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Satakunnan lennoston komentajan 

tervehdys 
 
 

Tervehdys sinulle palvelustasi aloittava nuori 

 

Olet aloittamassa varusmiespalvelustasi 

Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohdassa. 

Tulet osana koulutusta osallistumaan 

lennostomme monipuolisten tehtävien 

toteuttamiseen. Varusmiespalveluksen 

aloittaminen on useimmille yksi elämän suurista 

muutosvaiheista. Se on samalla erinomainen 

mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja oman 

kokemuspiirin laajentamiseen. Palveluksessa 

päiväsi täyttyvät toisinaan fyysisesti ja 

henkisestikin raskaasta koulutuksesta. Opit 

sotilaan perustaidot, toimimaan taisteluparina, 

palvelustoverina, joukon jäsenenä ja mahdollisesti 

myös johtajana. Palveluksessa osoittamillasi 

osaamisella ja taidoillasi voit vaikuttaa peruskoulutuksen jälkeisiin tehtäviisi. Tulet 

huomamaan, että palvelustovereillasi on hyvin erilaista osaamista ja taitoja. 

Sotilasjoukossa näitä kaikkia tarvitaan. Hyvä johtaja osaa hyödyntää joukkonsa laajan 

osaamisen saatujen tehtävien toteuttamiseksi. Tuletkin näkemään palvelustovereitasi 

monenlaisessa erikoiskoulutuksessa. Sinulla on mahdollisuus saada arvotettua 

Puolustusvoimien johtajakoulutusta, jolloin pääset kehittämään omia johtamistaitojasi 

palveluksen aikana ja voit hyödyntää niitä myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on 

kouluttaa vastuuntuntoisia ja ammattitaitoisia osaajia, joihin voimme turvautua myös 

poikkeusoloissa. 
 

Suomen puolustusratkaisu perustuu reserviläisarmeijaan. Palveluksesi jälkeen sinut 

sijoitetaan koulutuksesi mukaiseen sodanajan joukkoon ja tehtävään. Puolustusvoimien 

sodan ajan organisaatio koostuu ammattisotilaista ja reserviläisistä, jotka tarvittaessa 

taistelevat yhteen hitsautuneena joukkona. Jokaisella reserviläisellä on ratkaiseva 

merkitys koko Suomen puolustuskyvylle. Varusmiestemme ja reserviläistemme korkea 

osaaminen ja maanpuolustustahto on tunnustettu kerta toisensa jälkeen useissa 

erilaisissa kansainvälisissä harjoituksissa. Ilman motivoituneita varusmiehiä ja 

reserviläisiä emme pärjää. Suomen tuleva Nato-jäsenyys ei muuta tätä 

peruslähtökohtaa. Jokaisen teidän panoksenne on merkityksellinen ja tärkeä! 

 

Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että koet varusmiespalveluksesi mielekkääksi ja 

koulutuksesi laadukkaaksi. Käyttämämme virtuaaliset koulutusympäristöt ja simulaatiot 

eivät kenties vastaa pelimaailman viimeisimpiä tuulahduksia, mutta tulet yllättymään 

positiivisesti saamasi koulutuksen kokonaissisällöstä. Osaavat ja motivoituneet 
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kouluttajat huolehtivat siitä, että meillä ei kiusata eikä simputeta. Kaikille tarjotaan 

yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ympäristö palveluksen suorittamiseen. Toivon, että 

koet aikasi palveluksessa mielekkääksi ja siihen käytetyn ajan hyödylliseksi. Olet ehkä 

yksi niistä, jotka löytävät Ilmavoimista ammatin.  

Varusmiespalvelus mahdollistaa sinulle myös osallistumisen kriisinhallintatehtäviin ja 

erilaisiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtäviin. Tulet varmasti saamaan paljon 

uusia ystäviä, joiden kanssa myöhemmin kokoonnutte yhdessä muistelemaan 

palvelustanne sekä kertaamaan aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja 

kertausharjoituksiin. 

 

Satakunnan lennosto on yksi Ilmavoimien neljästä operatiivisesta joukko-osastosta. 

