaa menestyksellistä toimin-
taansa Etelä-libanonissa. Kesällä 1993 
Israelin, UNIFIL:n alueelle, suoritta
man operaation "Tilinteko" (Accoun
tability) aikana pataljoona säilytti hy
vin toimintakykynsä ja sai paljon kii
tosta jälkeenpäin. Pataljoonan komen
tajina ovat toimineet eversti Aarno 
Vehviläinen (1992-93), eversti Pentti 
Viherä ( 1993-94) ja parhaillaan evers
ti Martti Tuusvuori. Valvontajoukon 
vahvuus, mukaanlukien esikuntaryh
mä ja sotilaspoliisi ryhmä on 524, jois
ta kymmenkunta naista. 

Pasi-partio YKSL -94. 

Everstiluutnantti 
Pentti Viherä (vas) 
ja everstiluutnantti 
Martti Tuusvuori 
YKSL. 
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Pos 40 Makedoniassa. 
Kuva Vesa Tulppa. 

Majuri Mikko Mäkinen 
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YK:n suomalainen valvontajoukko Makedoniassa (YKSM/UN 
FYR_OM COMD/UNPROFOR) perustettiin osana pohjoismaista 
pata!Joonaa (NORDBAT 1) helmikuussa 1993 valvomaan entisen 
Jugoslavian Makedonian Tasavallan tilannetta. Perusteena oli YK:n 
pyyntö pohjoismaille joulukuussa 1992 ja YK:n turvallisuusneuvos
t~~- päätö~!_auselma 795 (S/24940) 11 joulukuuta, jossa se pyysi 
paas1hteena perustamaan UNPROFOR:n laajennettu läsnäolo Ma
kedoniassa ja välittömästi ryhmittämään rauhanturvaajia ja siviili
henkilöstöä sinne. 

Pohjoismaiden neuvottelujen jälkeen hallitus päätti 30.12.1992 
esitt~ä, ett~ Suomi osallistuisi noin 200 rauhanturvaajaa käsittävällä 
kontmgentilla Makedonian yhteispohjoismaiseen joukkoon. Avain
henkilöstön koulutus aloitettiin YK-KoulK:ssa 11.1. ja pääosien 
18.1.1993. Pohjoismainen etujoukko lähti Ruotsista kohti Makedo
nia~ 3.2. ja pääjoukko ryhmittyi alueellensa Länsi- ja Pohjoismake
domassa 13.-16.2. Suomalaisten vastuualueeksi määrättiin vuoris
toinen luoteinen Makedonia Albanian rajan suuntaan. 

Suomen joukko (YKSM) koostui alkuvaiheessa yhdestä mootto
r?id~sta jalkaväkikomppaniasta, vahvuus noin 140 ja sitä johti maju
ri Timo Kesäläinen ollessaan samalla kontingentin komentaja. Li
säksi kontingenttiin kuului pohjoismaisen pataljoonan EHK:n osia 
~otilasp_oliiseja,_ pataljoonan esikunnan väkeä ja pataljoonaupseeri: 
Joka oh everstiluutnantti (maj) Jouni Suninen sekä UN FYROM 

COMD esikunnan suomalaiset. Seuraavana yksikön päällikkönä ja 
kontingentin komentajana toimi majuri Mikko Mäkinen ja pataljoo
naupseerina everstiluutnantti (maj) Harri Pulsa. 

Rakentajapataljoonan poistuttua Kroatiasta kesällä 1993, tehtiin 
organisaatiomuutos ja YKSM:aan liitettiin hallinnollisesti 
UNPROFOR:n Zagrebin esikunnan suomalaiset ja sotilastarkkailijat 
Balkanilla. Zagrebin esikunnan suomalaisista kesällä 1993 mainitta
koon mm. YK:n pääsihteerin erityisedustajan, norjalaisen Torvald 
Stoltenbergin sotilasavustaja (MA to SRSG) eversti (evl) Bjarne 
Ahlqvist esikuntaupseerinaan majuri Jaakko Harja. 

Helmikuussa 1994 YK pyysi Suomea asettamaan vartiojoukku
een Zagrebin kaakkoispuolella sijaitsevaan UNPROFOR:n suureen 
tukikohtaan, Camp Plesoon. Sinne lähetettiin keväällä 49 vahvuinen 
vartio joukkue, jota johti kapteeni Juha Raulo, tehtävällä vastata Camp 
Pleson tukikohdan vartioinnista ja järjestyksestä yhdessä YK-soti
laspoliisien kanssa. 

