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P
I K K U B U S S I E N 

rykelmä ajaa Panssa-

riprikaatin Riihimä-

ellä sijaitsevan kasar-

mialueen porteista 

sisään. Bussit kaartavat suuren 

tiilirakennuksen eteen, ja joukko 

jännittyneitä alokkaita astuu ulos. 

Alokkaita vaikuttaa yhdistävän 

lähinnä sotilasarvo, sillä he palve-

levat eri joukko-osastoissa ja puo-

lustushaaroissa ympäri Suomea. 

Yksi alokkaista on Harri Vir-
tanen. Hän lähti jo edellisenä päi-

vänä omasta yksiköstään Porin 

prikaatin Niinisalon toimipisteestä 

bussilla Tampereelle, josta matka 

jatkui junalla Riihimäelle. Yön 

hän vietti vieraalla kasarmilla 

Panssariprikaatissa.

Virtanen pääsi lähtemään mat-

kalle kesken alokaskauden hek-

tisimpien viikkojen voidakseen 

osallistua viestintä-, media- ja tie-

totekniikka-alan erityistehtäväva-

lintatilaisuuteen. 

– Haen PVMoodlen käyttötu-

keen ja IT-tukihenkilöksi, koska 

ne ovat mielenkiintoisia tehtäviä. 

Ajattelin, että voisin saada uusia 

kokemuksia tätä kautta, Virtanen 

kertoo.

VALINTATILAISUUDESSA on 

meneillään hallittu kaaos, kun 81 

paikalle kutsuttua alokasta yrittää 

löytää oikealle haastattelupisteelle 

oikeaan aikaan. Kaikki alokkaat 

pyrkivät johonkin puolustusvoimi-

en varusmiehille laatimaan erityis-

tehtävään. Tarjolla on esimerkiksi 

media-analyytikon, kybervarusmie-

hen, ylläpitäjän, toimittajan, valo-

kuvaajan ja graafikon tehtäviä.

Vaikka tehtävien kirjo on laaja, 

ei yksikään Riihimäellä saapu-

nut alokas voi pitää paikkaansa 

erityisosaajien joukossa kirkossa 

kuulutettuna. Ensin on läpäistävä 

haastattelut, joissa osa hakijoista 

karsitaan pois. Joihinkin tehtäviin 

pääsy edellyttää lisäksi osaamisen 

todistamista erillisessä valintako-

keessa. 

Alokas Atte Merikallio Karjalan 

prikaatista toivoo tulevansa valituk-

si Combat Camera -ryhmään. Ky-

seessä on yksi suosituimmista tehtä-

vistä, mutta media-assistentin kou-

lutuksen saanut Merikallio on silti 

luottavainen omien mahdollisuuk-

siensa suhteen. Työkokemusta hä-

nelle on jo ehtinyt kertyä jo ennen 

varusmiespalvelusta muun muassa 

MTV:ltä ja Rabbit Filmsiltä.  

– Olen aika paljon laskenut sen 

varaan, että tulen valituksi. Jos käy 

niin, että en tule, niin toivon pääse-

väni puolen vuoden palveluksella‚ 

jotta voin jatkaa media-alan töiden 

parissa, Merikallio sanoo.

PÄÄESIKUNNAN koulutus-

osaston osastoesiupseeri, majuri 

Ville Kostian seuraa tiivisti valin-

tatilaisuuden sujumista. Kaiken 

kiireen keskellä hän ehtii kertoa, 

että puolustusvoimat on käyttä-

nyt varusmiehiä erityistehtäviin jo 

vuosikymmenten ajan. Erityisteh-

tävien tarkoitus on hyödyttää sekä 

puolustusvoimia että varusmiehiä. 

– Lähtökohtaisesti näistäkin 

(erityistehtävistä) tuotetaan sod-

anajan joukkoja Pääesikunnalle 

tai sen alaisille laitoksille. Tässä on 

kyseessä myös tällainen win-win 

tilanteen etsintä. Pyrimme anta-

maan varusmiehille mahdollisuu-

den kehittää siviilissä hankittua 

osaamista ja samalla otamme hyö-

dyn heidän osaamisestaan palve-

luksen aikana, Kostian avaa.  

Aluksi erityistehtävät painottui-

vat lääkinnälliselle, kirkolliselle ja 

oikeudelliselle alalle, mutta vies-

tinnän merkityksen lisäännyttyä 

media-alan tehtävien määrä on 

kasvanut. 

Erityisesti viime vuosina eri 

puolustusvoimien tahot ovat kai-

vanneet aikaisempaa enemmän 

viestinnän osaajia. Myös saapumi-

serän 1/17 varusmiehille on tarjolla 

uusia viestinnällisiä erityistehtäviä 

muun muassa rajavartiolaitokselta 

ja puolustusvoimien Joensuun pal-

velukeskuksesta. 