Olemme korkeassa valmiudessa oleva monitoimilennosto ja mahdollistamme 

ilmaoperaatiot toiminta-alueellamme, joka kattaa läntisen ja eteläisen Suomen. 

Satakunnan lennosto on dynaaminen monitoimilennosto, joka vastaa 

Puolustusvoimien tukilentotoiminnasta, Ilmavoimien tutkimus- ja 

kehittämistoiminnasta, taistelutaktiikan, - tekniikan ja -menetelmien kehittämisestä, 

koelentämisestä, johtamisjärjestelmien ja tilannekuvan ylläpidosta sekä laadukkaasta 

varusmieskoulutuksesta, jolla tuotamme Ilmavoimien suorituskykyjen käytön 

mahdollistavat joukot Ilmavoimien reserviin. Satakunnan lennosto on myös 

Ilmavoimien suojaamisen osaamiskeskus, joka on erikoistunut vaativissa lentokone- 

ja tukikohtaympäristöissä käytäviin taisteluihin. 

 

ps. Näillä näkymin pääset aloittamaan palveluksesi ilman edellisten vuosien kaltaisia 

koronan aiheuttamia järjestelyitä ja rajoituksia. Seuraamme tilanteen kehittymistä 

kaiken aikaa ja säädämme ohjeistusta sekä toimintaamme terveysturvallisuus 

huomioiden. 

 

Sinua on odotettu ja olet lämpimästi tervetullut varusmiespalvelukseen 

Satakunnan lennostoon! 

 

Lennoston komentaja 

Eversti Mika Kulkas 
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Komppanian päällikön tervehdys 

 
 
 

Tervetuloa Satakunnan lennoston suojauskomppaniaan! Suurin osa meillä palvelevista 

ilmoittaa halunneena palvelukseen nimenomaan meille, joten saanen onnitella toiveen 

toteutumisesta. 
 

Satakunnan lennosto on Pirkanmaan ainoa varusmieskoulutusta antava joukko-osasto 

ja samalla erittäin suosittu palveluspaikka. Olet aloittamassa yhden elämäsi merkittävän 

etapin suorittamisen: asevelvollisuuteen kuuluvan varusmiespalveluksen. 

Varusmiespalveluksen suorittaminen on osa asevelvollisuutta, mutta samalla se on 

myös monien mahdollisuuksien aikaa. Varusmiespalvelus tarjoaa mahdollisuuksia 

kehittää toimintakykyäsi fyysisesti, psyykkisesti, henkisesti ja eettisesti. Tulevan 

palveluksesi aikana tulet oppimaan uusia taitoja, toimimaan ryhmässä, pitämään huolta 

omasta toimintakyvystäsi, koettelemaan omia rajojasi sekä kehittämään omaa fyysistä 

kuntoasi. Osa pääsee johtajakoulutuksen kautta oppimaan johtamisen perusteita sekä 

myöhemmin johtajakaudella harjaantumaan johtamistehtävissä. Palveluksessa tulee 

olemaan vaikeita ja ikäviäkin hetkiä, kun esimerkiksi voimat tuntuvat loppuvan, 

yksinkertaisia asioita tankataan loputtomiin tai metsän tuijottelu tuntuu turhalta. 

Kaikella edellä mainitulla on merkitys, minkä haastan teidät ymmärtämään seuraavan 

347 vuorokauden aikana.  
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Palvelustehtävät ja palvelusajat ilmoitetaan teille viimeistään viikolla 11. Tehtävästä 

riippuen aamut saattavat jäädä myös lukuun 255 tai 165, kuten myöhemmin tässä 

tiedotteessa kerrotaan. Suurin osa valinnoista saadaan tehtyä ja ilmoitettua 

kuudennella palvelusviikolla. Valinnoissa vaikuttavat puolustusvoimien tarve, vertaisten 

ja esimiesten arviot, annetut näytöt, kokeiden tulokset ja oma halukkuus. 

