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Porin prikaatin
ALOKASTIEDOTE

Julkaisija: 
Porin prikaati ja varusmiestoimikunta

Yhteystiedot:
Porin prikaati
PL 38
27801 SÄKYLÄ
0299 800

Porin prikaati 
Laaja toiminta-alue

-  Asukkaita noin 1,14 miljoonaa
- Valvonnan alaisia asevelvollisia 
 noin 355 000
-  Säkylä – Niinisalo 117km
-  Säkylä – Turku 75 km
-  Säkylä – Vaasa 265 km
-  Turku - Vaasa 430 km 

Maavoimien suurin 
joukko-osasto

- Johto (prikaatin esikunta) 
 Säkylässä, 
-  Kolme joukkoyksikköä 
 (pataljoonaa) Säkylässä ja 
 kaksi Niinisalossa
-  Saapumiserän vahvuus 2 000
-  Hyvät toimintaedellytykset, 
 kaikki aselajit pl. Ilmatorjunta
-  Kriisinhallintajoukkojen koulutus
 

. 

Sekä Porin prikaatin Säkylän että Niinisalon 
varuskunnissa toimii some-agentteja. Some-
agenttien työnkuvaan kuuluu varuskunnan 
ja yleisesti Puolustusvoimien tapahtumien 
päivittäminen sosiaaliseen mediaan sekä uu-
sien alokkaiden Facebook –inforyhmän yllä-
pitäminen. Ryhmän kautta tulevat alokkaat 
saavat päivittäin hyödyllistä tietoa ja vink-
kejä varusmiespalveluksesta ja palvelukseen 
astumisesta. Ryhmässä voi esittää mieltä 
askarruttavia kysymyksiä ja tarvittaessa so-
me-agentteihin saa yhteyden myös yksityis-
viestillä tai sähköpostilla. Liity mukaan!

Tervetuloa 
PORPR 2/18 Säkylä 
PORPR 2/18 Niinisalo –
ryhmiin Facebookissa!

Kannen kuva: Puolustusvoimat
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Aloitat kohta varusmiespalveluksesi meillä 
Porin prikaatissa. Siirtyminen siviilielämäs-
tä kasarmille voi aluksi tuntua suurelta 

muutokselta. Vuorokausirytmisi vakiintuu - sinul-
le tarjotaan neljä ateriaa päivässä ja saat liikkua 
sekä ulkoilla säännöllisesti. Joudut olemaan het-
ken erossa ystävistäsi, mutta saat täältä uusia. Älä 
turhaan murehdi asioita, sillä Prikaa-
tin komentajana vastaan siitä, että 
palveluksesi järjestetään turvallisesti 
ja että sinua kohdellaan asiallisesti, 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolises-
ti. Jotta saisit paremman alun tääl-
lä, olemme koonneet sinulle tämän infopaketin, 
johon kannattaa perehtyä etukäteen. Anna sen 
kulua myös vanhempiesi - erityisesti äitisi käsissä. 
Varusmiesaikasi tulee olemaan ainutlaatuinen ja 
mieleenpainuva kokemus. Monet armeijan aika-
na muodostuneet ystävyyssuhteet kestävät läpi 
elämän. Opit uusia taitoja ja sinulla on mahdol-
lisuus itsesi fyysiseen ja henkiseen kehittämiseen. 

Siviilielämääsi hyödyttävä johtajakoulutus tai eri-
koiskoulutus on myös ulottuvillasi. Haasta itsesi 
ja ota tarjoamistamme mahdollisuuksista kaikki 
irti. Jos olet vapaaehtoiseen palvelukseen hakeu-
tunut nainen, otamme sinut vastaan tasavertaise-
na taistelijana, jolla on mahdollisuus kouluttautua 
kaikkiin tehtäviimme. Käytä tätä mahdollisuutta 

rohkeasti hyväksesi.
Odotan kaikilta tulevilta alokkailta 
vastuuntuntoa ja sitkeyttä pienten 
hankaluuksien voittamiseksi sekä yh-
teistyökykyä, huumoria unohtamat-
ta. Näillä ohjeilla selviät hienosti, ja 

tukiverkostomme kyllä auttaa mahdollisissa on-
gelmissa. 

Toivotan sinut tervetulleeksi osaksi hyvähenkistä 
ja osaavaa joukkoa.

Porin prikaatin komentaja
Eversti Rami Saari

Komentajan alkusanat 

Tervetuloa
Porin prikaatiin

”Haasta itsesi ja ota 
tarjoamistamme

mahdollisuuksista 
kaikki irti.
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Ennakkokysely

Ennakkokyselyn tavoitteena on sijoittaa sinut jo 
ennakolta haluamaasi perusyksikköön.  Tämän 
lisäksi kartoitamme ammatilliseen tai harrastuk-

seen liittyvän osaamisesi. Pyrimme sijoittamaan sinut 
edellä mainittujen ominaisuuksien ja taitojen, haluk-
kuutesi sekä fyysisen toimintakyvyn edellyttämään 
koulutusjoukkueeseen. 

Vastauksesi eivät kuitenkaan ole lopullisesti sitovia, 
vaan lopulliset palvelustehtävähalukkuudet kysytään 
vielä peruskoulutuskauden aikana.

Ennakkokyselyn tarkoituksena on myös selvittää taus-
tatietosi (mm. allergiat, osoitetietosi, tilinumerosi). 
Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
tulevaan varusmiespalvelukseesi sekä tehtävääsi.

Mikäli osallistut tutustumispäivään, vastaa ennakkoky-
selyyn vasta tutustumispäivän jälkeen, koska tutustu-
mispäivän aikana saat arvokasta tietoa palveluksesta.

Toimi näin

Kyselyn löydät osoitteesta: https://asiointi.puo-
lustusvoimat.fi/, jossa kirjaudut omilla pankki-
tunnuksilla kyselyyn ja valitset sieltä palveluk-
seen astumismääräyksen mukaisen varuskunnan 
(Säkylä tai Niinisalo). Vastaa kyselyyn viimeistään 
4.6.2018 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

Niinisaloon palvelukseen määrätyt 
lähettäkää kysely täytettynä 4.6.2018 mennessä 
osoitteeseen:
Porin prikaati
Koulutusosasto/Ennakkokysely
PL 5
38841 Niinisalo

Säkylään palvelukseen määrätyt 
lähettäkää kysely täytettynä 4.6.2018 mennessä 
osoitteeseen:
Porin prikaati
Koulutusosasto/Ennakkokysely
PL38
27801 Säkylä
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Ole ajoissa
Tule hyvissä ajoin ennen klo 16.00. Näin ehdit hankkia 
itsellesi sopivat varusteet ja pystyt paremmin tutustu-
maan yksikköösi. Suosittelemme julkisten kulkuneuvo-
jen käyttöä! 
Alkoholin ja huumausaineiden tuonti varuskunta-alu-
eelle 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 päätty-
miskuukauden aikana. Sotilasavustusta haetaan Kelal-
ta sotilasavustuslomakkeella (SA1) tai verkossa Kelan 
asiointisivujen kautta verkkopankkitunnuksilla. 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 ylimääräistä 
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 ammattitai-
dottomiin tilapäispartureihin.

Työpaikka
Ilmoita työantajalle ajoissa varusmiespalveluksesi al-
kamisesta viimeistään 2 kk ennen palveluksen alka-
mista tai jos ei mahdollista niin välittömästi, kun saat 
tiedon. Palveluksen päättyessä ilmoita työnantajallesi 
viimeistään 14 vrk ennen työhön paluuta. Älä katkaise 
työsuhdettasi, sillä lain mukaan olet oikeutettu palaa-
maan saman työnantajan palvelukseen. Varusmiespal-
veluksen vuoksi voit saada helpotuksen ennakonpidä-
tykseen.