Kostian myöntää, että viestintä-

alan osaajien kasvava tarve aiheut-

taa päänvaivaa puolustusvoimille, 

sillä riittävät taidot omaavien va-

rusmiesten saaminen ei ole itses-

täänselvyys.

– Kyllä tämä meille rekrytoin-

tihaasteita tuo. Aina olemme löy-

täneet henkilöitä, mutta se, saako 

jokainen paikka niin paljon osaajia 

kuin on olettanut saavansa, on toi-

nen asia.

Kostian kuitenkin huomauttaa, 

että ongelma ei ole se, että varus-

miesten joukosta ei löytyisi riittä-

vän päteviä henkilöitä. Vaikeudet 

piilevät sen sijaan siinä, että talven 

saapumiserien alokkailta tulee 

poikkeuksetta vähemmän hake-

muksia kuin kesän saapumiseristä. 

Esimerkiksi saapumiserässä 1/17 

viestintä-, media- ja tietotekniik-

ka-alan erityistehtäviin haki yh-

teensä 123 alokasta, mikä on noin 

puolet edelliskesän hakijamäärästä. 

Yksi saapumiserien eroa selittä-

vä tekijä on erityistehtäviin valitta-

vien varusmiesten palvelusaika, jo-

ka on kaikilla vähintään 255 päivää.

– Kesällä tulevien on helpompi 

palvella se 255 opintojen kannalta, 

Kostian toteaa.

Toiseksi syyksi Kostian nostaa 

saapumiserien varusmiesten erilai-

set koulutustaustat.

– Meillä on tiedossa se, että ke-

sän saapumiserässä on enemmän 

lukiotaustaisia henkilöitä.

HAASTEISTA huo-

limatta osaavia alok-

kaita riittää tälläkin 

kertaa jokaiselle ta-

holle. Hakemuksen lähettäneistä 

erityistehtäviin valittiin lopulta 

VARUSMIESKOULUTUS

Koko ikäluokan oikea-aikainen tavoittaminen kutsunnoissa lisäisi kiinnostusta 

asepalvelusta kohtaan ja kasvattaisi hyvin motivoituneiden varusmiesten määrää.
Kansanedustaja Sofia Vikman (kok) perusteli kutsuntojen ulottamista naisiin, HS 6.2.17, ”Pääesikunta 

pelkää naisten ryntäystä inttiin”

Puolustusvoimat tarvitsee lahjakkaiden varus-

miesten osaamista. Viestintä-, media- ja tieto-

tekniikka-alan erityistehtävävalintatilaisuudessa 

mitataan alokkaiden soveltuvuutta haasteellisiin 

tehtäviin.

Oikeat osaajat  
etsitään kaaoksen 
keskeltä

Ei siinä sen 
enempää sanoja 
vaihdettu, kun 
vähän kyseltiin 

taustasta ja 
tavoitteista.

 

TEKSTI: ALBERTO POLITI
KUVAT: CHRISTIAN PIRSKANEN

Voisi kuitenkin olla paikallaan, että tavallisille kansalaisille ja heidän 

edustajilleen kerrottaisiin, mitä puolustusvoimien ja muiden viran-

omaisten valmius tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa Helsingissä.
Everstiluutnantti evp Jarmo Nieminen Helsingin Reservin Sanomissa 1/2017.

Pitkä valintapäivä edellyttää alokkailta kärsivällistä odottamista. 

Majuri Ville Kostian yrittää luovia alokasjoukon keskellä päästäkseen luokan eteen avaamaan valintapäivän.



noin kaksi kolmasosaa. Prosent-

tiosuus on selkeästi suurempi kuin 

vastaavassa haussa puoli vuotta ai-

kaisemmin.

Kun valintatilaisuudesta on ku-

lunut muutama päivä, pärähtää 

Riihimäellä olleiden alokkaiden 

kännykkään tekstiviesti. Siinä heil-

le selviää, valittiinko heidät johon-

kin erityistehtävään.

Soitto alokas Virtaselle paljas-

taa, että hän on tullut valituksi 

IT-tukihenkilöksi Maanpuolus-

tuskorkeakoululle. Se tarkoittaa 

muuttoa Niinisalosta 280 kilomet-

rin päähän Kaartin jääkäriryk-

menttiin.

– Sieltä toivottavasti tulee lisää 

kavereita. Odotan mielenkiintoisia 

tehtäviä ja hauskoja päiviä, Virta-

nen kommentoi.

Myös alokas Merikallio vastaa 

puhelimeen.

– Tulin valituksi Combat Came-

raan. Fiilikset on kieltämättä ihan 

hyvät. Haastattelu oli mielestäni 

aika suppea. Ei siinä sen enempää 

sanoja vaihdettu, kun vähän kysel-

tiin taustasta ja tavoitteista, Meri-

kallio muistelee.