 

Palveluksen aloittamiseen on syytä valmistautua, koska varusmiespalveluksen ajan 

arkesi tulee olemaan varsin erilaista kuin tähän saakka. Hoida kaikki tarvittavat asiat 

kuntoon ennen palveluksen aloittamista, koska palveluksen aikana et voi itse vapaasti 

määritellä omaa ajankäyttöäsi. Siviilielämän asioiden hoitamiseksi saat palveluksen 

aikana keskimäärin yhden arkivapaapäivän kuukaudessa, jolloin sinun odotetaan 

hoitavan virastoasiasi, ajokorttiin liittyvät suoritteesi ja muut arkipäiväiset asiat. Muita 

lomapäiviä on käytössä muutamia. Lisäksi kuntoisuuslomia myönnetään palveluksessa 

kunnostautuneille. Valmistaudu siihen, että pääset käymään kotona ensimmäisen 

kerran palveluksen toisen viikon perjantaina. 
 

Sotilaaksi kasvaminen alkaa välittömästi palveluksen alettua. Saatte ohjeet yleisistä 

toimintatavoista ja pelisäännöt yhdessä elämiseen. Tupanne varusmiesjohtaja on 

auttamassa ja neuvomassa jokaista tasapuolisesti ja henkilökunta auttaa ratkaisemaan 

mahdolliset isommat haasteet. Toisaalta olette yhtä massaa oppiessanne 

valtakunnallisesti määritellyt sotilaan perustaidot. Tiivis yhdessäolo, esimiesten 

antamien käskyjen ehdoton noudattaminen ja suunnaton uusien asioiden tulva vaativat 

tiettyä henkistä kanttia. Onneksenne yksikköni työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja 

ammattitaitoisia. Saamassamme loppupalautteissa kotiutuvat varusmiehet ovat 

arvioineet kouluttajamme hyvin lähelle täydellistä. En siis voisi kuvitella teille parempaa 

paikkaa asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiselle. 

Kaikesta tulevasta selviätte positiivisella mielellä, myönteisellä asenteella ja 

avoimuudella uusia asioita kohtaan. Tervetuloa! 
 
 

 

Komppanian päällikkö 
 

Kapteeni Ilkka Juvela 
 

0299 225 200  
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Komppanian vääpeli 
 
 
 

Tervetuloa Satakunnan lennostoon, 

Suojauskomppaniaan. Olen tulevan yksikkönne 

vääpeli, ylikersantti Marika Rinta-Hiiro. Minun 

päätehtäväni on hoitaa yksikön hallinnolliset asiat, 

kuten teidän päivärahojenne maksu, lomaseuranta, 

matka-asioiden hoitaminen ja komennusasioiden 

järjestäminen. Lisäksi vastaan yhtenä komppanian 

sisäjärjestyksestä. 

 

Olette aloittamassa 6-12 kuukauden palveluksen, 

jonka aikana tulette kouluttautumaan tärkeään 

tehtävään. Voitte olla tyytyväisiä, että pääsette 

Satakunnan lennostoon. Tämä on haluttu 

palveluspaikka ja luulen, että teistä suurin osa on 

halunnut kutsunnoissa päästä suorittamaan 

palveluksen juuri tänne. 

 

Lähtekää palvelukseen heti ensimmäisestä päivästä alkaen avoimin mielin. Vaikeinakin 

hetkinä auttaa, kun otatte haasteet haasteina eikä ylitsepääsemättöminä esteinä.  

Tehkää parhaanne. Palvelusajasta ja -tehtävästä riippumatta, tulette varmasti oppimaan 

mitä tarkoittaa ”kaveria ei jätetä” ja saamaan kokemuksia joita ei muualta saa. 

 

Ensimmäinen päivä maanantai 2.1.2023! 

 

On ensisijaisen tärkeää, että olet perehtynyt sinulle lähetettyihin papereihin ja 

tähän 

alokasesitteeseen ennen ensimmäistä päivää. Lisäksi olet ennen palvelukseen tuloa 

tehnyt internetissä alokaskyselyn kirjeessä tulleiden ohjeiden mukaisesti. 

Saavut palvelukseen samaan aikaan kuin muutkin sinun osastosi alokkaat. 

 

MUKAAN: 

 

- Muista ottaa mukaasi palveluksen aloittamismääräys sekä IBAN-muodossa oleva 

  tilinumerosi päivärahojen maksua varten. 