Ohjeita palvelukseen astuvalle

Huomio!
Mikäli terveydentilassasi on tapahtunut kutsunto-
jen jälkeen oleellinen muutos tai ennen palvelukseen 
aloituspäivää tuntuu siltä, että olet palvelukseen ky-
kenemätön, ole hyvä ja toimita lääkärintodistus omaa 
kotikuntaasi lähinnä olevaan Puolustusvoimien alue-
toimistoon palveluskelpoisuuden uudelleen määrittä-
mistä varten.

Luettelon Puolustusvoimien aluetoimistoista
löydät Puolustusvoimien verkkosivuilta 
www.puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
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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 astumispäivänä on 
Turun linja-autoasemalta lisävuoroja klo 12:00, 13:00 
ja 14:00. Näiden lisäksi myös Säkylän linja-autoase-
malta järjestetään kuljetus 10:00 – 15:30. välisenä ai-
kana. 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 liikenteellä
Saamallasi litteralla pääset julkisilla kulkuneuvoilla 
maksutta varuskuntaan. Jos tulet linja-autolla, tarkis-
ta reitit ja aikataulut osoitteesta 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 ju-
nien aikataulujen mukaisesti. Ota hyvissä ajoin selvää 
junien ja linja-autojen aikatauluista ja varaudu mah-
dollisiin aikataulumuutoksiin.

Etäisyyksiä eri kaupungeista Niinisaloon: 
• Helsinki 270 km • Pori 60 km • Rauma 110 km 
• Seinäjoki 120 km • Tampere 90 km • Turku 180 km

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

Ota mukaasi
-  palvelukseenastumismääräys,
- sairausvakuutuskortti sekä ajokortti tai muu 
 virallinen henkilöllisyystodistus
- mahdolliset aiemmat lääkärinlausunnot, 
 rokotustodistus ja optikon antama silmälasien 
 vahvuuden osoittava kortti tai silmälasimääräys
-  Tulosta lääkemääräyksistä yhteenveto omakanta.

fi sivustolta, johon pääset omilla pankkitunnuksilla. 
Myös apteekki voi tulostaa yhteenvedon.  Lääkkei-
den tulisi olla alkuperäisissä pakkauksissa.

-  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 pankki-
 kortilla ja Visa Electronilla.
-  Sotilaskodin myyntiautoissa maksuvälineenä käy 
 ainoastaan käteinen.
-  Tosite IBAN-tilinumerostasi
- 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.
Älä ota puukkoa mukaan palvelukseen astuessasi. Voit 
saada sen mukaan myöhemminkin.
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Varusmiespalveluksen aloittaminen on helpompaa, 
kun on hyvässä kunnossa. Säännöllinen liikunta yh-
dessä 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 vii-
kossa puoli tuntia kerrallaan siten, että tuntee lievää 
hengästymistä ja hikoilua. Liikunnan määrää kannat-
taa lisätä parin viikon välein omaa kehoa kuunnellen. 
Lisäksi olisi hyvä harjoitella lihaskuntoa vähintään ker-
ran viikossa joko kuntosalilla tai oman kehon avulla. 
Määrää voi lisätä pikkuhiljaa parin viikon 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. 
MarsMars.fi on palvelu, joka tarjoaa sinulle Puo-
lustusvoimien räätälöimän yksilöllisen kunto-
ohjelman ennen palvelukseen astumista. So-
velluksessa voit lisäksi kirjata ja halutessasi jakaa 
kuntosuorituksia sekä kommentteja kavereillesi. Kave-
reiden hyvistä suorituksista voit lisäksi antaa hauskoja 
virtuaalisia kannusteita. Kunto-ohjelmaa noudattamal-
la liikunta-aktiivisuutesi sekä kuntosi kohoavat nousu-
johteisesti.  

MarsMars.fi:n käyttöönotto 
1. Kirjaudu palveluun osoitteessa marsmars.fi 
2. Vastaa mahdollisimman todenmukaisesti taustatie-
tokyselyyn 
3.Saat vastaustesi perusteella räätälöidyn kunto-ohjel-
man, jonka voit ottaa käyttöösi tulostamalla tai rekis-
teröitymällä heiaheia.com –palveluun

Milloin kävit viimeksi lenkillä?
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Jokainen alokas käy terveystarkastuksessa ensimmäis-
ten kahden viikon aikana, oman joukkonsa tarkastus-
päivänä. Aluksi täydennetään rokotussuoja. Varsinai-
sessa terveystarkastuksessa tehdään perusmittauksia 
ja muutamia kokeita joiden jälkeen alokas pääsee kes-
kustelemaan terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa 
omasta terveydestään ja sairauksistaan. Lopputulok-
sena arvioidaan alokkaan palveluskelpoisuus. Tervey-
denhuoltosi Puolustusvoimissa on sujuvampaa ja voit 
selvitä vähemmillä sairasteluilla, kun otat huomioon 
seuraavat asiat:

1. Rokotussuojan täydentäminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on määräyksellään vah-
vistanut varusmiehille annettavat pakolliset suojaro-
kotukset kurkkumätää, hinkuyskää, jäykkäkouristusta 
(dTap), meningokokkitautia, tuhkarokkoa, sikotautia 
ja vihurirokkoa (MPR) sekä kausi-influenssaa vastaan 
3214/2012/31.8.2012. Mikäli sinulla on juuri saatuja 
rokotuksia, esim. matkailun tai muun syyn vuoksi, ota 
niistä rokotuskortti mukaasi.

2. Astmalääkitys
Jos sinulla on astmalääkitys käytössä, keskustele hoi-
tavan lääkärisi kanssa, kuinka paljon lääkitystä pitäisi 
tehostaa, jotta selviytyisit alokaskauden aikaisesta ra-
situksen lisääntymisestä sekä yhteismajoituksesta ja 
mahdollisesti likaisistakin kenttäolosuhteista. Jos olet 
sairastanut nuorempana astmaa tai rasitusastmaa, käy 

Terveydentila ja palveluskelpoisuus 
arvioidaan heti alkupäivinä

oman lääkärisi vastaanotolla ja aloittakaa 1-2 kk en-
nen armeijaan tuloa mahdollisesti jo vuosiakin tauolla 
ollut astmalääkitys. Tällä tavoin estät oireiden ilmaan-
tumisen alokaskaudella jo ennakkoon.

3. Muut sairaudet
Mikäli sinulla on mitä tahansa muita sairauksia, ota 
niistä epikriisit tai sairauskertomuskopiot sekä mah-
dolliset reseptit  tai yhteenvedot sähköisistä resepteis-
tämukaasi alokastarkastuksiin.

4. Apuvälineet
Ota mukaasi myös kaikki tarpeelliset lääketieteelliset 
apuvälineet, kuten esim. nilkka- ja polvituet, tukipoh-
jalliset, ym. Kaikissa terveyteesi liittyvissä asioissa, ole 
yhteydessä varuskunnan terveysasemalle.
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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 kan-
sainväliseen yhteistoimintaan, esimerkiksi kriisinhallin-
tatehtävässä.
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.

1. Jääkärikomppania kouluttaa saapumiserässä 1/19 
Suomen kansainvälinen valmiusjoukon (SKVJ) esivalit-
tuja varusmiehiä.  

Varsinais-Suomen 
huoltopataljoona
Varsinais-Suomen huoltopataljoonan tehtävänä on 
kouluttaa sodan ajan huoltokomppanioita. Lisäksi pa-
taljoona johtaa ja toteuttaa huollon järjestelyt Säkylän 
- Niinisalon varuskunnassa sekä tukee muita prikaatin 
joukkoyksiköitä huollon koulutuksessa.
Varsinais-Suomen huoltopataljoona on Porin prikaa-
tin huollon monialaosaaja. Pataljoona toimii kahdella 
paikkakunnalla, Säkylässä ja Niinisalossa. Pataljoonaan 
kuuluu kaksi perusyksikköä, 1. Huoltokomppania ja 2. 
Huoltokomppania sekä huollon laitoksia. Pataljoonan 
esikunta on Säkylässä. Yksiköt toimivat tiiviissä yhteis-
toiminnassa ja harjoittelevat yhdessä joukkokoulutus-
kauden kokoonpanoissa.
Huoltopataljoona hakee erityisesti henkilöitä, joilla on 
valmiiksi hankittuna tai aikovat hankkia siviilistä ter-
veyden ja lääkinnän, ajoneuvoasentaja-, elintarvike-, 
kokki- ja kuljetusalan koulutusta.
Koulutuksessa korostuvat taistelukoulutus ja huollon 
erikoisosaaminen. Molemmilla paikkakunnilla toimi-
vat materiaalikeskukset ja kuljetuskeskukset huolehti-
vat varuskunnan jokapäiväisen huollon järjestelyistä ja 
osallistuvat huollon koulutukseen. Kuljettajakoulutus-
keskukset Säkylässä ja Niinisalossa vastaavat prikaatin 
raskaan ajoneuvokaluston kuljettajien koulutuksesta.