Palvelus erityistehtävissä alkaa 

valittujen osalta joko heti perus-

koulutuskauden tai johtajakoulu-

tuksen jälkeen. Merikallio aikoo 

aloittaa erityistehtävissä peruskou-

lutuskauden käytyään, mutta Vir-

tanen toivoo saavansa ensin johta-

jakoulutuksen.
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Roni Raunola

LOUISE JA GÖRAN Ehrnroo-

thin säätiön jakama rahapalkinto 

myönnettään vuosittain yhdelle tai 

useammalle puolustusvoimien pal-

veluksessa työskentelevälle henki-

lölle. Tänä vuonna palkittiin lää-

kintäeversti Jouko Peltomaa, kap-

teeniluutnantti evp Juhani Kuustie 

sekä kapteeni Joni Ylöstalo.

Sotilaslääketieteen keskusta 

johtava lääkintäeversti Jouko 

Peltomaa on tehnyt vuosien ajan 

vakuuttavaa työtä varusmiesten ja 

puolustusvoimien henkilökunnan 

terveyden hyväksi. Puolustusvoi-

mauudistuksen jälkeiset henki-

löstövähennykset ovat tuoneet 

lisähaasteensa Peltomaan työhön.

– Henkilöstövähennykset 

pakottivat organisaation mietti-

mään uusia toimintatapoja, mi-

ten toimintatapoja ja johtamis-

konseptia muutetaan esikunnas-

sa, Peltomaa kertaa.

Peltomaa on ollut myös muka-

na kehittämässä kenttälääkinnän 

koulutuskonseptia. Lääkintäkou-

lun muututtua Logistiikkakouluk-

si lääkintämieskurssit sekä lääkin-

täaliupseerikurssit hajaantuivat 

neljään valmiusyhtymään. 

– Kun koulutus hajaantui, 

Lääkintäkoululla tehtiin koulu-

tuskonsepti ja -tavoitteet, jotka 

annettiin valmiusyhtymiin ope-

tusmateriaalien rungoksi, Pelto-

maa sanoo.

KAPTEENILUUTNANTTI evp 

Juhani Kuustie toimi merivoimien 

esikunnan operatiivisella osastol-

la, ja teki merkittävän uran muun 

muassa vedenalaisten räjähteiden 

raivausten parissa. Vuodenvaih-

teessa reserviin siirtynyt Kuustie 

nostaa yhdeksi ikimuistoisimmaksi 

työtehtäväkseen S-2-sukellusve-

neen raivaamistehtävän Ahvenan-

merellä vuonna 2012. 

– Sen suunnittelu, johtaminen, 

toteuttaminen ja jälkityöt jäivät 

mieleen kokonaisuutena. Tehtä-

vässä korostui saumaton viran-

omaisyhteistoiminta poliisin ja 

rajavartiolaitoksen kanssa, ja tä-

mä osaltaan mahdollisti tehtävän 

turvallisen ja menestyksekkään 

toteuttamisen, Kuustie sanoo. 

Hän kuvailee, että aloittaes-

saan vakinaisen palveluksen puo-

lustusvoimissa siitä ei tullut vain 

työpaikka, vaan elämän mittai-

nen tehtävä.

– Koen olevani onnekas, että 

esimieheni ovat mahdollistaneet 

minulle haasteellisia ja mielekkäi-

tä tehtäviä ja siitä, että organisaa-

tiossamme on ollut aina mahtava 

henki. On ollut suuri tahtotila 

toteuttaa kaikki työtehtävät mah-

dollisimman hyvin ja turvallisesti.

SATAKUNNAN jääkäripatal-

joonan 1. jääkärikomppanian 

päällikkönä toimiva kapteeni 

Joni Ylöstalo on vastannut työs-

sään muun muassa kriisinhallin-

tatehtäviin tähtäävän Suomen 

Kansainvälisten Valmiusjoukko-

jen koulutuksesta yksikössään. 

Vuonna 2015 hänen yksikös-

sään koulutettu jääkärikomppa-

nia läpäisi Suomessa ensimmäi-

senä varusmiesyksikkönä NA-

TO:n NEL 2 -tason arvioinnin 

erinomaisin tuloksin.

Viime vuonna Norjassa järjes-

tetyssä harjoituksessa kyseinen 

komppania pääsi vaativaan testiin. 

– Oli hienoa nähdä sen yksikön, 

mikä vuonna 2015 koulutettiin, 

läpäisevän vaativan arvioinnin. Se 

oli sinänsä jo upea juttu. Norjan 

harjoituksessa he toimivat reser-

viläisinä, ja pärjäsivät täysin mille 

tahansa ammattiarmeijalle, mitä 

vastaan tuli, Ylöstalo kehuu.