- Kirjeen mukana tuleva erityisruokavaliokaavake täytettynä, jos ET ole tehnyt netissä 

- Powerbank 

- Puukko / monitoimityökalu on hyvä lisä maastoharjoituksissa. 

- Selvitä oma vaate / kenkäkokosi ennen palveluksen aloittamista. 

 

Komppanian vääpeli 

Ylikersantti Marika Rinta-Hiiro 

0299 225 104 
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Valmistautuminen fyysisesti 

 
 

 

Hyväkuntoisena palveluksen suorittaminen onnistuu paremmin. Kunnon kohottaminen ei 

ole vielä myöhäistä, mutta se kannattaa aloittaa heti, oma lähtötasosi huomioiden. 
 

Osoitteesta https://puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/varusmiesten-liikunta 

löytyy kuntoharjoitteluohjeita. Varusmiespalvelus on fyysisesti vaativaa, mutta ei 

ylivoimaista normaalikuntoiselle miehelle tai naiselle. Vähäinenkin kuntoharjoittelu 

ennen palveluksen alkua parantaa valmiuksiasi suoriutua hyvin palvelustehtävästä 

sekä ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinvammojen syntymistä. 
 

Puolustusvoimien tarjoama MarsMars.fi sosiaalisen median liikuntapalvelu tarjoaa 

turvallisen ja nousujohteisen kunto-ohjelman, jota noudattamalla 

varusmiespalveluksen aloittaminen on fyysisen kuormittavuuden osalta helpompaa. 
 

MarsMars.fi 
 

1. Kirjaudu palveluun internet-osoitteessa marsmars.fi 

2. Vastaa mahdollisimman todenmukaisesti taustatietokyselyyn. 

3. Saat kyselyn vastaustesi perusteella räätälöidyn kunto-ohjelman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/varusmiesten-liikunta
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Ilmavoimat lyhyesti 
 

 

Ilmavoimat on Puolustusvoimiin kuuluva puolustushaara, jonka tehtävänä ovat Suomen 

sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen 

kansainvälisen avun antamiseen ja sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. Normaalioloissa 

Ilmavoimien tehtävissä korostuvat valtakunnan ilmatilanvalvonta, ilmatilan 

koskemattomuuden turvaaminen, korkea toimintavalmius, koulutus ja kansainvälinen 

yhteensopivuus. Valtakuntamme alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen 

ovat jatkuvaa ja ympäri vuorokautista. Poikkeusoloissa Ilmavoimien päätehtävinä ovat 

hävittäjätorjunta, ilmasta maahan vaikuttaminen, ilmapuolustuksen johtaminen sekä 

ilmapuolustukseen osallistuvien muiden puolustushaarojen ilmapuolustuksen 

tulenkäytön johtaminen. Poikkeusoloissa Ilmavoimien ja ilmapuolustuksen päämääränä 

on yhdessä muiden puolustushaarojen kanssa torjua ilmoitse tapahtuvat hyökkäykset 

sekä suojata yhteiskunnan tärkeät kohteet ja toiminnot. 
 

Ilmavoimia johtaa ilmavoimien komentaja ja hänen alaisuudessaan toimivat Ilmavoimien 

esikunta, Ilmasotakoulu, Lapin lennosto, Karjalan lennosto ja Satakunnan lennosto, johon 

sinä olet kohta astumassa palvelukseen suorittamaan lakisääteistä varusmiespalvelustasi 

tai naisten vapaaehtoista palvelusta. 
 

Ilmavoimien tunnuslause on ’’Qualitas Potentia Nostra’’ – laadussa on voimamme. Sinä 

tulevana ilmapuolustuksen osaajana tulet olemaan osa tätä osaavaa, ammattitaitoista ja 

modernia joukkoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirkkalassa sijaitseva Satakunnan lennosto on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu 

monitoimilennosto, jolla on erittäin keskeinen merkitys tämän päivän Ilmavoimissa. 