Porin prikaatin joukkoyksiköt Säkylässä
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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 viestikomppani-
an, suojelun erikoisosaston ja taistelupioneerikomp-
panian sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyä.
Pataljoonalla on kyky antaa virka-apua vaativissa CBRN 
-uhkatilanteissa, mikä tarkoittaa esimerkiksi kemialli-
siin tai biologisiin vaaroihin liittyviä uhkia. Pataljoo-
naan kuuluu neljä perusyksikköä, Esikuntakomppania, 
Viestikomppania, 1. Pioneerikomppania ja Suojelu-
komppania.

Esikuntakuntakomppania kouluttaa kaikki Porin 
prikaatin sotilaspoliisit sekä johtaa viestiaselajin ja so-
tilaspoliisien aliupseerikurssit. Yksikön ominaispiirteitä 
ovat toiminta pienryhmissä sekä harjoitukset asutulla 
alueella.
Viestikomppania kouluttaa esikunta- ja viestiyksiköi-
tä. Viestiaselaji tarjoaa monenlaisia tehtäviä: erilaiset 
kuljettajatehtävät, tietojärjestelmätehtävät, sähköalan 
tehtävät sekä valo- ja kuparikaapeliyhteyksien raken-
tamistehtävät ja monia muita. Yksikön koulutukselle 
ominaista on pienryhmätoiminta, sekä johtajien ja kul-
jettajien suuri määrä kokoonpanoissa. Nykyaikaisissa 
johtamisjärjestelmissä hyödynnetään modernia langa-
tonta ja langallista tekniikkaa.
1. Pioneerikomppania kouluttaa pioneerijoukkoja. 
Työkoneet, silta-ajoneuvot ja runsas räjähteiden käyttö 
koulutuksessa luovat omaleimaisuuden yksikön toi-
mintaan. 
Suojelukomppania kouluttaa suojelujoukkoja maa-, 
meri- ja ilmavoimille. Pääasiassa Suojelukomppanias-
sa koulutetaan pelastusjoukkueita, joiden tehtäviin 
kuuluvat mm. sammutus-, pelastus- ja suojelutiedus-
telutehtävät. Varusmiespalvelus Suojelukomppaniassa 
edellyttää hyvää fyysistä kuntoa (savusukellustestit) ja 
eduksi on kiinnostus tekniseen ja monipuoliseen ase-
lajiin. Suojelukomppania tekee yhteistyötä Suomen 
pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) kanssa ja koulu-
tuksen myötä sinulla on mahdollisuus saada SPEK:n 
hyväksymiä pelastusalan todistuksia hyödynnettäväksi 
myöhemmin myös siviilissä.

Kriisinhallintakeskus
Kriisinhallintakeskuksen tehtävänä on antaa 
kansainvälinen rauhanturvakoulutus kriisinhal-
lintatehtäviä varten. Näitä velvoitteita ovat ny-
kyisellään uusiin kriisihallintaoperaatioihin lä-
hetettävien suomalaisjoukkojen perustaminen 
ja koulutus sekä käynnissä olevien operaatioi-
den vaihtohenkilöstön koulutus. Lisäksi Krii-
sinhallintakeskus osallistuu tarvittaessa EU:n 
nopean toiminnan joukkojen toimeenpanoon. 
Kriisinhallintakeskus ei kouluta varusmiehiä.
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Porin prikaatin Niinisalon toimipiste sijaitsee Pohjois-
Satakunnassa, Kankaanpäässä. Varusmieskoulutusta 
antavina joukkoyksiköinä Niinisalossa toimivat Sata-
kunnan tykistörykmentti, Pohjanmaan jääkäripataljoo-
na sekä osa Varsinais-Suomen huoltopataljoonasta.

Satakunnan tykistörykmentti
Satakunnan tykistörykmentissä koulutetaan monipuo-
lisesti 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.
Satakunnan tykistörykmentissä annetaan varusmies-
koulutusta 1. ja 2. Patterissa, Kranaatinheitinkomp-
paniassa sekä Raketinheitinpatterissa. Perusyksiköt 
kouluttavat taistelijoita tuliyksiköiden tuliasema-, tu-
lenjohto-, mittaus-, komentopaikka-, viesti-, ja huolto-
tehtäviin sekä ballistisiin sääpalvelutehtäviin.
1. Patteri kouluttaa kenttätykistön ja kevyen raketin-
heittimistön tuliasemayksikön johtajia ja miehistöä, 
sekä erikoiskoulutettua henkilöstöä huollon eri teh-
täviin, mm. ajoneuvoasentajat ja asesepät (soveltuva 
siviilikoulutus). Johtajat koulutetaan tulitoiminnan 
johtamiseen, topografisiin ja taivaankappalmittauksiin 
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 Kranaatinheitinkomp-
pania kouluttaa jalkaväen tarvitsemat heitin-, mitta-
us- ja viestimiehet. Kranaatinheitinkomppania toteut-
taa nopeutta ja tarkkuutta vaativia tehtäviä jalkaväen 
välittömänä tulitukena epäsuoralla tulella. Jokaisesta 
saapumiserästä osa kranaatinheitinmiehistä saa eri-
koiskoulutuksen 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 koulutusta 
maavoimissa. Yksikössä annetaan johtaja- ja koulutta-
jakoulutusta sekä koulutetaan miehistöä maavoimien 
tulivoimaisimpaan yksikköön, raskaaseen raketinhei-
tinpatteriin. Lisäksi yksikössä annetaan kaikki puolus-
tusvoimien ballistisen sääpalvelun johtaja- ja erikois-
miehistökoulutus puolustusvoimien tarpeisiin. 
Koulutus sisältää raketinheitinpanssarivaunu-, viesti-, 
tulitoiminta-, tilanne- ja sääpalvelu- sekä huoltokoulu-
tusta niin johtajakoulutukseen valittaville.

Porin prikaatin joukkoyksiköt 
Niinisalossa



Pohjanmaan jääkäripataljoona 
Pohjanmaan jääkäripataljoonassa varusmieskoulutusta 
annetaan 3. Jääkärikomppaniassa, Tiedustelukomp-
paniassa ja Lentotiedustelukomppaniassa. Koulutus 
antaa perusteet taisteluosaston jääkärikomppanian 
sekä tiedustelu- ja lentotiedustelualan eri tehtäviin 
sekä sotakoiranohjaajiksi.
3. Jääkärikomppania kouluttaa etulinjan taistelijoita 
maavoimien kärkiosaajiksi omassa aselajissaan. Yksi-
kön varusmiehiä koulutetaan taistelijoiksi jääkärijouk-
kueisiin, viestimiehiksi, panssarintorjujiksi sekä erilai-
siin huollon tehtäviin.
Lentotiedustelukomppanian tehtävänä on käyttää 
puolustusvoimien lentotiedustelujärjestelmää sekä to-
teuttaa teknisiä tiedustelu- ja tutkimustehtäviä. Komp-
paniassa palvelee pääosin ammattisotilaita, mutta 
2015 aloitettiin varusmiesten kouluttaminen mini-UAV 
järjestelmän tarpeisiin.
Tiedustelukomppania kouluttaa erä- ja selviytymis-
taidot omaavia kovakuntoisia tiedustelujoukkojen 
joukkueen- ja ryhmänjohtajia, tiedustelutulenjohtajia, 

Peruskoulutuskausi
Jokaisen asevelvollisen sotilasura alkaa peruskoulu-
tuskaudella eli alokaskaudella, joka kestää kahdeksan 
viikkoa. Niinisalon varuskunnassa saapumiserällä 2/18 
toteutetaan osassa alokaskoulutusta antavissa yksi-
köissä kokeilu, jossa peruskoulutuskauden kesto on 
poikkeuksellisesti vain kuusi viikkoa. Tänä aikana alok-
kaat saavat koulutusta sotilaan perustaidoista. Lisäksi 
ensimmäisinä viikkoina opetetaan yleisen sotilaallisen 
käyttäytymisen perusteet. Peruskoulutuskauden ta-
voitteena on, että jokainen alokas suorittaa hyväksy-
tysti sotilaan perustutkinnon ennen sotilasvalaa tai - 
vakuutusta. 

