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Aloitat kohta varusmiespalveluksesi meillä Porin 
prikaatissa. Tervetuloa! 
 
Siirtyminen siviilielämästä kasarmille voi aluksi 
tuntua suurelta muutokselta. Vuorokausirytmisi 
vakiintuu - sinulle tarjotaan neljä ateriaa päivässä 
ja saat liikkua sekä ulkoilla säännöllisesti. Joudut 
olemaan hetken erossa ystävistäsi, mutta saat 
täältä uusia. Toisaalta yhteydenpitosi läheisiin ja 
ystäviin ei katkea, vaan päivittäin voit olla yhtey-
dessä heihin.  
 
Älä turhaan murehdi asioita. Prikaatin komentajana 
vastaan siitä, että palvelus järjestetään turvallisesti 
ja että sinua kohdellaan asiallisesti, oikeudenmu-
kaisesti ja tasapuolisesti. 
 
Jotta kotiutuisit paremmin, olemme koonneet sinul-
le tämän infopaketin. Tuloasi ja oloasi palveluksen 
alussa helpottaa, kun perehdyt sisältöön etukä-
teen. Tämä tieto on tarkoitettu myös kotiväellesi, 
että he tuntevat uutta arkeasi. 
 
Varusmiesaikasi tulee olemaan ainutlaatuinen ja 
mieleenpainuva kokemus.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Monet armeijan aikana muodostuneet ystävyys-
suhteet kestävät läpi elämän. Opit uusia taitoja ja 
sinulla on mahdollisuus itsesi fyysiseen ja henki-
seen kehittämiseen.  
 
Siviilielämääsi hyödyttävä johtajakoulutus tai eri-
koiskoulutus on myös ulottuvillasi. Haasta itsesi ja 
ota tarjoamistamme mahdollisuuksista kaikki irti. 
Jos olet vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutunut 
nainen, otamme sinut vastaan tasavertaisena tais-
telijana. Sinulla on mahdollisuus kouluttautua kaik-
kiin tehtäviimme. Käytä tätä mahdollisuutta rohke-
asti hyväksesi. 
 
Sinulta odotan vastuuntuntoa, sitkeyttä pienten 
hankaluuksien voittamiseksi ja yhteistyökykyä, 
huumoria unohtamatta. Näillä selviämme yhdessä 
vaikeimmistakin tilanteista. Tukiverkostomme aut-
taa mahdollisissa palvelukseen tai siviilielämään 
liittyvissä ongelmissa - täällä et jää yksin. Toivotan 
sinut tervetulleeksi osaksi hyvähenkistä ja osaavaa 
joukkoa. 
 
Porin prikaatin komentaja 
Eversti Mika Kalliomaa 

“Haasta itsesi ja 
ota tarjoamis-
tamme mahdolli-
suuksista kaikki 
irti.” 

KOMENTAJAN ALKUSANAT

Tervetuloa   

Porin prikaatiin 



 

E 

Toimi näin 
 
Kyselyn löydät osoitteesta:  
https://asiointi.puolustusvoimat.fi, jossa kirjau-
dut omilla pankkitunnuksilla kyselyyn ja valit-
set sieltä palvelukseen astumismääräyksen 
mukaisen varuskunnan (Säkylä tai Niinisalo). 
Vastaa ennakkokyselyyn viimeistään 
30.6.2019 mennessä. Vastauksesi käsitellään 
luottamuksellisena. 

 
Jos aluetoimistosi on ennen tämän kyselyn saa- 
pumista siirtänyt tai jostain muusta syystä pe- 
ruuttanut palveluksesi aloittamisen tässä saapu- 
miserässä niin älä vastaa kyselyyn. 

 
Mikäli et pysty tunnistautumaan palveluun, pyy- 
dä paperinen kysely osoitteesta:  
koulutusala.porpr@mil.fi  palauta kysely sa-
maan osoitteeseen tai paperisena 
 
Niinisaloon palvelukseen määrätyt 
lähettäkää kysely täytettynä  
30.6.2019 mennessä osoitteeseen: 
Porin prikaati  

PL 5 
38841 Niinisalo 
 
Säkylään palvelukseen määrätyt 
lähettäkää kysely täytettynä  
30.6.2019 mennessä osoitteeseen: 
Porin prikaati  

PL38 
27801 Säkylä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennakkokysely 
 

 
 

nnakkokyselyn tavoitteena on sijoittaa sinut jo en-
nakolta haluamaasi perusyksikköön.  

 
 
Tämän lisäksi kartoitamme ammatilliseen tai harrastuk-
seen liittyvän osaamisesi. Pyrimme sijoittamaan sinut 
edellä mainittujen ominaisuuksien ja taitojen, halukkuu-
tesi sekä fyysisen toimintakyvyn edellyttämään koulu-
tusjoukkueeseen.  
 
Vastauksesi eivät kuitenkaan ole lopullisesti sitovia, 
vaan lopulliset palvelustehtävähalukkuudet kysytään 
vielä alokasjakson aikana. 
 
Ennakkokyselyn tarkoituksena on myös selvittää taus-
tatietosi (mm. allergiat, osoitetietosi, tilinumerosi). Vas-
taamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
tulevaan varusmiespalvelukseesi sekä tehtävääsi. 
 
 
 

https://asiointi.puolustusvoimat.fi/
mailto:koulutusala.porpr@mil.fi


 

 
 

Ohjeita palvelukseen astuvalle 
 

OLE AJOISSA 
Tule hyvissä ajoin ennen klo 16.00. Näin ehdit hankkia 
itsellesi sopivat varusteet ja pystyt paremmin tutus-
tumaan yksikköösi. Suosittelemme julkisten kulkuneu-
vojen käyttöä! Alkoholin ja huumausaineiden tuonti 
varuskunta-alueelle on ehdottomasti kielletty! 

 
PANKKIASIAT 
Muista hoitaa pankkiasiat kuntoon ennen palveluk-
seen astumista. Jos sinulla on opinto- tai muuta lai-
naa, niin kannattaa olla yhteydessä maksun saajaan 
ja sopia maksujärjestelyistä. Opintolainan korkoihin 
voi saada KELA:n sotilasavustusta, jos ne erääntyvät 
maksettavaksi palvelusaikana tai palveluksen päät-
tymiskuukauden aikana. Sotilasavustusta haetaan Ke-
lalta verkossa Kelan asiointisivujen kautta verkko-
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistau-
tumalla tai sotilasavustuslomakkeella (SA1). Varus-
miehen päiväraha maksetaan omalle pankkitilille. Jos 
et ole vielä avannut omaa tiliä pankissa suosittelemme, 
että teet sen ennen palvelukseen astumista. 

 
PÄIVÄRAHAT 
5,10 euroa (palveluskuukaudet 1-6) 
8,50 euroa (palveluskuukaudet 7-9) 
11,90 euroa (palveluskuukaudet 10-12) 
Naiset saavat lisäksi 0,50 euroa päivässä varusrahaa. 

HIUKSET 
Siisteyden ja sotilaallisen yhdenmukaisuuden vuoksi 
pidetään Puolustusvoimissa lyhyitä hiuksia tai naisten 
hiukset päätä vasten sidottuna. Kannattaa käydä par-
turissa jo siviilissä, ettei tarvitse turvautua ammatti-
taidottomiin tilapäispartureihin. 

 
TYÖPAIKKA 
Ilmoita työantajalle ajoissa varusmiespalveluksesi 
alkamisesta viimeistään 2 kk ennen palveluksen al-
kamista tai jos ei mahdollista niin välittömästi, kun 
saat tiedon. Palveluksen päättyessä ilmoita työnanta-
jallesi viimeistään 14 vrk ennen työhön paluuta. Älä 
katkaise työsuhdettasi, sillä lain mukaan olet oikeu-
tettu palaamaan saman työnantajan palvelukseen.  

Varusmiespalveluksen vuoksi voit saada helpotuksen 
ennakonpidätykseen. www.vero.fi

Huomio! 
Mikäli sinulla on jokin este palveluksen aloittamiselle 
Porin prikaatissa 8.7.2019. Ota heti yhteys omaan 
ALUETOIMISTOON.  https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot 

 
 Mahdollisia esteitä ovat esimerkiksi: 
• vakava sairaus tai vamma, tai toipuminen kesken edellä mainituista 
• mielenterveysongelma 
• huume- tai alkoholiongelma 
• kesken olevat opinnot / ammattiin valmistuminen 
• perheasiat tai elämän tilanne 
• olet päättänyt hakeutua siviilipalvelukseen 
• haluat palvelukseen johonkin toiseen joukko-osastoon 
• haluat lykätä palveluksen aloittamista jostain muusta sinulle tärkeästä 
syystä 

 

https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot


 

 
 
 

Ota mukaasi 
- palvelukseenastumismääräys, 
- sairausvakuutuskortti sekä ajokortti tai muu 

virallinen henkilöllisyystodistus 
- mahdolliset aiemmat lääkärinlausunnot, ro-

kotustodistus ja optikon antama silmälasien 
vahvuuden osoittava kortti tai silmälasimääräys 

- Tulosta lääkemääräyksistä yhteenveto 
omakanta.fi sivustolta, johon pääset omilla pankki-
tunnuksilla. Myös apteekki voi tulostaa yhteenve-
don. Lääkkeiden tulisi olla alkuperäisissä pak-
kauksissa. 