Lennosto operoi ilmavoimien kaikilla konetyypeillä, toteuttaa päivittäisiä lentokuljetuksia 

yhteys- ja kuljetuskoneilla sekä tukee ammattitaitoisen henkilöstön erityisosaamisella 

ilmavoimien suorituskyvyn kehittämistä ja tutkimusta.  
 

Tervetuloa Satakunnan lennostoon, jossa koulutamme sinusta tärkeän ilmapuolustuksen 

osaajan! 
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Sosiaalikuraattorin 
Tervehdys 

Tervetuloa Satakunnan lennostoon 

 

Sosiaalikuraattorin tulet tapaamaan 

ensimmäisten päivien aikana 

alokasoppitunnin merkeissä, mutta saat jo nyt 

hieman esitietoa sosiaalikuraattorin roolista 

varuskunnassa. Myös perheenjäsenesi voivat 

tarvittaessa olla yhteydessä minuun.  

 

Varusmiespalvelusjakso on merkittävä ajanjakso elämässäsi ja jotta voit keskittyä 

varusmiespalvelukseen, sinun olisi hyvä hoitaa raha- ja ihmissuhdeasiasi kuntoon jo 

ennen palvelukseen tuloa. Ennen palveluksen aloittamista pidä päivä tai pari lomaa, 

koska väsyneenä uusien asioiden oppiminen tuntuu hankalalta. Selvitä läheisillesi (perhe, 

puoliso, avopuoliso, tyttöystävä, poikaystävä), että ainakin ensimmäiset kaksi viikkoa 

kokonaisuudessaan kuluvat varuskunnassa.  

 

Myös Covid-19 saattaa aiheuttaa vielä haasteita palveluksellesi. Mikäli olet perheellinen, 

saattaa puolisosi ja/ tai lapsesi olla oikeutettu sotilasavustukseen. Myös perheetön 

asevelvollinen voi saada sotilasavustuksen asumisavustusta asumiskustannuksiinsa 

(vuokra, yhtiövastike, sähkölasku, vesimaksu) mikäli asunto on vuokrattu vähintään 3kk 

ennen palveluksen aloittamista. Vaikka perheesi ei olisi oikeutettu sotilasavustukseen, 

saattaa teillä olla oikeus yleiseen asumistukeen.  

 

Näitä etuuksia koskevia hakemuslomakkeita ja lisätietoja saat KELASTA tai Kelan 

nettisivulta kela.fi. Sotilasavustus hakemus kannattaa tehdä jo ennen palveluksen 

aloittamista! Mikäli sinulla on valtion takaamaa opintolainaa, maksaa KELA palvelusajan 

opintolainan korot valtion varoista. Mikäli sinulta jäi asioita hoitamatta tai palveluksen 

aikana ilmenee avuntarvetta tai muita murheita, tule keskustelemaan niistä kanssani, 

koska yksin ei kannata murehtia eikä kerätä itselleen suotta turhia huolia. Voit ottaa 

yhteyttä myös jo ennen palveluksen aloittamista.  

 

Sosiaalikuraattorin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti kaikista asioistasi, niin 

iloista kuin suruistakin. Sosiaalikuraattorilta saat neuvoja ja ohjeita esim. sosiaaliturva-

asioissa (sotilasavustus, asumistuki, toimeentulotuki) työ- ja opintoasioissa 

(työttömyysturva, työnhaku, opintotuki ja -laina, oppilaitosten hakuajat, opiskelija-

asunnot), talousasioissa (lainat, osamaksut, maksamattomat laskut, opintolainan 

korkotuki), henkilökohtaisissa ongelmissa, asuntoasioissa, palvelukseen liittyvissä 

asioissa sekä oikeusasioissa (siviili). 

 

Tapaamisiin 

Ilona Pelttari 

0299 220 202 

ilona.pelttari@mil.f 
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Sotilaspastorin tervehdys 
 

Tervetuloa aloittamaan uutta 

elämänvaihetta! Suurimmalle osalle 

varusmiespalvelukseen astuvista ei 

ole kokemusta vastaavanlaisesta 

elämänmuutoksesta. Ei huolta, ei 

tarvitsekaan olla. Ole itsellesi 

armollinen ja anna itsellesi aikaa 

sopeutua. Emme me odota sinun 

olevan heti valmis koulutettu sotilas. 