Sotilasvalan tai -vakuutuksen vannottuaan alokas ni-
mitetään yksiköstä riippuen joko jääkäriksi, viestimie-
heksi, pioneeriksi, tykkimieheksi tai suojelumieheksi. 
Peruskoulutuskauden aikana tehdään koulutusvalin-
nat eli päätetään jokaisen henkilön jatkokoulutukses-
ta. Koulutusvalintojen perusteella jokainen määrätään 
joko johtajakoulutukseen tai miehistön erikoiskoulu-
tukseen. Asevelvollisen kannattaa varautua alus-
ta asti siihen, että palvelus kestää 347 vrk.

Erikoiskoulutuskausi
Peruskoulutuskauden jälkeen varusmiehille koulute-
taan sen sodanajan tehtävän vaatimat tiedot ja taidot 
johon varusmies on valittu.

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

165 vuorokauden palvelus 
Noin puolet varusmiehistä palvelee 165 vuorokauden 
miehistötehtävissä. P-kauden jälkeen alkaa 9 viikkoa 
kestävä erikoiskoulutuskausi, jolloin varusmiehet saa-
vat koulutuksen omaan sodan ajan tehtäväänsä. Jouk-
kokoulutuskaudella, joka kestää 7 viikkoa, harjoitel-
laan 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.

Palvelusajan yleinen jaksottelu

tiedustelu-upseereita, tiedustelumiehiä, tarkka-ampu-
jia, tiedustelujoukkojen viestimiehiä sekä sotakoiran-
ohjaajia miehistö- ja ryhmänjohtajatehtäviin.
Tiedustelukomppaniaan kuuluu tiedustelulinjan lisäksi 
sotakoiraosasto ja aliupseerikurssit. Tiedustelukomp-
panian koulutus on pienryhmäkoulutusta ja koulutet-
tavilta vaaditaan hyvän kunnon lisäksi omatoimisuutta 
ja aloitekykyä

Varsinais-Suomen 
huoltopataljoona
2. Huoltokomppania sijaitsee Niinisalossa. Se koulut-
taa puolustusvoimien kuorma-autojen, ajoneuvoyhdis-
telmien ja linja-autojen sotilaskuljettajia.
Kuljettajakoulutukseen valitut henkilöt suorittavat 
puolustusvoimien C-, CE- tai D- luokan ajokortin ja 
kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen. Yksikkö an-
taa lisäksi monipuolista huollon koulutusta.
Niinisalon eläinklinikka on valtakunnallinen toimija 
omalla erikoisalallaan. 
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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 reserviup-
seerikurssilla. Johtajavalinnat tehdään erikoisjoukkoja 
lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa perus-
koulutuskauden lopulla samaan aikaan, kun muutkin 
koulutusvalinnat tehdään. Reserviupseereiksi koulutet-
tavat valitaan aliupseerikurssin aikana. 
Valinnassa vaikuttavat eniten peruskoulutuskaudella 
osoitetut kyvyt ja yksilön johtajaominaisuudet. Suku-
puoli, vanhempien ammatti ja koulutustausta eivät 
vaikuta valintaan.

7 VKOA
165

347

165

347

255

255

7 VKOA
21–26 VKOA

21–26 VKOA
7 VKOA

7 VKOA

Johtajakoulutus
Peruskoulutuskauden jälkeen johtajakoulutukseen va-
litut aloittavat opintonsa aliupseerikurssilla. Aliupsee-
rikurssin ensimmäinen jakso kestää seitsemän viikkoa 
ja toteutetaan koulutushaaran mukaisissa perusyksi-
köissä. Aliupseerikurssin toinen jakso kestää yhdeksän 
viikkoa. Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana 
parhaiten menestyneet valitaan 14 viikkoa kestävälle 
reserviupseerikurssille. Porin prikaatin tarvitsemat re-
serviupseerit koulutetaan joko Reserviupseerikoulussa 
Haminassa tai Panssariprikaatissa Parolassa.
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Sinulla on mahdollisuus tulla tutustumaan sinulle 
käskettyyn palveluspaikkaan Niinisalossa 26.4. ja 
Säkylässä 24.5. 

Tilaisuuksissa sinulla on mahdollista tutustua koulutuk-
seen, majoitukseen sekä yleisesti varuskuntaan. Lisäksi 
saat arvokasta tietoa tulevasta varusmiespalveluksesta 
ja siihen valmistautumisesta.

Alustava ohjelma:
16.00 - 17.30 saapuminen ja tutustuminen kalusto-

näyttelyyn, toimintaan sekä majoituk-
seen

17.30 - 18.00  Ruokailu (maksuton)
18.00 - 19.00 alokasinfo tai toimintanäytös 
 (1. ryhmä)
19.00 - 20.00  alokasinfo tai toimintanäytös (2.ryhmä)
20.00  päättäminen 

Tutustuminen varuskuntaan
ennen palvelusta

Ilmoittaudu tutustumispäiville lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen: KOULUTUSALA.PORPR@MIL.FI  

Kirjoita viestin otsikkoon: Paikkakunta minne osallistut, 
etunimi ja sukunimi. Esim. NIINISALO, Matti Meikäläi-
nen

Ilmoita viestikentässä mahdolliset allergiat ruokailua 
varten.

Ilmoittautuminen tutustumispäiviin tulee tehdä 
Niinisaloon 23.4.2018 ja Säkylään 21.5.2018 men-
nessä.



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, Kranaatinheitinkomppa-
nia, Raketinheitinpatteri, 3. Jääkärikomppania, Tie-
dustelukomppania, Lentotiedustelukomppania ja 2. 
Huoltokomppania.

Valinnat sodanajan tehtävän 
mukaiseen koulutukseen
Valinnat käynnistyvät peruskoulutuskauden INFO -tilai-
suudella, jossa yksikkö esittelee koulutusvaihtoehdot. 
INFO -tilaisuuden jälkeen hakeudutaan halukkuuden 
perusteella esiteltyihin koulutusvaihtoehtoihin. Varsi-
naiset päätökset valinnoista tehdään seitsemännellä ja 
kahdeksannella palvelusviikolla. 
Porin prikaatin ja Puolustusvoimien tavoitteena on vali-
ta sopivin henkilö kuhunkin sodanajan tarpeeseen pe-
rustuvaan tehtävään. Valinnat perustuvat Puolustus-
voimien tarpeeseen sekä peruskoulutuskauden aikana 

osoitettuihin kykyihin ja taipumuksiin. Oma haluk-
kuus pyritään ottamaan huomioon valintoja tehtäes-
sä. Kaikki eivät välttämättä pääse haluamaansa teh-
tävään, mutta jokainen tehtävä on yhtä tärkeä, jotta 
joukko voi toimia kokonaisuutena. 
Paras tapa varmistua pääsystä koulutettavaksi mahdol-
lisimman mielekkääseen sodanajan tehtävään on hyvä 
palvelus peruskoulutuskauden aikana. Toisekseen on 
tärkeää pitää omalta osaltaan huolta siitä, että hen-
kilökohtaiset asiat on hoidettu kuntoon ennen palve-
luksen aloittamista. Näitä asioita ovat mm. opiskelu-
jen saattaminen päätökseen ennen palvelusta, samoin 
autokoulu syventävine vaiheineen, oma fyysinen kun-
to ja terveyden tila sekä kotiasiat. Kaikkien palveluk-
sen 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.
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Koulutushaaraesimerkkejä

Jääkäri
Jääkärikomppaniat kouluttavat etulinjan taistelijoita maavoimien 
kärkiosaajiksi omassa aselajissaan. Jokainen taistelija oppii perustai-
dot jalkaväen kaluston, kuten esimerkiksi miinojen, panssarintorjun-
ta-aseiden sekä viestivälineiden käsittelystä. Monipuolinen marssi- ja 
taistelukoulutus sekä liikuntakoulutus luovat perustan taistelijoiden 
selviämiseksi taistelukentän fyysisistä rasituksista. Miehistön palvelu-
saika on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta.