- henkilökohtaisessa puhtaudenpidossa tarvittavat 
välineet 

- harrastusvälineitä oman maun mukaan (huomioi 
pienet säilytystilat) 

- sisäpelijalkineet 
- käteistä rahaa ostoksia varten (varuskunnassa ei 

ole pankkiautomaattia) 
- parranajovälineet 
- Sotilaskodissa voit maksaa käteisen lisäksi pank-

ki- kortilla ja Visa Electronilla. 
- Sotilaskodin myyntiautoissa maksuvälineenä käy 

ainoastaan käteinen. 
- Tosite IBAN-tilinumerostasi 
- Verkkopankkitunnukset 
- Läheisten yhteystiedot 

 
Halutessasi voit ottaa mukaan 
- Rannekello 
- Kännykkä ja laturi 
- Omia sukkia ja alushousuja 
- Tasku- tai otsalamppu 
- Korvatulpat 

 
OTA HUOMIOON! 
Alokkaiden reput/kassit ja ajoneuvot tarkastetaan hei- 
dän astuessaan palvelukseen. Tarkastus perustuu pri- 
kaatin komentajan määräykseen sotilaskurinpitolain 
25.3.1983/331 27 §:n perusteella. Alkoholin ja muun 
huumaavan aineen hallussapito ja käyttö varusmies- 
palveluksessa on rangaistava teko. 
Reseptilääkkeitä käyttävän on otettava mukaan lääke- 
resepti tai yhteenveto sähköisistä resepteistä. 

 
 
 

SAAPUMISPÄIVÄNÄ 
 alokkaat jaetaan yksikköihin 
 turvatarkastukset 
 haastattelu ja henkilöllisyyden toteaminen 
 määrätään tuvat, vuoteet ja kaapit 
 jaetaan varusteita 
 ruokailu 
 vahvuuslaskenta
 iltatoimet 
 kiireisen päivän jälkeen hiljaisuus 

Miten perille? 
SÄKYLÄÄN 

Saamallasi litteralla pääset julkisilla kulkuneuvoilla 
maksutta varuskuntaan. 
Porin prikaati järjestää palvelukseen astumispäivänä 
kuljetukset Huittisten linja-autoasemalta ja Kokemäen 
rautatieasemalta seuraavan aikataulun mukaisesti: 

 
Huittisista  Kokemäeltä 
klo 11.15 klo 9.30 
klo 13.15 (InterCity Tampere 08:07-Pori) 
klo 15.15 klo 13.30 

(InterCity Tampere 12:15-Pori) 
 

Vakiovuorojen lisäksi palvelukseen astumispäi-
vänä on Turun linja-autoasemalta lisävuoroja klo 
12:00, 13:00 ja 14:00. Näiden lisäksi myös Säkylän 
linja-autoasemalta järjestetään kuljetus 10:00 – 15:30. 
välisenä aikana. Ota hyvissä ajoin selvää junien ja 
linja-autojen aikatauluista. 
WWW.VR.FI WWW.EXPRESSBUS.COM 
WWW.MATKAHUOLTO.FI 
Etäisyydet Säkylään lähikaupungeista: 

- HELSINKI 210 KM - TAMPERE 110 
KM TURKU - 75 KM - PORI 70 KM  - 
RAUMA 60 KM 

 
 
 

NIINISALOON 

SAAPUMINEN JULKISELLA LIIKENTEELLË 
Saamallasi litteralla (matkalippu) pääset julkisilla 
kulkuneuvoilla maksutta varuskuntaan. Jos tulet lin-
ja-autolla, tarkista reitit ja aikataulut ajoissa osoit-
teesta www.matkahuolto.fi. 

 
Kirjoita matkahaun päämääräksi Niinisalo (Kankaan- 
pää). Porin prikaati järjestää palvelukseenastumispäi-
vänä kuljetukset Kankaanpään linja-autoasemalta 
non-stoppina klo 13.00 - 15.30 välisenä aikana. 

 
Jos tulet junalla, tarkista reitit ja aikataulut osoitteesta 
www.vr.fi. Kirjoita matkahaun päämääräksi Parkano. 

 
Porin prikaati järjestää palvelukseenastumispäivänä 
kuljetukset Parkanon rautatieasemalta saapuvien 
junien aikataulujen mukaisesti. Ota hyvissä ajoin sel-
vää junien ja linja-autojen aikatauluista ja varaudu 
mahdollisiin aikataulumuutoksiin. 

 
 

Etäisyyksiä eri kaupungeista Niinisaloon: 
 HELSINKI 270 KM, PORI 60 KM, RAUMA 110 KM, 
 SEINÄJOKI 120 KM, TAMPERE 90 KM, TURKU 180 KM 

http://www.vr.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.vr.fi/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milloin kävit viimeksi lenkillä? 
 
 
 

Varusmiespalveluksen aloittaminen on helpompaa, 
kun on hyvässä kunnossa. Säännöllinen liikunta 
yhdessä hyvän fyysisen kunnon kanssa vähentävät 
myös tuki- ja liikuntaelinvammojen syntymistä. 

 
Mikäli et ole harrastanut liikuntaa, kannattaa se aloit-
taa heti. Kannattaa liikkua vähintään kolme kertaa 
viikossa puoli tuntia kerrallaan siten, että tuntee lie-
vää hengästymistä ja hikoilua. Liikunnan määrää 
kannattaa lisätä parin viikon välein omaa kehoa 
kuunnellen. Lisäksi olisi hyvä harjoitella lihaskuntoa 
vähintään kerran viikossa joko kuntosalilla tai oman 
kehon avulla. Määrää voi lisätä pikkuhiljaa parin vii-
kon jälkeen omaa kehoa kuunnellen. 
 
Jalat on hyvä totuttaa kävelemiseen ja juoksemiseen 
ennen palvelukseen astumista, etteivät jalat kipeytyisi 
heti ensimmäisten päivien aikana. Kaiva siis lenkkarit 
esiin ja suuntaa lenkkipolulle, koska liikkuminen har-
joituksissa tapahtuu pääasiassa jalan. 
 
MARS-MARS.FI ON PALVELU, JOKA TARJOAA SINULLE 
PUOLUSTUSVOIMIEN RÄÄTÄLÖIMIEN YKSILÖLLISEN 
KUNTO-OHJELMAN 
 
Sovelluksessa voit lisäksi kirjata ja halutessasi jakaa 
kuntosuorituksia sekä kommentteja kavereillesi. Kave-
reiden hyvistä suorituksista voit lisäksi antaa hauskoja 
virtuaalisia kannusteita. Kunto-ohjelmaa noudattamalla 
liikunta-aktiivisuutesi sekä kuntosi kohoavat nousu-
johteisesti. 

MARSMARS.FI KÄYTTÖÖNOTTO 
1. Kirjaudu palveluun osoitteessa marsmars.fi 
2. Vastaa mahdollisimman todenmukaisesti taustatie-
tokyselyyn 
3. Saat vastaustesi perusteella räätälöidyn kunto-
ohjelman, jonka voit ottaa käyttöösi tulostamalla tai 
rekisteröitymällä heiaheia.com -palveluun 

 
       Voit myös ladata MarsMars-sovelluksen maksutta  
       älypuhelimeesi AppStoresta tai GooglePlaystä. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terveydenhuolto varusmiespalve-
luksessa 

 

Jokainen alokas käy terveystarkastuksessa ensimmäis-
ten kahden viikon aikana, oman joukkonsa tarkastus- 
päivänä. Aluksi täydennetään rokotussuoja. Varsi-
naisessa terveystarkastuksessa tehdään perusmitta-
uksia ja muutamia kokeita joiden jälkeen alokas pää-
see keskustelemaan terveydenhuoltohenkilökunnan 
kanssa omasta terveydestään ja sairauksistaan. 
Lopputuloksena arvioidaan alokkaan palveluskelpoi-
suus. Terveydenhuoltosi Puolustusvoimissa on suju-
vampaa ja voit selvitä vähemmillä sairasteluilla, kun 
otat huomioon seuraavat asiat: 

 
1. ROKOTUSSUOJAN 

TÄYDENTÄMINEN 
 
Tartuntatautilain (1227/2016) ja STM:n asetuksen 
rokotuksista (149/2017) mukaan puolustusvoimien 
on järjestettävä rokotukset varusmiespalvelukseen 
ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen tulevil-
le. Rokotukset annetaan kurkkumätää, hinkuyskää 
jäykkäkouristusta, meningokokkitautia, tuhkarok-
koa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Lisäksi an-
netaan puutiaisaivokuumerokotus niille, jotka suorit-
tavat palveluksen riskialueilla. Rokotuksia anne-
taan, jos suoja kyseisiä tauteja vastaan ei ole voi-
massa.  
 
Hyvä armeijan aloittava nuori,  
tuo mukanasi varusmiespalvelukseen todistus 
saamistasi rokotuksista tai rokotuskortti, johon on 
kirjattu Sinulle aikaisemmin annetut rokotukset. 
 

 
 
 
 
 

2. ASTMALÄÄKITYS 
Jos sinulla on astmalääkitys käytössä, keskustele hoita-
van lääkärisi kanssa, kuinka paljon lääkitystä pitäisi te-
hostaa, jotta selviytyisit alokaskauden aikaisesta rasituk-
sen lisääntymisestä sekä yhteismajoituksesta ja mah-
dollisesti likaisistakin kenttäolosuhteista. Jos olet sairas-
tanut nuorempana astmaa tai rasitusastmaa, käy oman 
lääkärisi vastaanotolla ja aloittakaa 1-2 kk ennen armei-
jaan tuloa mahdollisesti jo vuosiakin tauolla ollut astma-
lääkitys. Tällä tavoin estät oireiden ilmaantumisen alo-
kaskaudella jo ennakkoon. 

 
3. MUUT SAIRAUDET 
Mikäli sinulla on mitä tahansa muita sairauksia, 
ota niistä epikriisit tai sairauskertomuskopiot se-
kä mahdolliset reseptit tai yhteenvedot sähköisis-
tä resepteistä mukaasi alokastarkastuksiin. 

 
4. APUVÄLINEET 
Ota mukaasi myös kaikki tarpeelliset lääketieteel-
liset apuvälineet, kuten esim. nilkka- ja polvituet, 
tukipohjalliset ynnä muut. Kaikissa terveyteesi liit-
tyvissä asioissa, ole yhteydessä varuskunnan ter-
veysasemalle. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porin prikaatin joukkoyksiköt Säkylässä 
 

Porin prikaatin Säkylän varuskunta sijaitsee Huovin- 
rinteen varuskunta-alueella eteläisessä Satakunnassa. 
Varusmieskoulutusta Säkylässä antavat Satakunnan 
jääkäripataljoona, Satakunnan pioneeri- ja viestipatal-
joona sekä osa Varsinais-Suomen huoltopataljoonasta. 