 

Inttiaika on omalla tavallaan antoisa 

jakso elämässä (ainakin jälkeenpäin), 

mutta myös monenlaisia haasteita 

täynnä. Sopeutuminen sotilaan 

arkeen ottaa aikansa ja myös siviilielämästä pitäisi pitää huolta. Joskus tämä voi tehdä sen 

verran tiukkaa, että tulee tarve tuulettaa ajatuksia jonkun toisen ihmisen kanssa. 

Varaventtiilejä ovat toki tupa- ja siviilikaverit ja muut tutut, mutta myös sotilaspapille on 

lupa ’’avautua’’ asiasta kun asiasta. Puhumalla ja yhdessä pohtimalla ne elämän solmut 

parhaiten aukenevat. 

 

Mutta kukapa sitä ventovieraalle tulisi juttujaan kertomaan. Kerronpa siis tässä myös pari 

sanaa itsestäni. Olen perheellinen suomalainen mies. Iloa ja sisältöä tuovat vaimoni ja 

pienet lapseni. Suurin omituisuuteni lienee siinä, että olen täällä armeijassa töissä. 

Lennostossa olen työskennellyt 1.7.2016 lähtien. Sitä ennen olen toiminut Tykistöprikaatin 

ja Porin prikaatin sotilaspappina. Vapaa-ajalla harrastan talonmiehenä toimimista, 

kalastusta, metsästystä ja luonnossa liikkumista. 

 

Lähiviikkojen ja kuukausien aikana tutustumme paremmin muutaman oppitunnin ja 

tulokirkon merkeissä. Muutenkin saa tulla morjestamaan ihan vapautuneesti, sinisten tai 

kurkkusalaattivaatteiden ei tarvitse antaa hämätä. Minua tapaamaan tullessa ei myöskään 

tarvitse jännittää toimistokäyttäytymisen hallitsemista. Keskustellaan niistä asioista, jotka 

sinua sillä hetkellä mietityttävät. Kaikki keskustelut pysyvät tietenkin 100 % 

luottamuksellisina. 

 

Koska papin toimisto sijaitsee erillään kotoisasta komppaniasta, minut tavoittaa parhaiten 

tekstiviestillä, vastaan tullessa hihasta nykäisemällä tai muulla tavalla huomiota 

herättämällä. 

 

Sotilaspastori 0299 220 201 

Juhana Saari  

juhana.saari@mil.fi  
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Varusmiestoimikunta 
 

 

Jokaisessa joukko-osastossa toimii varusmiesten muodostama Varusmiestoimikunta eli 

VMTK, joka on osa puolustusvoimien sosiaaliorganisaatiota. VMTK toimii suoraan 

lennoston komentajan alaisena tehden hänelle esityksiä erilaisista hankinnoista ja 

kehitysehdotuksista. VMTK toimii tiiviissä yhteistyössä myös sosiaalikuraattorin kanssa. 
 

VMTK pyrkii parantamaan varusmiesten viihtyvyyden tunnetta, ryhmähenkeä sekä 

sosiaalisia oloja. Hankimme vuosittain lisää mm. urheiluvälineitä ja pelejä, joita voit 

vapaa-aikanasi hyödyntää. Ensimmäisten viikkojen kiireen jälkeen vapaa-aikaakin on 

enemmän. 
 

Satakunnan lennoston varusmiestoimikunnassa toimii varusmiesten keskuudesta valittu 

puheenjohtaja. Jos kiinnostus herää VMTK toimintaan, kannattaa siitä ilmoittaa 

tännepäin. 
 

VMTK on kaikkia varusmiehiä varten. Jos sinulle tulee eteen asioita joista et pääse yli tai 

et ymmärrä, ota matalalla kynnyksellä yhteys meihin. Ajatuksista ja ehdotuksista 

kannattaa myös ilmoittaa suoraan, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Kaikki keskustelut 

ovat ehdottoman luottamuksellisia. 
 

Yhteydenottotapoja on monia. Voit tulla käytävällä nykäisemään hihasta, laittaa viestiä 

sähköpostilla, tai vaikka soittaa. 