Tuliasemamies (vain Niinisalossa)

Haluatko päästä ampumaan tykillä  tai raketinheittimellä ja samalla 
kokea loistavan tuliasemahengen? Niinisalossa sinulla on tähän erin-
omaiset mahdolliset, sillä Satakunnan tykistörykmentin 1.patterissa 
koulutetaan miehistöä tuliasemamiehiksi, joiden keskeinen tehtävä 
on hallita tykillä tai raketinheittimellä  ampuminen. Miehistö palve-
lee 165 vuorokautta, johtajat 347 vuorokautta.

Tulenjohtomies
Tulenjohtaminen on olennainen osa tykistön sodankäyntiä, sillä il-
man maalin paikantamista tykistö ei tiedä mihin ampua. Tulenjohto-
paikalla mitataan suunta ja etäisyys maaliin, eli paikannetaan maali 
ja sen koordinaatit. Tämän jälkeen tulenjohtopaikalta lähetetään 
johtamisyhteyksiä pitkin tulikomento tuliyksikölle, joka toteuttaa 
tulitehtävän. Tulenjohtomieheltä vaaditaan hyvää havainnointikykyä 
ja kykyä suorittaa tarkkuutta vaativia tehtäviä. Tulenjohtajilta, kuten 
myös tuliasema-, ja viestimiehiltä, edellytetään reipasta ja vastuul-
lista asennetta sekä fyysistä kestävyyttä. Miehistön palvelusaika on 
165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta.

Raketinheitinkoulutus (vain Niinisalossa)

Niinisalossa annetaan ainoana Suomessa koulutetusta raskas rake-
tinheitinjärjestelmään. 
Kalustona koulutuksessa ovat 298RSRAKH06- raketinheittimet. Joh-
tamiseen käytetään maavoimien uusimpia johtamis- ja viestijärjestel-
miä. Raketinheitinpatterissa koulutetaan ammattiosaajia tuliasema-, 

viesti- ja huoltotehtäviin. Yksikkö harjoittelee sodanajan kokoonpa-
nossa taistelu- ja ampumaharjoituksissa aina kotiutumiseen saakka. 
Jos haluat olla mukana kehittämässä maavoimien iskukykyä, olet 
osaava, itsenäinen ja aloitekykyinen varusmies sekä olet valmis vaa-
tivaan, mutta reiluun koulutukseen, hae meille ja tule mukaan teke-
mään kenttätykistöhistoriaa. Miehistötehtävissä palvelusaika on 165 
vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta.

Kranaatinheitinmies
Kranaatinheitinjoukkojen päätehtävä on jalkaväen tukeminen epä-
suoralla tulella. Krh-miehistä koulutetaan jalkaväen monipuolisia 
osaajia. Koulutukseen sisältyy raskaiden kranaatinheittimien lisäksi 
jalkaväen taistelu, jalkaväen perusaseet ja miinat sekä viestivälineet. 
Merkittävimmät tappiot vastustajalle taistelukentällä tuotetaan epä-
suoran tulen avulla. Krh-miehiltä vaaditaan kykyä suorittaa tark-
kuutta vaativia tehtäviä sekä hyvää fyysistä kuntoa. Miehistön pal-
velusaika on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta.

Panssarintorjuntamies (vain Säkylässä)

Panssarintorjuntamiehet keskittyvät nimensä mukaisesti panssari-
vaunujen ja muiden panssaroitujen kohteiden tuhoamiseen. PST-
miesten käytössä ovat mm. kevyt kertasinko sekä erilaiset ohjuk-
set. Panssarintorjuntamiesten koulutus on fyysisesti raskasta, sillä 
he kantavat raskaat pst-aseet mukanaan. Panssarintorjuntamiehistä 
osa koulutetaan myös joko maastoskootterien kuljettajiksi tai maas-
tomoottoripyörätiedustelijoiksi tukemaan joukkueensa toimintaa. 
Miehistön palvelusaika on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 
vuorokautta.

Tiedustelija
Tiedustelijan koulutus keskittyy erilaisen kaluston tunnistamiseen 
ja tiedustelutoiminnan harjoitteluun. Tiedustelijoiden tehtävä on 
tiedon kerääminen ja sen toimittaminen omalle taholle huomaa-
mattomasti. Tiedustelijoilta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa ja 
oma-aloitteisuutta, sillä tiedustelijat toimivat omissa oloissaan ja tie-
dustelutehtävät ovat usein pitkiä ja raskaitakin. Miehistön palvelus-
aika on 165 vuorokautta, johtajatehtävissä 347 vuorokautta.
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Minilennokkikoulutus 347 vrk 
Valtakunnallisella varusmiesten minilennokkialiupseerikurssilla 
koulutetaan lennättäjiä sekä mekaanikoita Orbiter 2B -minilen-
nokkijärjestelmää varten. Koulutettaviksi pyrkivillä tulee olla pal-
veluskelpoisuusluokka A, normaali näöntarkkuus, tarkka väriaisti, 
paineensietokykyä sekä englannin kielen osaamista. Haemme kou-
lutukseen aloitekykyistä, tarkkaa, itsenäistä sekä ilmailusta ja tek-
nisestä osaamisesta kiinnostunutta varusmiestä. Minilennokkialiup-
seereiksi hakeville järjestetään erillinen valintatesti alokaskaudella. 
Palvelusaika on kaikilla 347 vrk

Viestimies 
Viestimiehet rakentavat joukkojen tarvitsemat johtamisyhteydet 
ja huolehtivat niiden toimivuudesta. Yhteyksien kautta välitetään 
mm. johtamisen, tulenkäytön ja tiedustelun tietoja. Reaaliaikaisen 
tilannekuvan tärkeys korostuu nykyaikaisella taistelukentällä. Vies-
tikoulutus on monipuolista ja vaativaa loppuun saakka. Nykyaikai-
sissa johtamisjärjestelmissä hyödynnetään modernia langatonta ja 
langallista tekniikkaa. Miehistön palvelusaika on 165 vuorokautta 
ja johtajatehtävissä 347 vuorokautta.

Pioneeri
Pioneerikomppania kouluttaa pioneereja ja työkoneen kuljettajia. 
Pioneerin tehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Taistelijan perus-
taitojen lisäksi miinat ja räjähteet tulevat pioneerille tutuksi. Pionee-
ri tarvitsee tehtävissään hyvää fyysistä kuntoa ja paineensietokykyä. 
Työkoneen kuljettajat pääsevät työskentelemään monipuolisten ja 
nykyaikaisten työkoneiden parissa. Palvelusaika on miehistöllä 165 
tai 255 vrk, johtajatehtävissä ja sotilaskuljettajilla 347vrk.

Sotilaspoliisi
Sotilaspoliisien tärkeimpiä tehtäviä ovat erilaisten kohteiden, kulje-
tusten ja tärkeiden henkilöiden suojaaminen, vaarallisten henkilöi-
den kiinniotto sekä yhteistoiminta viranomaisten kanssa. Näkyvin 
osa sotilaspoliisin koulutusta on varuskuntien vartioiminen mutta 
varsinainen koulutus sekä harjoitukset ovat usein Länsi-Suomen 
isoissa kaupungeissa tai muuten asutulla alueella. Sotilaspoliisilta 
vaaditaan itsenäistä päätöksentekokykyä, oma-aloitteellisuutta, 
huolellisuutta, hyvää kuntoa ja kykyä ajatella luovasti. Kaikki soti-
laspoliisit palvelevat vähintään 255 vuorokautta.