 
SATAKUNNAN  
JÄÄKÄRIPATALJOONA 
Satakunnan jääkäripataljoona kouluttaa iskuportaan 
joukkoja Porin jääkäriprikaatin, alueellisten joukkojen 
ja Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen tarpeisiin. 
Satakunnan jääkäripataljoonassa koulutetaan varus- 
miehiä jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu-, 
panssarintorjuntatehtäviin. Erikseen hakeutuneille va-
rusmiehille (SKVJ) koulutetaan lisäksi perusteet 
kansainväliseen yhteistoimintaan, esimerkiksi kriisin-
hallintatehtävässä. 
Satakunnan jääkäripataljoonan perusyksiköt ovat 1. 
ja 2. Jääkärikomppania sekä Panssarintorjuntakomp-
pania. Koulutusta annetaan jääkärikoulutuksen lisäksi 
myös kaikkiin jääkärikomppanioiden erityistehtäviin 
kuten sissiradisti-, tarkka-ampuja-, tiedustelija-, tulen- 
johto- tuliasema ja panssarintorjuntatehtäviin. 
Pataljoonassa koulutetaan myös ajoneuvomiehistöt, 
taistelupelastajat ja muut huollon erityistehtävät. 
Yksiköiden ajoneuvokalusto riippuu koulutettavasta 
joukosta pitäen sisällään XA-185, XA-202, XA-203 
ja XA-360 kuljetuspanssariajoneuvot, maastomootto-
ripyörät ja -skootterit, sekä kuorma-autot ja RG-32M 
partioajoneuvot. Asejärjestelmistä koulutusta anne-
taan henkilökohtaisten aseiden lisäksi muun muassa 
sinko- ja ohjusaseille, kranaattikonekiväärille, kevyelle 
kranaatinheittimelle, ilmatorjuntakonekiväärille ja eri-
laisille miinoille. 

 
VARSINAIS-SUOMEN  
HUOLTOPATALJOONA 
Varsinais-Suomen huoltopataljoonan tehtävänä on kou-
luttaa sodan ajan huoltokomppanioita. Lisäksi pataljoona 
johtaa ja toteuttaa huollon järjestelyt Säkylän-Niinisalon 
varuskunnassa sekä tukee muita prikaatin joukkoyksi-
köitä huollon koulutuksessa. 
Varsinais-Suomen huoltopataljoona on Porin prikaatin 
huollon monialaosaaja. Pataljoona toimii kahdella paik-
kakunnalla, Säkylässä ja Niinisalossa. Pataljoonaan kuuluu 
kaksi perusyksikköä, 1. Huoltokomppania ja 2. Huolto-
komppania sekä huollon laitoksia. Pataljoonan esikunta 
on Säkylässä. Yksiköt toimivat tiiviissä yhteis- toiminnas-
sa ja harjoittelevat yhdessä joukkokoulutusjakson ko-
koonpanoissa. 
Huoltopataljoona hakee erityisesti henkilöitä, joilla on 
valmiiksi hankittuna tai aikovat hankkia siviilistä tervey-
den ja lääkinnän, ajoneuvoasentaja-, elintarvike-, kokki- 
ja kuljetusalan koulutusta. 
Koulutuksessa korostuvat taistelukoulutus ja huollon 
erikoisosaaminen. Molemmilla paikkakunnilla toimivat 
materiaalikeskukset ja kuljetuskeskukset huolehtivat va-
ruskunnan jokapäiväisen huollon järjestelyistä ja osallistu-
vat huollon koulutukseen. Kuljettajakoulutus- keskukset 
Säkylässä ja Niinisalossa vastaavat prikaatin raskaan ajo-
neuvokaluston kuljettajien koulutuksesta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PIONEERI- JA  
VIESTIPATALJOONA 
 

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonassa koulute-
taan varusmiehiä taistelua tukeviin esikunta-, viesti-, 
pioneeri-, sotilaspoliisi- ja suojeluyksiköihin. Pataljoona 
myös ylläpitää ja kehittää esikunta- ja viestikomp-
panian, suojelun erikoisosaston ja taistelupioneeri-
komppanian sotilaallisen kriisinhallinnan suoritusky-
kyä. 
Pataljoonalla on kyky antaa virka-apua vaativissa 
CBRN-uhkatilanteissa, mikä tarkoittaa esimerkiksi 
kemiallisiin tai biologisiin vaaroihin liittyviä uhkia. 
Pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä, Esikunta-
komppania, Viestikomppania, 1. Pioneerikomppania 
ja Suojelukomppania. 

ESIKUNTAKUNTAKOMPPANIA JA VIESTIKOMPPANIA 
kouluttavat yksikköparina esikunta- ja viestiyksiköitä. 
Teknisen viestiaselajin lisäksi esikuntakomppania kou-
luttaa sotilaspoliisijoukkoja. Yksiköiden koulutukselle 
ominaista on pienryhmätoiminta, sekä johtajien ja kul-
jettajien suuri määrä kokoonpanoissa. Viestikomp-
pania vastaa lisäksi alueellisesta XA-200 panssariajo-
neuvokoulutuksesta. 
 
1. PIONEERIKOMPPANIA kouluttaa pioneerijoukkoja. 
Työkoneet, silta-ajoneuvot ja runsas räjähteiden käyttö 
koulutuksessa luovat omaleimaisuuden yksikön 
toimintaan. 
 
SUOJELUKOMPPANIA kouluttaa suojelujoukkoja maa-, 
meri- ja ilmavoimille. Suojelussa uhka muodostuu asevai-
kutuksesta ja onnettomuuksista, tulesta, savusta, rauni-
oista ja vaarallisten aineiden päästöistä sekä CBRN -
aseista. Yksikkö tarjoaa vaativaa ja monipuolista koulu-
tusta sammutus- ja pelastustoiminnasta, suojelutieduste-
lusta ja -valvonnasta sekä puhdistustoiminnasta.

 

 

 
 

Kriisinhallintakeskuksen tehtävänä on antaa kansain- 
välinen rauhanturvakoulutus kriisinhallintatehtäviä 
varten. Näitä velvoitteita ovat nykyisellään uusiin krii- 

jen perustaminen ja koulutus sekä käynnissä olevien 
operaatioiden vaihtohenkilöstön koulutus. Lisäksi Krii- 
sinhallintakeskus osallistuu tarvittaessa EU:n nopean 
toiminnan joukkojen toimeenpanoon. Kriisinhallinta- 
keskus ei kouluta varusmiehiä. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porin prikaatin joukkoyksiköt Nii-
nisalossa 

 
 

Porin prikaatin Niinisalon varuskunta sijaitsee Poh-
jois- Satakunnassa, Kankaanpäässä. Varusmieskou-
lutusta antavina joukkoyksiköinä Niinisalossa toimi-
vat Satakunnan tykistörykmentti, Pohjanmaan jääkä-
ripataljoona sekä osa Varsinais-Suomen huoltopatal-
joonasta. 

 
SATAKUNNAN  
TYKISTÖRYKMENTTI 
Satakunnan tykistörykmentissä koulutetaan monipuoli-
sesti tykki- ja heitinmiehiä raketinheittimistön, kent-
tätykistön ja kranaatinheittimistön eri tehtäviin. Sata- 
kunnan tykistörykmentti tarjoaa reipasta epäsuoran- 
tulen koulutusta, sekä koulutusta huolto- ja sääalan 
tehtäviin vuosittain yli tuhannelle miehelle ja naiselle. 
Tykistö vastaa osaltaan maavoimien iskukyvystä esi- 
merkiksi raskaan raketinheitinjärjestelmän, raskaiden 
kranaatinheittimien sekä kenttätykkien voimin. Sata- 
kunnan tykistörykmentissä annetaan varusmieskoulu-
tusta 1. ja 2. Patterissa, Kranaatinheitinkomppani-
assa sekä Raketinheitinpatterissa. Perusyksiköt 
kouluttavat taistelijoita tuliyksiköiden tuliasema-, tu-
lenjohto-, mittaus-, komentopaikka-, viesti-, ja huolto- 
tehtäviin sekä ballistisiin sääpalvelutehtäviin. 
1. PATTERI kouluttaa kenttätykistön ja kevyen rake-
tinheittimistön tuliasemayksikön johtajia ja miehis-
töä, sekä erikoiskoulutettua henkilöstöä huollon eri 
tehtäviin, mm. ajoneuvoasentajat ja asesepät (sovel-
tuva siviilikoulutus). Johtajat koulutetaan tulitoimin-
nan johtamiseen, topografisiin ja taivaankappalmitta-
uksiin sekä huollon eri johtajatehtäviin. 

2. PATTERI kouluttaa kenttätykistön komento- ja huol-
topaikoilla toimivaa henkilöstöä. Yksikössä palvelevat 
mm. sotilaskeittäjät, lääkintämiehet, sotilaskuljettajat, 
viestimiehet. Patterissa annetaan johtamisjärjestelmä- 
koulutusta sekä huoltokoulutusta eri toimialoille. 
KRANAATINHEITINKOMPPANIA kouluttaa jalkaväen 
tarvitsemat heitin-, mittaus- tulenjohto- ja viestimie-
het. Kranaatinheitinkomppania toteuttaa nopeutta ja 
tarkkuutta vaativia tehtäviä jalkaväen välittömänä tu-
litukena epäsuoralla tulella. Jokaisesta saapu-
miserästä osa kranaatinheitinmiehistä saa erikois-
koulutuksen myös lääkintämiehen, sotilaskeittäjän tai 
kuljettajan tehtäviin. Yksikön pääkalustona on 120 
mm kranaatinheitin, joka on jalkaväen raskas ja tarkka 
tulitukiase. Kranaatinheitinmiehet kantavat hihassaan 
jalkaväen vihreää tunnusväriä. 
RAKETINHEITINPATTERI antaa ainutlaatuista koulutus-
ta maavoimissa. Yksikössä annetaan johtaja- ja koulut-
tajakoulutusta sekä koulutetaan miehistöä maavoi-
mien tulivoimaisimpaan yksikköön, raskaaseen ra-
ketinheitinpatteriin. Lisäksi yksikössä annetaan kaikki 
puolustusvoimien ballistisen sääpalvelun johtaja- ja 
erikoismiehistökoulutus puolustusvoimien tarpeisiin. 
Koulutus sisältää raketinheitin-, panssarivaunu-, viesti-
, tulitoiminta-, tilanne- ja sääpalvelu- sekä huoltokou-
lutusta niin miehistölle kuin johtajajille. 