 

Tervetuloa Satakunnan lennostoon. Iloisia palvelushetkiä, koittakaa ottaa kaikki irti 

palvelusajastanne! 

 
 

Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja 

 

Lentosotamies Honkanen    0299 570267 
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Palveluksen aloittaminen 

 
 
 
 

 

Mitä mukaan? 
 

Kun aloitat palveluksen, sinulla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus ja 

palveluksen aloittamismääräys. Melkein kaikki muu sinulle annetaan talon puolesta, 

mutta näitä omakustanteisia saatat tarvita: 
 
 

 

 Rahaa muutaman viikon tarpeeseen 

 Henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet  

 Deodorantti 

 Hammasharja- ja tahna 

 Suihkusaippua / shampoo 

 Mahdolliset salvat ja rasvat 

 Kampa ja kynsisakset 

 Parranajovälineet 

 Alusvaatteita 

 Puukko ja pieni tasku- tai otsalamppu 

 Rannekello 

 Geelipohjalliset kenkiin 
 

 

 

 

Pari juttua, jotta pääsisit nauttimaan varusmiespalveluksestasi heti täysillä: 

Käy parturissa. Siilipakkoa ei ole, mutta lyhyet ja siistit hiukset ovat peruspiirteitä 

sotilaalle. Siviilikorut kannattaa jättää kotiin, sillä ne hukkuvat ja vain kihla- ja 

vihkisormus on sallittu. 
 

Muista ottaa IBAN-tilinumero (eli FI12 3456 7891 2345 67) mukaan, sillä päivärahat 

maksetaan pankkiin.  
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Saapuminen kasarmille 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoittaudu ensimmäisenä sotilaspoliiseille parkkipaikan kulmalla olevalla portilla! 

 

Auto täytyy siis jättää portin ulkopuolelle pysäköintialueelle. Sotilaspoliisit opastavat 

sinut portilta eteenpäin kohti komppaniaa. Yksikköön päästyä alikersantit ohjeistavat 

toimissa ja palveluksesi voi alkaa. 
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Opaskartta 
 

 

1. Kulunvalvonta 7. Kuljetuskeskus 

2. Varuskuntasairaala 8. Varusvarasto 

3. Monitoimikenttä 9. Sosiaalikuraattori/Sotilaspastori 

4. Muonituskeskus 10. Pressuhalli 

5. Yksikkö  11. Crossfit-katos 

6. Ajoneuvohalli 
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Palvelusajat ja koulutushaarat 

 

Palveluksen ensimmäiset 6 viikkoa on nimeltään alokasjakso. A-jakson menestyksen ja 

oman halukkuuden perusteella alokkaat sijoitetaan jatkokoulutuspaikoille. Hyvin 

suoriutuminen A-jakson aikana ei tarkoita sitä, että taistelija sijoitetaan tiettyyn 

tehtävään, esimerkiksi johtajakoulutukseen. Mitä paremmin suoriutuu, sitä enemmän 

omalla halukkuudella on painoarvoa. On tärkeä muistaa, että puolustusvoimien tarve 

menee kuitenkin viime kädessä omien halukkuuksien edelle! Ohessa muutama 

koulutusvaihtoehto. 

 

JOHTAJAKOULUTUS 

 

Suojauskomppaniaan koulutetaan joka saapumiserästä n. 30 varusmiesjohtajaa. 

Johtajakoulutukseen valitut tulevat palvelemaan 347 vuorokautta seuraavissa 

koulutushaaroissa: 

 

 Suojaus AUK (~20 taistelijaa) 

o Koulutus Tikkakoskella, linjalla koulutetaan sekä suojaus- että 

sotilaspoliisijoukkueiden ryhmänjohtajat 

o Lähtö Tikkakoskelle K-jakson jälkeen 

o Koulutus kestää 12 viikkoa.  

o AUK1 jälkeen valitaan n. 5 taistelijaa RU-kurssille. He eriytyvät omaan 

koulutukseen joka kestää 14 viikkoa 

o Palatessaan Pirkkalaan johtajakoulun käyneet jaetaan omien 

halukkuuksien/kouluttajien näkemyksien mukaan suojaus- sekä 

sotilaspoliisijohtajiksi.  

o AUK:n käyneet palaavat Pirkkalaan seuraavan saapumiserän 

ryhmänjohtajiksi, RUK:n käyvät palaavat Pirkkalaan seuraavan 

saapumiserän alokasjakson päätyttyä. 