Kesällä ja syksyllä 1994, kun ruotsalaiset ja norjalaiset siirsivät 
pääosansa Makedoniasta Bosniaan, USA korvasi ruotsalaisten komp
panian koillisessa ja Suomi korvasi norjalaisen komppanian pohjoi
sessa. Samalla Suomi laajensi osallistumistaan Makedoniassa run
saalla kahdellasadalla rauhanturvaajalla muodostaen pataljoonan, jota 
johtaa eversti (evl) Markku Kallio ollessaan samalla kontingentin 
komentaja. Pataljoonaupseerina on everstiluutnantti Eero Lauri. Uusi 
ryhmitys FYR Makedoniassa lokakuusta 1994 alkaen on esitetty 
kuvassa alla. Eversti (evl) Kalle Liesinen ottaa pataljoonan komen
tajan tehtävät vastaan maaliskuussa 1995. 

10. UN FYROM COMD Area of Qperatioos 

Graece 

Everstiluutnantti 
Markku Kallio 
YKSM 

UN FYROM COMD 
AREA OF OPERATIONS 
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YK:n suomalainen osasto Kyproksessa (YKSO/UNFICYP) 
Suomi on vuodesta 1964 osallistunut YK:n Kyproksen operaatioon 
lähes 10 000:lla rauhanturvaajalla. Vuoden 1993 aikana suomalais
ten lukumäärä vähennettiin asteittain yhteen, siten että syksyllä ma
juri Olli Viljaranta, joka oli toiminut UNFICYP:n humanitaariupsee
rina, luovutti yhden hengen osaston_johtajan tehtävät majuri Reijo 
Summaselle, joka otti vastaan organisaatiossa suomalaisille uudet, 
yhdistetyt viestipäällikön ja yhteysupseerin tehtävät. Syksyllä 1994 
Summanen luovutti tehtävät majuri Henry Mälkille. Merkittävimpi
nä seikkoina voidaan mainita vuonna 1993 Argentiinalaisen patal
joonan saapuminen operaatioon. Elokuussa 1994 prikaatinkenraali 
(ev) Ahti Vartiainen otti vastaan UNFICYP:n joukkojen komentajan 
(Force Commander) tehtävät. Samalla suomalaisen osaston vahvuus 
nousi kahteen, kun lokakuussa Vartiaisen kuljettajaksi ja turvamie
heksi määrättiin ylivääpeli Henry Perttula. 

Sotilastarkkailijat 

Suomi on vuosina 1993-94 osallistunut kerralla noin 40:lla YK
sotilastarkkailijalla 4-5:een operaatioon. 

UNTSO (YK:n aselevon sotilastarkkailijaorganisaatio Lähi
idässä) 
Suomi on osallistunut UNTSO:n toimintaan 17 sotilastarkkailijalla, 
joista noin puolet on ollut aktiiviupseereita ja -opistoupseereita. 
Suomalaisia tarkkailijoita on toiminut useissa päällikkö- ja muissa 
esikunta-tehtävissä. Suomalaisten vanhimpina ovat toimineet evers
tiluutnantti (maj) Antti Vennala, majuri J Mäki-Kuhnaja everstiluut
nantti (maj evp) Sture Fagerström. Toiminta ja tilanne UNTSO:ssa 
on jatkunut vakaana. 

UNMOGIP (YK:n tarkkailijaryhmä Intiassa ja Pakistanissa) 
Suomi on jatkanut osallistumistaan tässä YK:n toiseksi vanhimmas
sa operaatiossa Kashmirissa. Tarkkailijoita on edelleen ollut viisi, 
joista perinteisesti yksi rajavartiolaitoksesta. Näiden lisäksi Suomi 
on YK:n pyynnöstä asettanut operaation apulaispäällikön (Deputy 
Chief Military Observer, DCMO) ja operaatiopäällikön (Chief Ope
rations Officer, COO) vuosina 1993 ja 1994. DCMO-tehtävässä ovat 
toimineet eversti ( evl evp) Matti Lehtonen ja kommodori (kom evp) 
Kari Aalto. Vanhimpina ovat toimineet majuri Seppo Lappalainen, 
eversti M Lehtonen ja evl Kari Tammi. 

UNOSOM (YK:n rauhanturvajoukko Somaliassa) 
Suomi osallistui UNOSOM-operaation sotilastarkkailijavaiheeseen 
(UNOSOM I) kesästä 1992 maaliskuuhun 1993 viidellä tarkkailijal
la; evl R Mäkeläinen, maj R Nikki, maj A Niemi, kapt K Henttu ja 
kapt E Humina. Tarkkailijat vedettiin pois, kun alkoi Somalian ope-
raation koalitiovaihe UNITAF, johon ei Suomi osallistunut. ' 

UNIKOM (YK:n tarkkailijaryhmä Irakissa ja Kuwaitissa) 
Suomi on edelleen osallistunut UNIKOM operaatioon kuudella tark
kailijalla. Merkittävänä muutoksena operaatiossa voidaan mainita 
bangladeshilaisen YK-pataljoonan (BANBAT) saapuminen 1993. 
Vanhimpana ovat toimineet evl M Lahtinen ja evl J Anteroinen. 