Suojelu-/pelastusmies
Savusukellus, tieliikennepelastus, vaarallisten aineiden onnetto-
muudet, kemialliset-, biologiset- ja radiologiset aseet. Suojelu/pe-
lastusmiehen tehtävä on yksi Puolustusvoimien monipuolisimmista. 
Mikäli olet vapaapalokuntalainen tai pelastusala voisi olla tulevai-
suuden alasi tai olet muuten kiinnostunut teknisestä, monipuolises-
ta ja vaativasta toiminnasta, Suojelukomppania on sinun paikkasi. 
Suojelu/pelastusmiehen tehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. 
Monissa tehtävissä toimitaan suojautuneena ja tehdään raskaita 
suoritteita, kuten evakuoidaan potilaita. Savusukelluskelpoisuus 
mitataan lihaskuntotestillä ja ns. Oulun mallin testillä. Palveluksen 
aikana on mahdollista saada pelastusalan kursseilta todistukset, joi-
ta voi hyödyntää siviilissä. Palvelusaika on miehistöllä 165 vrk, joh-
tajatehtävissä ja sotilaskuljettajilla 347vrk.

Sotakoiranohjaaja (vain Niinisalossa)

Niinisalo tarjoaa monipuolista ja vastuullista työtä eläinten parissa.  
Koulutuksen tavoitteena on toimiminen Sotilaspoliisikomppaniassa 
koiranohjaajana.
Koiranohjaajat vastaavat nimikkokoiriensa jaloittelusta ja hyvinvoin-
nista. Koiranohjaajakurssilla varusmiehet oppivat perusteet koiran 
huollosta, terveydenhoidosta, käyttäytymisestä sekä tottelevai-
suus-, jälki- ja suojelukoulutuksesta. Koiranohjaajat saavat myös 
sotilaspoliisikoulutusta ja osallistuvat haasteellisiin ja vaativiin maas-
toharjoituksiin. 
Aliupseereiksi koulutettavat suorittavat alokaskauden jälkeen soti-
laspoliisialiupseerikurssin, jonka jälkeen he siirtyvät sotakoiraosas-
tolle ryhmänjohtajiksi. Aikaisempi kokemus eläinten parissa on 
eduksi, mutta kiinnostuneet vasta-alkajatkin ovat tervetulleita. Va-
linnat koiranohjaajiksi valittavien kohdalla tehdään jo hyvissä ajoin 

peruskoulutuskauden puolivälin kohdalla.
Koiranohjaajien miehistö palvelee 255 vuorokautta ja aliupseerit 
347 vuorokautta.

Kuljettajakoulutus
Kuljettajakoulutusta annetaan lähes kaikissa Porin prikaatin perus-
yksiköissä. Kuljettajakoulutuksessa opiskellaan kuljettajan ammat-
tipätevyys. Puolustusvoimissa annettu kuljettajakoulutus antaa pä-
tevyydet toimia kuljettajan tehtävissä varusmiespalveluksen jälkeen. 
Ammattipätevyyskoulutusta annetaan 280 tuntia tai 140 tuntia kul-
jettajatehtävästä riippuen. Tämä koulutus luetaan hyväksi kuljetus 
ja logistiikka-alan opinnoissa. Myös panssariajoneuvojen kuljettajat 
ajavat kuorma-autokortin ja saavat 140 tunnin ammattipätevyys-
koulutuksen eli pätevyyden kuljettajan ammattitehtäviin kotiutumi-
sen jälkeen. 
Vähintään C-ajokortin ajavien kuljettajien palvelusaika on 347 vuo-
rokautta. Kuorma-auton kuljettajan tai panssariajoneuvon kuljet-
tajan tehtävän lisäksi voit myös hakeutua moottoripyörälähetin tai 
maastoskootterin kuljettajan tehtävään. Tämä tehtävä tosin edellyt-
tää moottoripyöräkorttia jo siviilistä. Moottoripyörälähettien palve-
lusaika on 165 vuorokautta.

Sotilaskeittäjä
Sotilaskeittäjät saavat koulutuksen ruuan valmistukseen kenttämuo-
nituskalustolla. Kurssin aikana suoritetaan hygieniapassi, jonka jäl-
keen sotilaskeittäjät harjaannutetaan tehtävissään oman sodanajan 
joukkonsa mukana. 

Lääkintämies 
Lääkintämiehen tehtäviä ovat terveydenhuolto maastossa, päivys-
tykset terveysasemalla, lääkinnälliset tehtävät eri tapahtumissa ja 
lääkinnälliset koulutustehtävät. Lääkintämieskoulutuksesta saat mu-
kaasi siviiliin ensiaputaitoja ja työkokemusta, suoritat mm. SPR:n En-
siapu 1- ja 2-kurssit sekä hygieniapassin. Lääkintämiehistö palvelee 
255 vuorokautta ja johtajat 347 vuorokautta.

Säämies (vain Niinisalossa)

Säätoiminta on tärkeää sotaharjoituksissa, sillä sääolosuhteet vai-
kuttavat ammunnan tarkkuuteen olennaisesti. Maastoharjoitusten 
lisäksi säämiehet vastaavat Niinisalon maasääaseman säähavainto-
toiminnasta sekä Räjähdekeskuksen tuotanto-osaston Niinisalon toi-
mipisteen tarvitsemista sääpalveluista. Niinisalo kouluttaa valtakun-
nallisesti ballistisen sääpalvelun osaajat. Kursseilla opetetaan mm. 
sää- ja pilviopin perusteet, säähavaintojen teko ja ballistisen sääsa-
noman laatiminen. Koulutus on haastavaa ja se vaatii kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn. Tietotekniikkaa, meteorologiaa, maantiedettä, 
fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa tai muita luonnontieteitä opiske-
levat tai näistä aineista kiinnostuneet soveltuvat hyvin säämiehiksi. 
Miehistö palvelee 255 ja johtajat 347 vuorokautta.

Multimediavarusmies
Peruskoulutuskaudella valitaan neljä multimediavarusmiestä (kaksi 
Säkylästä ja kaksi Niinisalosta). Tehtävässä pääsee näköalapaikalta 
valokuvaamaan erilaisia varuskunnallisia ja puolustusvoimallisia ta-
pahtumia ja sotaharjoituksia sekä kirjoittamaan artikkeleja niin pa-
perijulkaisuihin kuin verkkoonkin. 
Tehtävään haluavilta vaaditaan valokuvaus- ja kirjoitustaitoa. Kuvan-
käsittely- ja julkaisuohjelmien käyttötaito katsotaan isoksi eduksi. 
Multimediavarusmiehillä on käytössään ammattitason laitteisto jär-
jestelmäkameroita ja ohjelmistoja myöden. Alan harrastuneisuus ja 
opinnot katsotaan eduksi. 