 

POHJANMAAN  
JÄÄKÄRIPATALJOONA 
Pohjanmaan jääkäripataljoonassa varusmieskoulutusta 
annetaan 3. Jääkärikomppaniassa, Tiedustelu-
komppaniassa ja Lentotiedustelukomppaniassa. 
Koulutus antaa perusteet taisteluosaston jääkäri-
komppanian sekä tiedustelu- ja lentotiedustelualan 
eri tehtäviin sekä sotakoiranohjaajiksi. 
3. JÄÄKÄRIKOMPPANIA kouluttaa etulinjan taistelijoi-
ta maavoimien kärkiosaajiksi omassa aselajissaan. 
Yksikön varusmiehiä koulutetaan taistelijoiksi jääkäri-
joukkueisiin, viestimiehiksi, panssarintorjujiksi sekä 
erilaisiin huollon tehtäviin. 
LENTOTIEDUSTELUKOMPPANIAN tehtävänä on käyt-
tää puolustusvoimien lentotiedustelujärjestelmää sekä 
toteuttaa teknisiä tiedustelu- ja tutkimustehtäviä. 
Komppaniassa palvelee pääosin ammattisotilaita, 
mutta 2015 aloitettiin varusmiesten kouluttaminen 
mini-UAV järjestelmän tarpeisiin. 
TIEDUSTELUKOMPPANIA kouluttaa erä- ja selviy-
tymistaidot omaavia kovakuntoisia johtajia ja miehistöä 
vaativiin tiedustelutehtäviin. Yksikkö tarjoaa johtajakoulu-

tusta tiedustelu-, tiedustelutulenjohto-, sissiradisti- ja sota-
koiranohjaajalinjoilla.  
Miehistöä koulutetaan tiedustelijoiksi, tarkka-ampujiksi, vies-
timiehiksi, lääkintämiehiksi ja sotakoiranohjaajiksi. Koulutet-
tavilta vaaditaan erinomaista fyysistä kuntoa, omatoimisuutta 
ja aloitekykyä, sekä kykyä toimia haastavissa olosuhteissa 
yksin ja pienryhmässä.  
 

 
VARSINAIS-SUOMEN  
HUOLTOPATALJOONA 
2.HUOLTOKOMPPANIA sijaitsee Niinisalossa. Se 
kouluttaa puolustusvoimien kuorma-autojen, ajo-
neuvoyhdistelmien ja linja-autojen sotilaskuljetta-
jia. Kuljettajakoulutukseen valitut henkilöt suorit-
tavat puolustusvoimien C-, CE- tai D- luokan 
ajokortin ja kuljettajan ammattipätevyyskoulutuk-
sen. Yksikkö antaa lisäksi monipuolista huollon 
koulutusta. 
NIINISALON ELÄINKLINIKKA on valtakunnallinen 
toimija omalla erikoisalallaan. 

 
 
 

Palvelusajan yleinen jaksottelu 
 
 
 

ALOKASJAKSO JA KOULUTUSHAARA-
JAKSO 
Porin prikaatissa toteutetaan vuonna 2019 uudistet-
tua varusmieskoulutuksen rakennetta ja sisältöä 
koskeva kokeilu. Kokeilu liittyy puolustusvoimien 
koulutus 2020 konseptin mukaiseen koulutuksen 
uudistamiseen tähtäävään ohjelmaan. Kokeilu ei 
vaikuta varusmiesten palveluksen pituuteen. Kokei-
lun johdosta koulutuskausien, kuten alokasjakson, 
pituudet poikkeavat nykyisestä järjestelmästä. Ko-
keilun alokasjakso kestää kuusi viikkoa. Tänä aika-
na alokkaat saavat koulutusta sotilaan perustaidoista. 
Lisäksi ensimmäisinä viikkoina opetetaan yleisen soti-
laallisen käyttäytymisen perusteet. Alokasjakson ta-
voitteena on, että jokainen alokas oppii sotilaan pe-
rustaidot ennen sotilasvalaa tai - vakuutusta. 

 
Sotilasvalan tai -vakuutuksen vannottuaan alokas 
nimitetään yksiköstä riippuen joko jääkäriksi, viesti-
mieheksi, pioneeriksi, tykkimieheksi tai suojelumie-
heksi. Alokasjakson aikana tehdään koulutushaara-
valinnat eli päätetään missä aselajissa tai koulutus-
haarassa henkilö tulee palvelemaan. Alokasjakson 
aikana suoritetaan myös erikoismiehistövalinnat, 
kuten esimerkiksi sotilas-poliisi, sotilaskuljettaja ja 
lääkintä-koulutukseen tähtäävät valinnat. Alokas-
jakson jälkeen alkaa kuuden viikon koulutushaara-
jakso, jonka aikana tehdään johtajavalinnat. Ase-
velvollisen kannattaa VARAUTUA ALUSTA ASTI SII-
HEN, ETTÄ PALVELUS KESTÄÄ 347 VRK. 

 

 
ERIKOISKOULUTUJAKSO 
Erikoiskoulutusjaksolla koulutetaan sen sodanajan tehtä-
vän vaatimat tiedot ja taidot johon varusmies on valittu. 

JOUKKOKOULUTUSJAKSO 
Joukkokoulutusjaksolla saapumiserästä koulutetaan 
sodanajan joukko. Erikoiskoulutusjaksolla opittuja 
tietoja ja taitoja harjoitellaan komppanioiden ja patal-
joonien järjestämissä harjoituksissa. Viimeinen koitos 
ennen kotiutumista on pääsotaharjoitus, jossa koko 
joukkokoulutusjakson taitojaan hionut sodanajan 
joukko saa koetella osaamistaan yhteistoiminnassa 
muiden joukkojen ja aselajien kanssa. 

 
165 VUOROKAUDEN PALVELUS 
Noin puolet varusmiehistä palvelee 165 vuorokauden 
miehistötehtävissä. Alokaskauden ja koulutushaara-
jakson jälkeen alkaa 6 viikkoa kestävä erikoiskoulu-
tusjakso, jolloin varusmiehet saavat koulutuksen 
omaan sodan ajan tehtäväänsä. Joukkokoulutusjak-
solla, joka kestää 6 viikkoa, harjoitellaan tehtäviä 
sodanajan kokoonpanossa. 

 
255 VUOROKAUDEN PALVELUS 
Porin prikaatissa palvelee noin kymmenesosa varus- 
miehistä miehistön erityis- ja ammattitaitoa vaativissa 
tehtävissä, jotka kestävät 255 vuorokautta. Tällaisia 
tehtäviä ovat muun muassa sotilaspoliisi, lääkintämies 
ja koiraohjaajat. 

       



 

347 VUOROKAUDEN PALVELUS 
Kaikki johtajat palvelevat 347 vuorokautta. Lisäksi 
kaikkein vaativimmat miehistötehtävät kestävät 347 
vuorokautta. Vuoden miehistötehtäviä ovat sotilas- ja 
taisteluajoneuvojen kuljettajat, jotka saavat C- ja CE- 
luokan ajokortit. 

 
JOHTAJAKOULUTUKSEEN HAKEMINEN 
Varusmiespalvelus tarjoaa johtamiskoulutusta yksi- 
köissä toteutettavilla aliupseerikursseilla ja reser-
viupseerikurssilla. Johtajavalinnat tehdään erikoisjouk-
koja lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa 
osana joukko-osaston valintaprosessia. Johtajakoulu-
tus aloitetaan kaikille johtajakoulutukseen valituilla yh-
teisellä aliupseerikurssin ensimmäisellä vaiheella. Re-
servi-upseereiksi koulutettavat valitaan aliupseeri-
kurssin aikana. Valinnassa vaikuttavat eniten Esi-
merkiksi alokas- ja koulutushaarajaksolla osoitetut 
kyvyt ja yksilön johtajaominaisuudet. Sukupuoli, 
vanhempien ammatti ja koulutustausta eivät vaikuta 
valintaan. JOHTAJAKOULUTUS ANTAA HYVIÄ 
EVÄITÄ MYÖS VARUSMIESPALVELUKSEN 
JÄLKEISEEN ELÄMÄÄN.  

 
JOHTAJAKOULUTUS 
Alokas- ja koulutushaarajakson jälkeen johtajakoulu-
tukseen valitut aloittavat opintonsa aliupseerikurssil-
la. Aliupseerikurssin ensimmäinen jakso kestää kuusi 
viikkoa ja toteutetaan koulutushaaran mukaisissa pe-
rusyksiköissä. Aliupseerikurssin toinen jakso kestää 
myös kuusi viikkoa. Aliupseerikurssin ensimmäisen 
jakson aikana parhaiten menestyneet valitaan 16 
viikkoa kestävälle reserviupseerikurssille. Porin pri-
kaatin tarvitsemat reserviupseerit koulutetaan joko 
Reserviupseerikoulussa Haminassa tai Panssaripri-
kaatissa Parolassa. 
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MIHIN YKSIKKÖÖN? 