Kolmelle eri alojen osaajalle  
korkea kunnianosoitus

PALKITSEMISET

Jalkaväenkenraali 

Adolf Ehrnroothin ni-

meä kantava tunnus-

tuspalkinto jaettiin 9. 

helmikuuta Säätyta-

lolla Helsingissä.

Twitterissä 
@Ruotuvaki

Mitä sinun joukko-osastossasi  
tapahtuu? Lähetä juttuvinkki  
osoitteeseen  
ruotuvaki@mil.fi

Instagramissa 
Ruotuvaki

Facebookissa 
Ruotuväki

Snapchatissä 
ruotuvaki

Kuva:Valtteri Nevalainen

Kapteeni Joni Ylöstalo, kapteeniluutnantti Juhani Kuustie sekä lääkintäeversti Jouko Peltomaa saivat tunnus-
tusta esimerkillisestä työstä maanpuolustuksen hyväksi.

Sissit tulevat
Laskuvarjojääkärien vuosittai-

nen pelastautumisharjoitus on 

monien mielestä vaikein ja vaa-

tivin tapahtuma koko laskuvar-

jojääkärikoulutuksessa. Viikon 

ajan on selviydyttävä äärimmäi-

sissä olosuhteissa täysin luonnon 

armoilla. Harjoitus on hyvin 

olennainen laskuvarjojääkärien 

tehtävän kannalta.

Niin sanotulla sissikoulutuk-

sella on suuri paino laskuvarjo-

jääkärin koulutuksessa. Tyypil-

lisesti laskuvarjojääkärit laskeu-

tuvat pienin joukoin vihollisen 

selustaan esimerkiksi tiedustelu-

tehtäviin. Tällöin olosuhteet ovat 

usein samanlaiset ellei vaikeam-

mat kuin harjoituksissa.

SISSI EI synny asfalttivii-
dakossa, sen vuoksi las-
kuvarjojääkärit viedään 
vuosittain opintomatkal-

le Lapin tuntureihin.
Oppimaan, miten vaikeissa olo-

suhteissa selvitään oman neuvok-
kuuden ja taidon turvin. Oppikir-
jana on paukkuva pakkanen ja ki-
lometri toisensa jälkeen jatkuva lu-

miaavikko. Viiden vuorokauden 
ajan he majailevat lumimajassa eli 
kiepissä, yrittävät hankkia särvintä 
metsästämällä tai kalastamalla.

Pelastautumisharjoituksen tar-
koituksena oli antaa varusmiehille 
itseluottamusta. Koulun johdon 
mukaan harjoituksen jälkeen 
heille voi antaa millaisen tehtävän 
tahansa. 

Miten on alikersantti Eero 
Poussu tuliko lisää itseluottamus-
ta? ”Kyllä reissu antoi selvyyden 
siitä, että pystyy selviytymään vai-
keistakin olosuhteista”.

Kun Eero leijaili taivaalta ja 
tupsahti hankeen oli hän uteliaan 
innokas. ”Saa sitten nähdä, miltä 
jälkeen päin tuntuu”. Pieni mies 
iso reppu selässään katosi tuntu-
riin. Tuli viiden päivän kuluttua 
ihmisten ilmoille ja totesi: ”Kaiken 
kaikkiaan hieno reissu. Varmaan 
yksi hienoimmista, mitä LJK:s-
sa tehdään tai tullaan tekemään. 
Tosin Lapista sai hetken aikaan 
tarpeekseen, kun tuolla korvessa 
kärvisteltiin.

Lumiluolassa oli Eeron mie-
lestä yllättävän lämmintä. Vaikka 

ulkona oli pakkasta miinus kol-
mekymmentä, ei lumen sisässä 
palellut. 

Saaliiksi saatu riekko nosti Ee-
ron ja partiotovereitten tunnelmaa 
ankeissa oloissa. ”Taisi olla toinen 

kerta LJK:n historiassa kun saa-
tiin riekko ampumalla”, kehaisi 
Eero.

RV N:o 4 (333) 15. vuosikerta - 
15.3.1977
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He tulivat taivaalta. Leijuivat kuin hetkistä aiemmin tippuneet hiutaleet. 
Tupsahtivat polviaan myöten hankeen. Kasasivat varjonsa ja haihtuivat 
tietymättömiin.

Alokas Harri Virtanen ehti pitää kahvitauon ennen haastatteluvuoroaan.

Meillä on tiedossa se, että 
kesän saapumis- 

erässä on enemmän  
lukiotaustaisia  

henkilöitä.

Alokas Atte Merikallio on mielissään Combat Camera -tehtävien fyysisyydestä. 