Asentaja
Ajoneuvojen asentajien tehtäviä ovat ajoneuvojen kunnossapitoon 
liittyvät toimenpiteet varuskunnan huoltolaitoksissa ja maastossa. 
Koulutus ja kunnossapitotyöt räätälöidään koulutettavien siviiliosaa-
misen mukaan. Asentajakoulutuksesta saat mukaasi siviiliin työko-
kemusta. Asentajat palvelevat
165 vuorokautta
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Suoman kansainvälinen valmiusjoukko SKVJ on maa-
voimien erikoiskoulutettu joukko, joka on kotimaan 
puolustuksen lisäksi koulutettu erityisesti kansainväli-
siin kriisinhallintatehtäviin.
Kansainvälistä koulutusta annetaan vuosittain molem-
missa saapumiserissä, mutta valmiusjoukkokoulutusta 
antava perusyksikkö vaihtelee vuodesta ja saapumi-
serästä riippuen aina jääkärikomppaniasta huoltokomp- 
paniaan. 
Valmiusjoukot ovat osa kotimaan puolustuksen nyky-
aikaisia iskujoukkoja. Valmiusjoukkoihin koulutetaan 
vain vapaaehtoisia varusmiehiä, joilla on halua varus-
miespalveluksen jälkeen toimia rauhanturvaajina krii-
sinhallintaoperaatioissa. 
Jokainen valmiusjoukkoon valittu varusmies koulute-
taan ensisijaisesti kotimaan puolustajaksi ja kaikille an-
netaan johtajakoulutus. Vain hyvästä kotimaan puo-
lustajasta voi tulla hyvä rauhanturvaaja. 
Kansainvälinen koulutus annetaan 347 vuorokautta 
kestävän varusmiespalveluksen loppuun sijoittuvalla 
kansainvälisellä jaksolla. Kansainväliseen koulutusjak-
soon sisältyy kriisinhallintatehtävässä olevan sotilaan 
perustietojen ja -taitojen opetusta, aseen- ja voiman-
käytön koulutusta sekä perustietoja sodan oikeussään-
nöistä ja kriisinhallintaan vaikuttavista kansainvälisistä 
ja kansallisista määräyksistä. 
Koulutuksen aikana tulevat rauhanturvaajat toimivat 
erilaisissa tehtävissä jalka- ja ajoneuvopartioissa sekä 
saattueissa, harjoittelevat yhteistoimintaa helikopteri-
en kanssa ja saavat tavanomaista paremmat valmiu-
det toimia mm. lääkintään ja miinaturvallisuuteen liit-
tyvissä tehtävissä. Mellakoivan väkijoukon hallintakin 

Suomen kansainvälinen 
valmiusjoukko

tulee tutuksi 
Kansainvälisiin Valmius-
joukkoihin koulutettaville sotilaille.
Koulutusjaksoon sisältyy kolme kriisinhallintaharjoitus-
ta kotimaassa. Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon 
koulutus huipentuu joko Suomessa tai ulkomailla jär-
jestettävään monikansalliseen harjoitukseen. Henki-
löstön osaaminen ja joukon suorituskyky arvioidaan 
koulutuksen lopussa monikansallisen yhteensopivuu-
den varmistamiseksi.
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 ha-
kemuksen perusteella päätöksen toimintavalmiuteen 
hyväksymisestä. Toimintavalmiuden astuessa voimaan 
henkilö on sitoutunut käskystä saapumaan kriisinhal-
lintakoulutukseen tai -palvelukseen. 

Lisätietoa Suomen kansainvälisistä valmiusjoukoista 
ja kriisinhallintaoperaatioista löytyy Puolustusvoimien 
verkkosivuilta.

Katso video!

Hakeutuminen Valmiusjoukkokoulutukseen ha-
keudutaan vuosittain tammikuun 
15. päivään mennessä. Valmius-
joukkokoulutukseen voi hakeu-
tua, vaikka kutsunnoissa olisikin 
jo käsketty normaaliin kansalli-
seen palvelukseen. Samoin koulu-
tukseen voi hakeutua palveluksen 
jo alettua normaalin hakumenet-
telyn kautta, mutta tällöin pitää 
varautua muita pidempään palve-
lusaikaan
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Palveluksen sisältö - tiivistä ohjelmaa 
koko päiväksi
Palveluksen alku ja ensimmäiset päivät antavat kiirei-
sen kuvan palvelusajasta, sillä alussa kaikki on uutta. 
Varusmiehet majoittuvat 10-12 hengen tuvissa. Pal-
velus 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.
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Peruspalvelut
Ruokailut
Varuskuntaravintolat tarjoavat maukasta, huolella val-
mistettua ja ravitsemussuositukset täyttävää ruokaa. 
Varusmiehille tarjotaan aamiainen, lounas, päivällinen 
ja iltapala. Iltapalalle osallistuminen on vapaaehtoista. 
Jos noudatat erikoisruokavaliota, ilmoita siitä yksikkösi 
vääpelille heti palveluksen alkupuolella.

Terveydenhuolto
Varuskunnan terveysaseman yhtenä perustehtävänä 
on järjestää varusmiesten terveyden- ja sairaanhoito. 
Maksuttomat lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut kuulu-
vat jokaisen varusmiehen oikeuksiin. 

Pyykinvaihto
Varusvarastolla voi vaihtaa pyykinvaihdossa kerran vii-
kossa likaiset varusteet puhtaisiin. Varusteita jaetaan 
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.
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Sotilaskoti on varusmiesten suosituin vapaa-
ajan viettopaikka. Sotilaskodissa varusmiehet 
voivat rentoutua ja käyttää vapaasti tarjolla olevia pal-
veluja ja aktiviteetteja. Sukulaiset, ystävät sekä tyttö- 
ja poikakaverit ovat tervetulleita tervehtimään varus-
miehiä 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            17.00 – 20.00 1.1. – 28.4.2018
la                15.00 – 20.00     5.5. – 25.8.2018
su             17.00 – 20.30 1.1. – 29.4.2018
su             15.00 – 20.00 5.5. – 26.8.2018
Kirjasto ja viihdetila avoinna 
ma–to 18.00 – 20.30 
Parturi avoinna 
ti–to 18.00 – 20.30

Sotilaskodin palvelut
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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 risbeegolfrata.
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 

Vapaa-ajan vietto Porin prikaatissa

rannalla olevassa saunassa ja pulahtaa järveen uimaan. 
Saunaan pääsee omatoimisesti ohjatun käynnin jäl-
keen. 
Varusmiesten liikuntakerho -organisaatio, VLK, järjes-
tää erilaisia liikuntakerhoja. Varusmiesten liikuntaker-
hojen 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 so-
tilasviisiottelussa. Sotilaslajien valmennustoiminta on 
keskitetty pääsääntöisesti Niinisalon varuskuntaan.
Myös muiden lajien kilpailijat (joukkue-/yksilölajit) saa-
vat hyvät edellytykset oman lajinsa harrastamiseen 
molemmissa varuskunnissa (Niinisalo, Säkylä). Näiden 
urheilijoiden harjoittelu ja kilpailuihin osallistuminen 
tapahtuu pääsääntöisesti siviiliseurojen mukana.
Jos olet kansallisen tason yksilö- tai joukkuelajin urhei-
lija, ota yhteyttä viimeistään kuukausi ennen palveluk-
sen alkamista Porin prikaatin liikunta-alaan (Niinisalo 
tai Säkylä) ja osallistu valmentajasi/omaistesi kanssa 
liikunta-alan järjestämään tiedotustilaisuuteen. Näin 
voimme huomioida kohdallasi parhaiten urheilu-uran 
ja sotilaskoulutuksen yhteensovittamisen (perusyksik-
kö, palvelus, valmennus, kilpailut/ottelut).