 
 
 

SÄKYLÄÄN... 
Säkylässä varusmiehiä kouluttaa kahdeksan eri perus- 
yksikköä. 1. Jääkärikomppania, 2. Jääkärikomppania, 
Panssarintorjuntakomppania, Esikuntakomppania, 1. 
Huoltokomppania, Viestikomppania, 1. Pioneerikomp-
pania ja Suojelukomppania. 

 
NIINISALOON... 
Niinisalossa varusmiehiä kouluttaa kahdeksan eri pe-
rusyksikköä: 1. ja 2. Patteri, Kranaatinheitinkomp-
pania, Raketinheitinpatteri, 3. Jääkärikomppania, 
Tiedustelukomppania, Lentotiedustelukomppania ja 
2. Huoltokomppania. 

 
VALINNAT SODANAJAN TEHTÄVÄN 
MUKAISEEN KOULUTUKSEEN 
Valinnat käynnistyvät alokasjakson INFO -tilaisuudella, 
jossa yksikkö esittelee koulutusvaihtoehdot. INFO -
tilaisuuden jälkeen hakeudutaan halukkuuden pe-
rusteella esiteltyihin koulutusvaihtoehtoihin. Varsi- 
naiset päätökset valinnoista tehdään seitsemännellä ja 
kahdeksannella palvelusviikolla. Porin prikaatin ja 
Puolustusvoimien tavoitteena on valita sopivin henkilö 
kuhunkin sodanajan tarpeeseen perustuvaan tehtä-
vään. Valinnat perustuvat Puolustus- voimien tar-
peeseen sekä alokas- ja koulutushaarajakson aikana 

 

 
osoitettuihin kykyihin ja taipumuksiin. Oma haluk-
kuus pyritään ottamaan huomioon valintoja tehtäes-
sä. Kaikki eivät välttämättä pääse haluamaansa 
tehtävään, mutta jokainen tehtävä on yhtä tärkeä, 
jotta joukko voi toimia kokonaisuutena. Paras tapa 
varmistua pääsystä koulutettavaksi mahdollisimman 
mielekkääseen sodanajan tehtävään on hyvä palvelus 
alokasjakson aikana. Toisekseen on tärkeää pitää 
omalta osaltaan huolta siitä, että henkilökohtaiset 
asiat on hoidettu kuntoon ennen palveluksen aloit-
tamista. Näitä asioita ovat mm. opiskelujen saatta-
minen päätökseen ennen palvelusta, samoin autokou-
lu syventävine vaiheineen, oma fyysinen kunto ja ter-
veyden tila sekä kotiasiat. Kaikkien palveluksen 
aloittavien on valmistauduttava 347 vuorokauden 
palvelusaikaan. Omaa halukkuutta eri koulutusvaih-
toehtoihin kannattaa pohtia oman motivaation kan-
nalta. Kannattaa myös huomioida, että jokin ennalta 
tuntematon tehtävä saattaa osoittautua erittäin mie-
lenkiintoiseksi, kun siihen tutustuu tarkemmin. Puo-
lustusvoimien tarjoamasta koulutuksesta saattaa myö-
hemmässä elämänvaiheessa olla paljonkin hyötyä, 
vaikka juuri nyt siltä ei tuntuisi. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulutushaaraesimerkkejä 
 

 

RAKETINHEITINKOULUTUS  
(Niinisalossa) 
Niinisalossa annetaan ainoana Suomessa koulute-
tusta raskaaseen raketinheitinjärjestelmään. Kalus-
tona koulutuksessa ovat 298RSRAKH06-
raketinheittimet. Johtamiseen käytetään maavoimi-
en uusimpia johtamis- ja viestijärjestelmiä. Raketin-
heitinpatterissa koulutetaan ammattiosaajia tu-
liasema-, viesti- ja huoltotehtäviin. Yksikkö harjoitte-
lee sodanajan kokoonpanossa taistelu- ja ampu-
maharjoituksissa aina kotiutumiseen saakka. Jos 
haluat olla mukana kehittämässä maavoimien isku-
kykyä, olet osaava, itsenäinen ja aloitekykyinen va-
rusmies sekä olet valmis vaativaan, mutta reiluun 
koulutukseen, hae meille ja tule mukaan tekemään 
kenttätykistöhistoriaa. Miehistötehtävissä palvelus-
aika on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuo-
rokautta. 

 
SÄÄMIES (Niinisalossa) 

Säätoiminta on tärkeää sotaharjoituksissa, sillä 
sääolosuhteet vaikuttavat ammunnan tarkkuuteen 
olennaisesti. Maastoharjoitusten lisäksi säämiehet 
vastaavat Niinisalon maasääaseman säähavainto-
toiminnasta sekä Räjähdekeskuksen tuotanto-
osaston Niinisalon toimipisteen tarvitsemista sää-
palveluista. Niinisalo kouluttaa valtakunnallisesti 
ballistisen sääpalvelun osaajat. Kursseilla opete-
taan mm. sää- ja pilviopin perusteet, säähavainto-
jen teko ja ballistisen sääsanoman laatiminen. Kou-
lutus on haastavaa ja se vaatii kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn. Tietotekniikkaa, meteorologiaa, 
maantiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa tai 

muita luonnontieteitä opiskelevat tai näistä aineista 
kiinnostuneet soveltuvat hyvin säämiehiksi. Miehistö 
palvelee 255 ja johtajat 347 vuorokautta. 
 
TULIASEMAMIES (Niinisalossa) 
Haluatko päästä ampumaan tykillä tai raketinheittimellä 
ja samalla kokea loistavan tuliasemahengen? Niinisa-
lossa sinulla on tähän erinomaiset mahdolliset, sillä Sa-
takunnan tykistörykmentin 1. Patterissa koulutetaan 
miehistöä tuliasemamiehiksi tykistö- ja kevyt raketinhei-
tinyksiköihin. Miehistö palvelee 165 vuorokautta, johta-
jat 347 vuorokautta. 

 
SOTAKOIRANOHJAAJA (Niinisalossa) 
Tiedustelukomppaniassa koulutetaan sotakoiranohjaa-
jia vaativiin tiedustelu- ja sotilaspoliisialan tehtäviin. 
Koulutukseen kuuluu voimankäyttö- ja tiedustelukoulu-
tusta, sekä koiran tottelevaisuus-, käyttäytymis-, jälki- 
ja suojelukoulutusta.  
Aikaisempi kokemus eläinten parista on eduksi. Koi-
ranohjaajien miehistö palvelee 255 vuorokautta, johta-
jat 347 vuorokautta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
JÄÄKÄRI 
Jääkärikomppaniat kouluttavat etulinjan taistelijoita 
maavoimien kärkiosaajiksi omassa aselajissaan. 
Jokainen taistelija oppii perustaidot jalkaväen kalus-
ton, kuten esimerkiksi miinojen, panssarintorjunta-
aseiden sekä viestivälineiden käsittelystä. Monipuo-
linen marssi- ja taistelukoulutus sekä liikuntakoulu-
tus luovat perustan taistelijoiden selviämiseksi tais-
telukentän fyysisistä rasituksista. Miehistön palve-
lusaika on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 
vuorokautta. 
 
TULENJOHTOMIES 
Tulenjohtaminen on olennainen osa tykistön so-
dankäyntiä, sillä kohteeseen vaikuttaminen edellyt-
tää sen paikantamista. Tulenjohtopaikalla mitataan 
suunta ja etäisyys maaliin, eli paikannetaan maali ja 
sen koordinaatit. Tämän jälkeen tulenjohtopaikalta 
lähetetään johtamisyhteyksiä pitkin tulikomento tu-
liyksikölle, joka toteuttaa tulitehtävän. Tulenjohto-
mieheltä vaaditaan hyvää havainnointikykyä ja ky-
kyä suorittaa tarkkuutta vaativia tehtäviä. Tulenjoh-
tajilta, kuten myös tuliasema-, ja viestimiehiltä, 
edellytetään reipasta ja vastuullista asennetta sekä 
fyysistä kestävyyttä. Miehistön palvelusaika on 165 
vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta. 
 
KRANAATINHEITINMIES 
Kranaatinheitinjoukkojen päätehtävä on jalkaväen 
tukeminen epäsuoralla tulella. Krh-miehistä koulute-
taan jalkaväen monipuolisia osaajia. Koulutukseen 
sisältyy raskaiden kranaatinheittimien lisäksi jalka-
väen taistelu, jalkaväen perusaseet ja miinat sekä 
viestivälineet. Merkittävimmät tappiot vastustajalle 
taistelukentällä tuotetaan epäsuoran tulen avulla. 
Krh-miehiltä vaaditaan kykyä suorittaa tarkkuutta 
vaativia tehtäviä sekä hyvää fyysistä kuntoa. Mie-
histön palvelusaika on 165 vuorokautta, johtajateh-
tävissä 347 vuorokautta. 

 
VIESTIMIES 
Johtamisyhteyksien ja -paikkojen rakentaminen, yl-
läpitäminen ja suojaaminen luovat edellytykset on-
nistuneille operaatioille. Tiedustelijoiden havainnot, 
tulenjohtajien tulikomennot ja komentajien käskyt 
eivät välity ilman toimivia viestiyhteyksiä. Viestimie-
henä havaitset onnistumisesi toimivina yhteyksinä 
ja komentopaikkoina. Koulutuksessa käytetään 
modernia M18-viestijärjestelmää, jonka parissa har-
jaannut tiedonsiirtotekniikoissa, olit aloittelija tai 
alaa opiskellut. Valitessasi viestiaselajin pystyt eri-
koistumaan asiantuntijatehtäviin, ryhmänjäseneksi, 
kuljettajaksi tai johtajaksi. Viestiaselajissa haastat 
itseäsi älyllisesti ja fyysisesti. Miehistön palvelusai-
ka on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuoro-
kautta. 
 
SOTILASKEITTÄJÄ 
Sotilaskeittäjät saavat koulutuksen ruuan valmis-
tukseen kenttämuonituskalustolla. Kurssin aikana 
suoritetaan hygieniapassi, jonka jälkeen sotilaskeit- 

 

täjät harjaannutetaan tehtävissään oman sodanajan 
joukkonsa mukana. 