UNPROFOR (YK:n rauhanturvajoukko Balkanilla) 
Suomi on jatkanut osallistumistaan UNPROFOR-operaatioon myös 
sotilastarkkailijoilla, jotka toimivat koko operaation alueella Balka
nilla. Aluksi tarkkailijoiden lukumäärä oli 7, mutta vuoden 1994 
aikana YK pyysi Suomea lisäämään vahvuuttaan viidellä, kahteen
toista. Tarkkailijat ovat toimineet vaihtelevissa olosuhteissa aina 
Zagrebin esikunnasta Sarajevoon ja Makedoniaan saakka. Vanhim
pana ovat toimineet evl J Kukkola ja evl I Asteljoki. 

Yksittäiset henkilöt 
Suomi on vuosina 1993-94 osallistunut YK:n rauhanturvaamistoi
mintaan myös asettamalla yksittäisiä henkilöitä YK:n päämajan rau
hanturvaosaston (DPKO) ja huoltoesikunnan (FOD/FALD) käyttöön. 
Majuri Timo Rouhiainen palveli vuoden FOD:n logistiikka-alalla 
vastaten mm. YK-operaatioiden kansainvälisten kuljetusten järjeste
lyistä. Majuri Juha Loponen palveli samalla osastolla pioneeri- ja 
rakennusalalla. Majuri Erkki Pekonen palvelee toukokuusta 1994 
DPKO:n sotilasesikunnassa vastaten mm. operaatioiden valmiste
lusta ja yhteistoiminnasta. Tammikuussa 1995 majuri (evp) Rauno 
Savenius aloittaa FALD:n logistiikka-alalla. Päämajan tehtävät kes
tävät yleensä vuoden tai kaksi. 

YK:N 
VALMIUSJOUKKOJÄRJESTELMÄ 

Helpottaakseen uusien rauhanturvaamisoperaatioiden perustamisen 
suunnittelua YK päätti vuoden 1993 alussa aloittaa valmiusjoukko
suunnitteluryhmänsä toiminnan. Ryhmä (UN Stand-by Forces Plan
ning Team) aloitti työnsä alkuvuodesta 1993 kartoittamalla yleensä 
jäsenmaidensa halukkuuden osallistua YK-rauhanturvaamisoperaa
tiohinjajoukkojen tyypin. Jäsenmaiden ilmoitusten perusteella YK:n 
rauhanturvaosastolla ylläpidettäisiin maailmanlaajuista rekisteriä eri 
maista ja heidän tarjoamistaan mahdollisista joukoista. Tuloksena 
Suomi ilmoitti syksyllä 1993 seuraavantyyppiset joukot rekisteriin: 
moottoroitu jalkaväkipataljoona, rakentajapataljoon, esikuntakomp
pania, vartiokomppania, maastokuljetusyksikkö, muonitusyksikkö 

Joukon luovuttamiseen YK:lle ei sisälly minkäänlaista automaa
tiota, vaan YK:n pyynnöstä Suomessa käsitellään mahdollinen osal
listuminen aina tavanomaisessa parlamentaarisessa menettelyssä. 
Rekisterin arvioidaan kuitenkin helpottavan ja nopeuttavan suunnit
teluprosessia YK:ssa, perustettaessa uusia tai laajennettaessa käyn
nissä olevia operaatioita. 1994 vuoden lopulla noin viitisenkymmen
tä valtiota oli ilmoittanut YK:n valmiusjoukkorekisteriin joukkojaan 
ja ehtojaan. 
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-iokaisen ialkaväkimiehen 
perus tietopaketti 

Jalkaväen Säätiö on julkaissut jo 21 vuosikir
jaa. Niiden sisältö on tarkoitettu iokaisen 

lalkaväkimiehen ja jalkaväestä kiinnostuneen 
~~ttavaksi. Ajanlco~tais~~ i~. hist<?.riall~sesti~in 
knnnostavaa ruettavaa ruttaa myos eriastei
sia tutkimustöitä ajatellen. 

Jalkaväen Säätiön varastoihin on jäänyt 
joitakin kappaleita aiempien painoksien 
vuosikirioja. Mikäli Sinun kokelmastasi jokin 
kirja vielä puuttuu, ota yhteys: 

Pääesikunnan jalkaväkiosasto 
maiuri Ari Parlckola 
PL 919 
00101 HELSINKI 

Hinnat vaihtelevat l 0,-... 20,- mk:n välillä. 