Seuratoimijat ja 
urheilijat huomio!
Liikunta-ala järjestää infotilaisuuden 
seuratoimijoille/palvelukseen astuville 
urheilijoille urheilun ja sotilaskoulutuk-
sen yhteensovittamisesta.
Tilaisuus järjestetään Niinisalossa pal-
velukseen astuville torstaina 14.6. klo 
18.00 Niinisalon sotilaskodissa ja Säky-
lässä palveluksen aloittaville Säkylän So-
tilaskodissa 14.6 klo 18.00.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.6. 
• Niinisalon tilaisuuteen 
veli-matti.veijalainen@mil.fi/ 
0299 443 277 ja antti.annala@mil.fi/ 
0299 443 278. 
• Säkylän tilaisuuteen 
jussi.alanko@mil.fi/0299 441 277 ja 
topi.hellsten@mil.fi 0299 441 278 
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Varusmiestoimikunta on osa Porin prikaatin organi-
saatiota. Sen päämääränä on omalla toiminnallaan 
edistää maanpuolustustahtoisten ja tehtävänsä taita-
vien sotilaiden kasvattamista. VMTK toimii prikaatin 
komentajan alaisuudessa tehden kaikki esityksensä 
hänelle. Tästä syystä varusmiestoimikunnan vaikutus-
mahdollisuudet ovat hyvät ja sen tekemät esitykset to-
teutuvatkin varsin usein. 
Varusmiestoimikunnan tehtävänä on opastaa ja neu-
voa 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 yksikkön-
sä mahdollisista parannusta kaipaavista asioista sekä 
varusmiehiltä kuulemistaan toimintaideoista. Lisäk-
si yksikköedustajat tiedottavat muille varusmiehille 
VMTK:n järjestämistä tapahtumista. 
Tarvittaessa varusmiestoimikunnan yksikköedustaja 
voi esittää yksikköä koskevia asioita myös sen päälli-
kölle, jotta asioihin voidaan vaikuttaa. Varusmiesten 
kannattaa oman viihtyisyytensä lisäämiseksi osallistua 
VMTK:n toimintaan kertomalla parannusehdotuksis-
taan yksikköedustajalle tai kokopäivätoimisille asia-
miehille. 
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 lo-
makuljetusreitit ja muuta lisätietoa lomakuljetuksista 
saat oman varuskuntasi Varusmiestoimikunnasta.

Lomat mielessä
Ensimmäinen viikonloppu vietetään varuskunnas-
sa, 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 jää aikaa enemmän. 
Varusmiehellä on palvelusajan pituudesta riippuen 
henkilökohtaista lomaa 6, 12 tai 18 vuorokautta. Yk-
sikkökohtainen HL-päivä on yleensä kerran kuukau-
dessa. Jäljelle jäävät HL-päivät voi käyttää henkilökoh-
taisten asioiden hoitamiseen
Henkilökohtaista syylomaa (HSL) voidaan myöntää pa-
kottavista 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 liittyvää 
isyysvapaata. Kunnostautuneille ja hyväksi sotilaaksi 
kehittyneille varusmiehelle voidaan myöntää palkkiona 
kuntoisuuslomaa (KL) enintään 20 vuorokautta. 

Varusmiestoimikunta VMTK



Sotilaspapit ovat 
sinua varten
Puolustusvoimien kirkollinen työ on olemassa kaikkia 
palveluksessa olevia, heidän perheitään ja läheisiään 
varten. Sotilaspapit ovat sinua varten, kun tarvitset 
mistä tahansa syystä luottamuksellista kuuntelijaa tai 
tahdot muuten sparrata ajatuksiasi. Sotilaspapit ovat 
ehdottoman vaitiolovelvollisia. Sotilaspappien työn 
näkyvä osa varuskunnan elämässä ovat erilaiset har-
taudet, maastomessut ja oppitunnit luokassa ja maas-
tossa. Näiden lisäksi järjestetään yhteinen sotilasrip-
pikoulu jokaiselle saapumiserälle. Parhaiten tavoitat 
sotilaspapin soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.  

Kenttärovasti Risto Katila,  0299 441 271
risto.katila@mil.fi. (Säkylä)
Sotilaspastori Albert Halonen, 0299 443 272
albert.haloneni@mil.fi (Niinisalo)

Sosiaalikuraattorit 
auttavat
Porin prikaatissa työskentelee kolme sosiaalikuraat-
toria, joista yksi toimii kriisinhallintahenkilöstön sosi-
aalikuraattorina. Sosiaalikuraattoreiden tehtävänä on 
tukea ja ohjata varusmiehiä palvelusaikaan liittyvissä 
sosiaalisissa, taloudellisissa ja hyvinvointiin liittyvissä 
kysymyksissä. Tiivis päivärytmi voi välillä vaikeuttaa si-
viiliasioiden hoitoa. Sosiaalikuraattori on tarvittaessa 
apuna asioiden hoidossa. 
Varusmiehillä on mahdollisuus keskustella sosiaaliku-
raattorin kanssa luottamuksellisesti henkilökohtaisista
asioista, liittyivätpä ne sitten palvelukseen tai siviilielä-
mään. Toimeentulo, asuminen, työ ja opiskelu ovat 
ajankohtaisia sekä varusmiespalveluksessa että kotiu-
tumisen 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

RAUHANTURVAAJAKSI
Sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palve-
lee tälläkin hetkellä lähes 500 suomalaista 
ympäri maailman. Kansainvälisissä kriisin-
hallintatehtävissä toimivat suomalaiset ovat 
omien alojensa vapaaehtoisia ammattilaisia. 

Hyvin suoritettu varusmiespalvelus yhdistet-
tynä sopivaan ammatilliseen osaamiseen voi-
vat avata sinullekin mahdollisuuden toimia 
myöhemmin rauhanturvaajana.

Tutustu www.rauhanturvaajaksi.fi

Albert Halonen Risto Katila
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Sotilasvala ja -vakuu-
tus DVD
Jokaisen saapumiserän sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet 
tallennetaan DVD:lle. Peruskoulutuskauden päätteeksi jär-
jestettävän vala- ja vakuutuspäivän tapahtumat on muka-
va kerrata kotona ja näyttää sukulaisille ja tuttaville. DVD 
on myynnissä sotilaskodeissa pian juhlapäivän jälkeen.

Saapumiserän 2/18 läheisten 
päivät

Läheistenpäivät järjestetään paikkakunnittain varusmies-
ten ensimmäisenä palvelusviikonloppuna.

Tarkempi aikataulu määrittyy sen mukaisesti missä perus-
yksikössä alokas palvelee.

Kun alokas saa tietoonsa oman yksikkönsä palvelukseen 
saapumisen jälkeen, hän tiedottaa läheisiään mahdollisuu-
desta tulla tutustumaan paikalliseen sotilaskotiin ja omaan 
yksikköönsä.

Vierailuaikataulut julkaistaan kesäkuussa Porin prikaatin 
verkkosivuilla www. maavoimat.fi/porin-prikaati

Sotilasavustus
Kela voi maksaa varusmiespalveluksessa olevalle 
asevelvolliselle tai hänen omaiselleen palvelus-
ajalta sotilasavustusta. 

Kelan maksamaan sotilasavustukseen 
kuuluvat:
• perusavustus (omaiselle)
• asumisavustus (omaiselle tai asevelvolliselle it-
selleen)
• elatusavustus (elatusapuun oikeutetulle asevel-
vollisen lapselle)
• erityisavustus (omaiselle)
• opintolainan korkoavustus (asevelvolliselle tai 
omaiselle) Sotilasavustuksen saamiseen ja mää-
rään vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustuk-
seen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytet-
tävissä olevat nettotulot. 

Avustukseen oikeutettuja omaisia ovat:
• aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osa-
puoli
• avopuoliso, jonka kanssa asevelvollisella on yh-
teinen lapsi
• lapsi, joka on palvelusta suorittavan huollettava

Asumisavustus
Kela voi maksaa sotilasavustuksen asumisavus-
tuksena todelliset asumismenot asevelvolliselle 
itselleen tai hänen omaiselleen. Asumismenoja 
ovat vuokra, yhtiövastike, erikseen maksetut läm-
mityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen 
korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon 
hoitomenot. 
Kela ei yleensä korvaa vuokra-asunnon kustan-
nuksia, jos asevelvollinen on hankkinut asunnon 
käyttöönsä välittömästi ennen palveluksen alkua 
tai palveluksen aikana, ellei asunnon hankintaan 
ole ollut perusteltua syytä (esim. perheen perus-
taminen). Sotilasavustuksen saamiseksi vuokra-
asunnon pitää olla hankittuna viimeistään 3 kuu-
kautta ennen palveluksen alkamista. 
Sotilasavustusta haetaan Kelasta Sotilasavustus-
hakemuslomakkeella (SA1) tai verkossa Kelan asi-
ointisivujen kautta verkkopankkitunnuksilla Soti-
lasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Kela 
myöntää sotilasavustuksen aikaisintaan hakemus-
kuukauden alusta, kuitenkin vasta palveluksen al-
kamispäivästä lukien.

Lisätietoja: www.kela.fi



Tervetuloa
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