 
TIEDUSTELIJA 
Tiedustelijan koulutus on fyysisesti erittäin kuormitta-
vaa. Henkilön on kyettävä siirtymään jalan ja suksilla 
pitkiä matkoja noin 30 kg painavan rinkan kanssa. Teh-
tävä edellyttää erinomaista fyysistä kuntoa ja luonteen-
lujuutta.   

Tiedustelijan koulutukseen kuuluu monipuolista ase- ja 
ampumakoulutusta, kaluston tunnistusta, viestivälinei-
den käsittelyä, sekä selviytymis- ja 
ta.  Miehistön palvelusaika on 165 vuorokautta, johtaja-
tehtävissä 347 vuorokautta. 

 
LÄÄKINTÄMIES 
Lääkintämiehen tehtäviä ovat terveydenhuolto maas-
tossa, päivystykset terveysasemalla, lääkinnälliset teh-
tävät eri tapahtumissa ja lääkinnälliset koulutustehtä-
vät. Lääkintämieskoulutuksesta saat mukaasi siviiliin 
ensiaputaitoja ja työkokemusta, suoritat mm. SPR:n 
Ensiapu 1 ja 2 -kurssit sekä hygieniapassin. Lääkintä-
miehistö palvelee 255 vuorokautta ja johtajat 347 vuo-
rokautta. 
 

MULTIMEDIAVARUSMIES 
Alokas- ja koulutushaarajakson aikana valitaan neljä 
multimediavarusmiestä (kaksi Säkylästä ja kaksi Niini-
salosta). Tehtävässä pääsee näköalapaikalta valoku-
vaamaan erilaisia varuskunnallisia ja puolustusvoimal-
lisia tapahtumia ja sotaharjoituksia sekä kirjoittamaan 
artikkeleja niin paperijulkaisuihin kuin verkkoonkin. 

Tehtävään haluavilta vaaditaan valokuvaus- ja kirjoitus-
taitoa. Kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmien käyttötaito 
katsotaan isoksi eduksi. Multimediavarusmiehillä on 
käytössään ammattitason laitteisto järjestelmäkameroi-
ta ja ohjelmistoja myöden. Alan harrastuneisuus ja 
opinnot katsotaan eduksi. 
 

ASENTAJA 
Ajoneuvojen asentajien tehtäviä ovat ajoneuvojen kun-
nossapitoon liittyvät toimenpiteet varuskunnan huolto-
laitoksissa ja maastossa. Koulutus ja kunnossapitotyöt 
räätälöidään koulutettavien siviiliosaamisen mukaan. 
Asentajakoulutuksesta saat mukaasi siviiliin työkoke-
musta. Asentajat palvelevat 165 vuorokautta. 
 
PIONEERI 
Pioneerikomppania kouluttaa pioneereja ja työkoneen 
kuljettajia. Pioneerin tehtävät ovat monipuolisia ja 
haastavia. Taistelijan perustaitojen lisäksi miinat ja rä-
jähteet tulevat pioneerille tutuksi. Pioneeri tarvitsee teh-
tävissään hyvää fyysistä kuntoa ja paineensietokykyä.  

Työkoneen kuljettajat pääsevät työskentelemään mo-
nipuolisten ja nykyaikaisten työkoneiden parissa. Pal-
velusaika on miehistöllä 165 tai 347 vrk, johtajatehtä-
vissä ja sotilaskuljettajilla 347vrk 

  



 

 
 
 
PANSSARINTORJUNTAMIES  
(Säkylässä) 
Panssarintorjuntamiehet keskittyvät nimensä mu-
kaisesti panssarivaunujen ja muiden panssaroitujen 
kohteiden tuhoamiseen. PST-miesten käytössä 
ovat mm. kevyt kertasinko sekä erilaiset ohjukset. 
Panssarintorjuntamiesten koulutus on fyysisesti 
raskasta, sillä he kantavat raskaat pst-aseet muka-
naan. Panssarintorjuntamiehistä osa koulutetaan 
myös joko maastoskootterien kuljettajiksi tai maas-
tomoottoripyörätiedustelijoiksi tukemaan joukku-
eensa toimintaa. Miehistön palvelusaika on 165 
vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta. 
 
MINILENNOKKIKOULUTUS (347 VRK) 

Valtakunnallisella varusmiesten minilennokkialiup-
seerikurssilla koulutetaan lennättäjiä sekä mekaa-
nikoita Orbiter 2B -minilennokkijärjestelmää varten. 
Koulutettaviksi pyrkivillä tulee olla palveluskelpoi-
suusluokka A, normaali näöntarkkuus, tarkka väri-
aisti, paineensietokykyä sekä englannin kielen osaa-
mista. Haemme koulutukseen aloitekykyistä, tarkkaa, 
itsenäistä sekä ilmailusta ja teknisestä osaamisesta 
kiinnostunutta varusmiestä. Minilennokkialiupseereiksi 
hakeville järjestetään erillinen valintatesti alokaskau-
della. Palvelusaika on kaikilla 347 vuorokautta. 

 
SOTILASPOLIISI 
Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluu taistelijan peruskou-
lutuksen lisäksi esimerkiksi järjestyksen valvominen, 
sotilaskohteiden valvonta ja liikenteen ohjaus. Soti-
laspoliisien palveluksessa oppimat taidot ovat jois-
sain määrin verrattavissa poliisin tai vartijan koulutuk-
seen ja niistä voi olla hyötyä tulevaisuuden siviilielä-
mässä. Sotilaspoliiseilta vaaditaan sekä hyvää fyysistä 
että henkistä kuntoa. Sotilaspoliisimiehistö palvelee 
255 vuorokautta ja johtajat 347 vuorokautta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KULJETTAJAKOULUTUS 
Kuljettajakoulutusta annetaan lähes kaikissa Porin pri-
kaatin perus- yksiköissä. Kuljettajakoulutuksessa opiskel-
laan kuljettajan ammatti- pätevyys. Puolustusvoimissa an-
nettu kuljettajakoulutus antaa pätevyydet toimia kuljetta-
jan tehtävissä varusmiespalveluksen jälkeen. Ammatti-
pätevyyskoulutusta annetaan 280 tuntia tai 140 tuntia 
kuljettajatehtävästä riippuen. Tämä koulutus luetaan hy-
väksi kuljetus ja logistiikka-alan opinnoissa. Myös pans-
sariajoneuvojen kuljettajat ajavat kuorma-autokortin ja 
saavat 140 tunnin ammattipätevyys- koulutuksen eli pä-
tevyyden kuljettajan ammattitehtäviin kotiutumisen jäl-
keen. Vähintään C-ajokortin ajavien kuljettajien palve-
lusaika on 347 vuorokautta. Kuorma-auton kuljettajan 
tai panssariajoneuvon kuljettajan tehtävän lisäksi voit 
myös hakeutua moottoripyörälähetin tai maastoskootte-
rin kuljettajan tehtävään. Tämä tehtävä tosin edellyttää 
moottoripyöräkorttia jo siviilistä. Moottoripyörälähettien 
palvelusaika on 165 vuorokautta. 

 
SUOJELU- JA PELASTUSMIES 
Säkylässä suojelukomppania kouluttaa suojelujoukkoja 
maa-, meri- ja ilmavoimille. Suojelussa uhka muodos-
tuu asevaikutuksesta ja onnettomuuksista, tulesta, sa-
vusta, raunioista ja vaarallisten aineiden päästöistä se-
kä CBRN -aseista. Suojelutoiminnalla pyritään ennal-
taehkäisemään uhkia ja tarvittaessa palauttamaan 
joukkojen toimintakyky onnettomuuden tai asevaiku-
tuksen jälkeen. Haluat sitten varusmiesjohtajaksi, kul-
jettajaksi tai suojelu- ja pelastusmieheksi suojelukomp-
paniaan, yksikkö tarjoaa sinulle vaativaa ja monipuolis-
ta koulutusta sammutus- ja pelastustoiminnasta, suoje-
lutiedustelusta ja -valvonnasta sekä puhdistustoimin-
nasta. Koulutuksesta on hyötyä myös reservissä, eten-
kin jos olet kiinnostunut vapaapalokuntatoiminnasta tai 
pelastusalasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen kansainvälinen 
valmiusjoukko 

 
Suoman kansainvälinen valmiusjoukko (SKVJ) on 
maavoimien erikoiskoulutettu joukko, joka on koti-
maan puolustuksen lisäksi koulutettu erityisesti kan-
sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Kansainvälistä 
koulutusta annetaan vuosittain talven saapumiserässä.  

Kansainvälinen valmiusjoukko on osa Porin prikaatin 
Valmiusyksikköä eli VYKS:ä. Valmiusyksiköt ovat osa 
kotimaan puolustuksen nykyaikaisia iskujoukkoja. 
 
Kansainväliseen valmiusjoukkoon koulutetaan vain va-
paaehtoisia varusmiehiä. Pääosa valituista hakeutuu va-
rusmiespalveluksen jälkeen rauhanturvaajaksi kriisinhallin-
taoperaatioon. 
 
Jokainen valmiusjoukkoon valittu varusmies koulute-
taan ensisijaisesti kotimaan puolustajaksi. Vain hy-
västä kotimaan puolustajasta voi tulla hyvä rauhan-
turvaaja. 
 
Kansainvälinen koulutus annetaan 347 vuorokautta 
kestävän varusmiespalveluksen loppupuolelle sijoit-
tuvalla kansainvälisellä jaksolla. Kansainväliseen kou-
lutusjaksoon sisältyy kriisinhallintatehtävässä olevan 
sotilaan perustietojen ja -taitojen opetusta, aseen- 
ja voimankäytön koulutusta sekä perustietoja sodan 
oikeussäännöistä ja kriisinhallintaan vaikuttavista kan-
sainvälisistä ja kansallisista määräyksistä. 
 
Koulutuksen aikana tulevat rauhanturvaajat toimivat 
erilaisissa tehtävissä jalka- ja ajoneuvopartioissa sekä 
saattueissa, harjoittelevat yhteistoimintaa helikopteri- 
en kanssa ja saavat tavanomaista paremmat  

 
 
 
 

valmiudet toimia mm. lääkintään ja miinaturvallisuuteen liit-
tyvissä tehtävissä.  
 
Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon koulutus hui-
pentuu joko Suomessa tai ulkomailla järjestettävään 
monikansalliseen harjoitukseen.  
 
Valmiusjoukkokoulutus tähtää kriisinhallintatehtävissä 
käytettävän joukon kouluttamiseen. Tavoitteena on, 
että jokainen kansainvälisen koulutuksen saanut va-
rusmies tekee reserviin siirtyessään hakemuksen soti-
laallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen. Hakemus 
on yleishakemus, jolla haetaan sotilaallisen kriisinhal-
linnan toimintavalmiuteen, ei siis tiettyyn kriisinhallin-
taoperaatioon tai rotaatioon. Porin prikaati tekee 
hakemuksen perusteella päätöksen toimintavalmiu-
teen hyväksymisestä.  

 
Lisätietoa Suomen kansainvälisistä valmiusjoukoista 
ja kriisinhallintaoperaatioista löytyy Puolustusvoimien 
verkkosivuilta. 

Katso video! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluksen sisältö - tiivistä ohjelmaa ko-
ko päiväksi 

 

Palveluksen alku ja ensimmäiset päivät antavat kii-
reisen kuvan palvelusajasta, sillä alussa kaikki on 
uutta. Varusmiehet majoittuvat 10–12 hengen tuvis-
sa. Palvelus alkaa herätyksellä tavallisesti klo 6.00 
ja jatkuu iltakuuteen. 

Alla on yksi esimerkki varusmiehen päivästä. Arkeen 
kuuluvat myös mm. erilaiset marssit, liikuntakoulutus 
sekä myöhemmässä vaiheessa leiri- ja sotaharjoitukset. 
Palvelustapahtumien ajat, kuten herätys, ruokailut ja 
hiljaisuus ovat yksikkökohtaisia. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peruspalvelut 
RUOKAILUT 
Varuskuntaravintolat tarjoavat maukasta, huolella 
valmistettua ja ravitsemussuositukset täyttävää ruo-
kaa. Varusmiehille tarjotaan aamiainen, lounas, päi-
vällinen ja iltapala. Iltapalalle osallistuminen on va-
paaehtoista. Jos noudatat erikoisruokavaliota, ilmoita 
siitä yksikkösi vääpelille heti palveluksen alkupuolel-
la. 

 
TERVEYDENHUOLTO 
Varuskunnan terveysaseman yhtenä perustehtävänä 
on järjestää varusmiesten terveyden- ja sairaanhoito. 
Maksuttomat lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut kuu-
luvat jokaisen varusmiehen oikeuksiin. 

 
PYYKINVAIHTO 
Varusvarastolla voi vaihtaa pyykinvaihdossa kerran 
viikossa likaiset varusteet puhtaisiin. Varusteita jae-
taan viikon tarpeisiin. Omia asusteita saa käyttää, 
kunhan ne eivät näy päällepäin. Puolustusvoimat ei 
korvaa omien asusteiden hävikkiä tai vaurioita. 

 
INTERNET 
Niinisalossa ja Säkylässä on perusyksiköissä avoin 
WLAN -verkko. Varusmiehet voivat tuoda mukanaan 
omia tietokoneita. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotilaskodin palvelut 
 
 

Sotilaskoti on varusmiesten suosituin vapaa-ajan 
viettopaikka. Sotilaskodissa varusmiehet voivat ren-
toutua ja käyttää vapaasti tarjolla olevia palveluja ja 
aktiviteetteja. Sukulaiset, ystävät sekä tyttö- ja poi-
kakaverit ovat tervetulleita tervehtimään varus- mie-
hiä sotilaskotiin. Sotilaskoti järjestää usein VMTK:n 
kanssa erilaisia viihdeiltoja, konsertteja yms. Sotilasko- 

dissa on kirjasto, jossa voit käydä lukemassa uusimmat 
viikkolehdet ja lainata kirjoja. Sotilaskodissa on myös 
mahdollista surffailla internetissä ja musiikkihuoneessa 
voi harjoitella soittamista ja laulamista. 

 
 
 

SÄKYLÄN SOTILASKODIN AUKIOLOAJAT 
ma–to        08.30 – 20.30 
pe 08.30 – 20.00 
la 15.00 – 20.00 
su 15.00 – 20.00 
Arkipyhinä 15.00 – 20.00 
 

Kirjasto on avoinna  
ma–to 18.00 – 20.30 
su 17.30 – 20.00 

 
NIINISALON SOTILASKODIN AUKIOLOAJAT 
ma – pe 08.45 – 20.30 
la - su 17.00 – 20.00 1.1. - 30.4.2019 
la - su 15.00 - 20.00  1.5. - 31.8.2019 
la - su 17.00 - 20.00 1.9. - 31.12.2019 
 

Kirjasto ja viihdetila avoinna 
ma–to 18.00 – 20.30 
Parturi avoinna 
ti–to 18.00 – 20.30 



 

 
Seuratoimijat ja urheilijat saavat tarvittaes-
sa tietoa urheilun ja varumiespalveluksen 
yhteensovittamisesta porin prikaatin liikun-
ta-alalta.  
 

      Niinisalo  
liikuntakasvatusupseeri 
Veli-Matti Veijalainen  
veli-matti.veijalainen@mil.fi ja  
Antti Annala antti.annala@mil.fi 
 

      Säkylä 
Liikuntakasvatusupseeri  
Jussi Alanko  
jussi.alanko@mil.fi ja Topi Hellsten 
topi.hellsten@mil.fi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vapaa-ajan vietto Porin prikaatissa 
 

SÄKYLÄN VARUSKUNTA 
Kuntotalossa on monipuolinen ja hyvin varustettu kun-
tosali, palloilusali sekä uimahalli saunoineen. Palloilu- 
salissa sinulla on mahdollisuus pelata esim. salibandya, 
lentopalloa, sulkapalloa ja koripalloa. Prikaatin alueella 
on tenniskenttä ja urheilukenttä, jossa voi yleisurheilla 
tai pelata jalkapalloa. Alueelta löytyy useamman kilo- 
metrin pituisia pururatoja sekä frisbeegolfrata. 
Harrastuskerhoja perustetaan innostuksen mukaan. 
Palvelukseen astuttuanne teiltä tullaan kysymään osal-
listumisinnokkuuttanne erilaisiin kerhoihin. Kertokaa 
silloin mahdollisen kiinnostuksenne lisäksi edellytykset 
esim. jonkin kerhon vetäjäksi. Kerhojen lisäksi varus- 
miesorkesteri kaipaa aina uusia jäseniä luonnollisen 
poistuman vuoksi. 
Innokkaille penkkiurheilijoille pyritään järjestämään 
jääkiekko- tai jalkapallo-ottelumatkoja. Älä luovu har-
rastuksistasi, vaikka et olisi niitä edellisestä luettelosta 
löytänytkään, vaan ota rohkeasti yhteys VMTK:hon ja 
tee aloite uuden kerhon perustamiseksi. 

 
NIINISALON VARUSKUNTA 
Myös Niinisalossa on hyvät liikuntamahdollisuudet. 
Alueelta löytyy uusi urheilukenttä tekonurmipäällys- 
teellä, crossfit center sekä urheilutalolla kunto- ja lii- 
kuntasali. Välinevarastosta on vapaasti lainattavissa 
urheiluvälineitä. Valaistut hiihtoladut sekä pururadat 
ovat aivan varuskunnan vieressä ja jääkiekkokaukalo-
kin löytyy. 
Vapaa-ajalla on myös mahdollista käydä Valkiajärven 
rannalla olevassa saunassa ja pulahtaa järveen uimaan. 
Saunaan pääsee omatoimisesti ohjatun käynnin jäl-
keen. 

 
 
Varusmiesten liikuntakerho -organisaatio, VLK, järjes-
tää erilaisia liikuntakerhoja. Varusmiesten liikunta-
kerhojen toimihenkilöt ovat kokeneita, jo puoli vuotta 
palvelleita varusmiehiä. 

 
KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA 
Porin prikaatissa on tilaa myös huippu- ja kuntourhei-
lua harrastaville nuorille miehille ja naisille. Valmen-
nusta järjestetään sotilaslajien osalta ammunnassa, 
hiihdossa, ampumahiihdossa, suunnistuksessa ja soti-
lasviisiottelussa. Myös muiden lajien kilpailijat (jouk-
kue-/yksilölajit) saavat hyvät edellytykset oman la-
jinsa harrastamiseen molemmissa varuskunnissa 
(Niinisalo ja Säkylä). Näiden urheilijoiden harjoittelu 
ja kilpailuihin osallistuminen tapahtuu pääsääntöi-
sesti siviiliseurojen mukana.

mailto:veli-matti.veijalainen@mil.fi
mailto:antti.annala@mil.fi
mailto:jussi.alanko@mil.fi
mailto:topi.hellsten@mil.fi


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varusmiestoimikunta VMTK 
 

Varusmiestoimikunta on osa Porin prikaatin organi-
saatiota. Sen päämääränä on omalla toiminnallaan 
edistää maanpuolustustahtoisten ja tehtävänsä tai-
tavien sotilaiden kasvattamista. VMTK toimii prikaa-
tin komentajan alaisuudessa tehden kaikki esityk-
sensä hänelle. Tästä syystä varusmiestoimikunnan 
vaikutus- mahdollisuudet ovat hyvät ja sen tekemät 
esitykset toteutuvatkin varsin usein. 
Varusmiestoimikunnan tehtävänä on opastaa ja 
neuvoa varusmiehiä heidän opinto-, sosiaali- ja työ- 
asioissaan. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu järjestää 
erilaisia vapaa-ajantoimintoja, kuten esimerkiksi järjes-
tyksenvalvoja- ja metsästyskursseja sekä pelimatkoja. 
VMTK:ssa toimii kolme kokopäivätoimista varusmies-
tä: puheenjohtaja, sihteeri sekä työ-, opinto- ja sosi-
aaliasiamies. Jokaisessa yksikössä on yksikköedustaja, 
joka osallistuu VMTK:n kokouksiin ja kertoo yksik-
könsä mahdollisista parannusta kaipaavista asioista 
sekä varusmiehiltä kuulemistaan toimintaideoista. 
Lisäksi yksikköedustajat tiedottavat muille varus-
miehille VMTK:n järjestämistä tapahtumista. 
Tarvittaessa varusmiestoimikunnan yksikköedustaja 
voi esittää yksikköä koskevia asioita myös sen pääl-
likölle, jotta asioihin voidaan vaikuttaa. Varusmies-
ten kannattaa oman viihtyisyytensä lisäämiseksi osal-
listua VMTK:n toimintaan kertomalla parannusehdo-
tuksistaan yksikköedustajalle tai kokopäivätoimisille 
asiamiehille. 
Mikäli sinulla on ongelma, jonka kanssa epäröit kään-
tyä esimiesten puoleen, voit aina ottaa yhteyttä varus- 
miestoimikunnan toimihenkilöihin. Jos he eivät osaa 
ratkaista ongelmaasi, tietävät he ainakin kenen puo-
leen kääntyä. 

LOMAKULJETUKSET 
Lomamatkoilla on turvallisinta ja edullisinta käyttää 
Varusmiestoimikunnan järjestämiä ilmaisia lomakulje-
tuksia. Oman auton käyttäjät eivät linja-autoon ver-
rattuna montaa minuuttia voita ja monesti raskaan 
koulutusviikon tai viikonlopun jälkeen on suorastaan 
uhkarohkeaa astua väsyneenä rattiin. Käytettävät 
lomakuljetusreitit ja muuta lisätietoa lomakuljetuk-
sista saat oman varuskuntasi VMTK:sta

. 
 

LOMAT MIELESSÄ 
Ensimmäinen viikonloppu vietetään varuskunnassa, 
mutta tämän jälkeen viikonloppuvapaille pääsee 
useimpina viikonloppuina. Viikonloppuvapaat alkavat 
normaalisti perjantai-iltapäivänä ja loppuvat sunnun-
tai-iltana. 
Alokasaikana vapaa-aika saattaa tuntua harvinaiselta 
ylellisyydeltä, mutta myöhemmin aikaa jää  



 

 
enemmän. Varusmiehellä on palvelusajasta 
riippuen henkilökohtaista lomaa 6, 12 tai 18 
vuorokautta. Yksikkökohtainen HL-päivä on 
yleensä kerran kuukaudessa. Jäljelle jäävät HL-
päivät voi käyttää henkilökohtaisten asioiden hoi-
tamiseen. Henkilökohtaista syylomaa (HSL) voi-
daan myöntää pakottavista syistä opinto-, oikeus- 
ja taloudellisten sekä perheasioiden hoitamista 
varten, urheilukilpailuihin ja luottamustehtävien 
hoitoon enintään kuusi kuukautta. Kun kaikki HL-
päivät on käytetty, lomat myönnetään HSL-
päivinä, jotka siirtävät kotiuttamispäivää. Lisäksi 
on mahdollista saada oman lapsen syntymään liit-
tyvää isyysvapaata. Kunnostautuneille ja hyväksi 
sotilaaksi kehittyneille varusmiehelle voidaan 
myöntää palkkiona kuntoisuuslomaa (KL) enin-
tään 20 vuorokautta. 



 

Sotilaspapit ovat 
sinua varten 
Elämä palveluksessa ja sen ulkopuolella voi tuoda 
vastaan ylitsepääsemättömältä tuntuvia esteitä. 
Jotkut niistä voidaan ratkaista ja joitakin niistä pitää 
opetella sietämään. 

Sotilaspapit ovat sinua varten, kun tarvitset mistä 
tahansa syystä luottamuksellista kuuntelijaa tai tah-
dot sparrata ja selkeyttää ajatuksiasi. Sotilaspapit 
ovat ehdottoman vaitiolovelvollisia.  

Sotilaspappien työn näkyvä osa varuskunnan elä-
mässä ovat erilaiset hartaudet ja koulutukset kasar-
meilla sekä maastossa. Parhaiten tavoitat varuskun-
tasi sotilaspapin soittamalla tai tekstiviestillä! 

 
SÄKYLÄ: Kenttärovasti Risto Katila, 
0299 441271 risto.katila@mil.fi  
 
NIINISALO: Sotilaspastori Albert Halonen, 
0299 443272 albert.halonen@mil.fi  
 

    
Risto Katila     Albert Halonen 

Sosiaalikuraattorit 
auttavat 
Porin prikaatissa työskentelee kolme sosiaalikuraat-
toria, joista yksi toimii kriisinhallintahenkilöstön so-
siaalikuraattorina. Sosiaalikuraattoreiden tehtävänä 
on tukea ja ohjata varusmiehiä palvelusaikaan liitty-
vissä sosiaalisissa, taloudellisissa ja hyvinvointiin liit-
tyvissä kysymyksissä. Tiivis päivärytmi voi välillä vai-
keuttaa siviiliasioiden hoitoa. Sosiaalikuraattori on 
tarvittaessa apuna asioiden hoidossa. 
Varusmiehillä on mahdollisuus keskustella sosiaaliku-
raattorin kanssa luottamuksellisesti henkilökohtaisista 
asioista, liittyivätpä ne sitten palvelukseen tai sivii-
lielämään. Toimeentulo, asuminen, työ ja opiskelu 
ovat ajankohtaisia sekä varusmiespalveluksessa että 
kotiutumisen aikaan. 
 

SÄKYLÄSSÄ: Mirjami Flemmich, 0299 441 273  

mirjami.flemmich@mil.fi  

NIINISALOSSA: Merja Hoseus, 0299 443 273 
merja.hoseus@mil.fi 

 

Mirjami Flemmich Merja Hoseus 

 

 

 

 

mailto:mirjami.flemmich@mil.fi
mailto:merja.hoseus@mil.fi
http://www.rauhanturvaajaksi.l/


 

SOTILASAVUSTUS 
Kela voi maksaa varusmiespalveluksessa ole-
valle asevelvolliselle tai hänen omaiselleen 
palvelusajalta sotilasavustusta. 

 
KELAN MAKSAMAAN SOTILASAVUSTUKSEEN 
KUULUVAT: 
- perusavustus (omaiselle) 
- asumisavustus (omaiselle tai asevelvolliselle itselleen) 
- elatusavustus elatusapuun oikeutetulle asevelvollisen lapsel-
le)  
- erityisavustus (omaiselle) 
- opintolainan korkoavustus ( asevelvolliselle ) 
 Sotilasavustuksen saamiseen ja määrään vaikuttavat ase-
velvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen pal-
velusaikana käytettävissä olevat nettotulot. Varusmiehen 
päiväraha ei vaikuta. 

 
AVUSTUKSEEN OIKEUTETTUJA OMAISIA OVAT: 
- aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoliso 
- avopuoliso, jonka kanssa on yhteinen lapsi 

     - lapsi, joka on palvelusta suorittavan huollettava 
 
Kela voi maksaa sotilasavustuksen asumisavustuksena 
todelliset asumismenot asevelvolliselle itselleen tai hänen 
omaiselleen. Asumismenoja ovat vuokra, yhtiövastike, 
erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, 
asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omako-
titalon hoitomenot.  
 
Kela ei yleensä korvaa vuokra-asunnon kustannuksia, jos 
asevelvollinen on hankkinut vuokra-asunnon käyttöönsä vä-
littömästi ennen palveluksen alkua tai palveluksen aikana, 
ellei asunnon hankintaan ole perusteltua syytä (esimerkiksi 
perheen perustaminen). 
 
Sotilasavustuksen saamiseksi vuokra-asunnon pitää ol-
la hankittuna viimeistään 3 kuukautta ennen palveluk-
sen alkamista. 
 
Jos palvelusta suorittavalla ei ole yhteisiä lapsia avopuo-
lisonsa kanssa, Kela maksaa asumisavustuksena puolet 
vuokrasta palvelusta suorittavalle. 
 
Sotilasavustusta haetaan Kelalta verkossa kelan asiointipal-
velun kautta tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella tai sotilasavustushakemuslomakkeella 
(SA1). Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Ke-
la myöntää sotilasavustuksen aikaisintaan hakemuskuukau-
den alusta, kuitenkin vasta palveluksen alkamispäivästä luki-
en. 
 

 
LISÄTIETOJA: www.kela.fi tai sosiaaliku-
raattori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sotilasvala ja  
-vakuutus DVD 
Jokaisen saapumiserän sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet 
tallennetaan DVD:lle. Alokasjakson päätteeksi järjestettä-
vän vala- ja vakuutuspäivän tapahtumat on mukava ker-
rata kotona ja näyttää sukulaisille ja tuttaville. DVD on 
myynnissä sotilaskodeissa pian juhlapäivän jälkeen. 

 
Saapumiserän 2/19 läheisten 
päivät 
 
Läheisten päivät järjestetään palveluksen 
ensimmäisenä viikonloppuna. Lisätietoja 
julkaistaan Porin prikaatin verkkosivuilla: 
www.maavoimat.fi/porin-prikaati  
 
Alokkaiden läheisten tulee varautua todis-
tamaan henkilöllisyytensä saapuessaan 
varuskuntaan. 
 
Alokkaiden tulee ilmoittaa ensimmäisen 
palvelusviikon aikana heitä tervehtimään 
tulevien läheistensä tiedot omaan yksik-
köönsä.     

http://www.kela.fi/
http://www.maavoimat.fi/porin-prikaati


 

Tervetuloa! 
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