 

 Viestilinja AUK (3-4 taistelijaa) 

o Koulutus Tikkakoskella, kesto 12vk 

o Lähtö Tikkakoskelle A-jakson jälkeen 

o Palaavat Pirkkalaan seuraavan saapumiserän alokasjaksolle 

ryhmänjohtajiksi. A-jakson jälkeen siirtyvät Viestitekniikkakeskukselle 

eri palvelustehtäviin. 

 

 Huoltopalvelualiupseerit (2 taistelijaa), lääkintäaliupseerit (2), 

moottorialiupseeri (1) 

o Lähtö Säkylään A-jakson jälkeen 

o Koulutus Porin Prikaatissa Säkylässä, kesto 12vk 

o Palaavat Pirkkalaan seuraavan saapumiserän johtajiksi 

o Toimivat alokaskauden ryhmänjohtajina, sen jälkeen eri tehtävissä 

komppaniassa/varuskuntasairaalassa 
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Johtajakoulutukseen valitut saavat kattavan ja laadukkaan koulutuksen lisäksi 

unohtumattomia kokemuksia palvelusajaltaan. Johtajakoulutus on siviilielämässäkin 

arvostettu meriitti. 

 

 

SOTILASPOLIISIJOUKKUE 
 

Sotilaspoliisijoukkue, miehistö (255 vrk) 
 

Koulutus Pirkkalassa. Sotilaspoliisijoukkueen koulutus on monipuolinen yhdistelmä 

muun muassa iskuosastotoimintaa, asutuskeskustaistelua, vaarallisen henkilön 

kiinniottotehtäviä, henkilönsuojaustehtäviä, sekä eri aseilla tapahtuvaa käytännön 

ampumakoulutusta. Sotilaspoliisit käyvät voimankäytön peruskurssin sekä osallistuvat 

operatiivisen vartiointiin Tampereen varuskunnan alueella. 
 
 

 

SUOJAUSJOUKKUE 
 

Suojausjoukkue, miehistö (165 vrk) 
 

Koulutus Pirkkalassa. Suojausjoukkue toteuttaa lentotukikohdan ympärillä 

suojaustehtäviä. Suojausmies koulutetaan toimimaan jääkäri-, tiedustelu- ja 

vartiotehtävissä. Suojausjoukkueille koulutetaan myös vaarallisen henkilön etsintä- ja 

kiinniottotehtäviä. Suojausmiehen tulee olla fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa 

sekä varautunut kovaankin koulutukseen. Mikäli haluat palvelukselta haasteita, rajojen 

hakua ja elämyksiä, niin tämä on valintasi. 
 

Taistelulähetit (6-9 kpl) toimivat tukikohdassa lähettitehtävissä. Suojausjoukkueilla on 

omat taistelulähetit, ja suojauskomppanialla omansa. Lähetit koulutetaan Pirkkalassa 

suojausjoukkueen mukana. Vaatimuksena on hyvä fyysinen kunto, omatoimisuus ja 

suunnistustaito.
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KOMENTO- JA HUOLTOJOUKKUE 
 
 

Lääkintämiehet (255 vrk) 
 

(4-5 kpl) Koulutus Säkylässä, kesto 4 viikkoa. Toimivat varuskuntasairaalassa mm. 

päivystäjinä. Ovat mukana harjoituksissa ja toimivat ensiapukouluttajina. 
 

Sotilaskeittäjät (165 vrk) 
 

(4 kpl) koulutus Panssari prikaatissa, kesto 4 viikkoa. Toimivat komento- ja 

huoltojoukkueen muonitusryhmässä miehistötehtävissä. 
 

VMTK Puheenjohtaja (255 vrk) 
 

(1 kpl) Koulutus Pirkkalassa sekä kursseilla Parolassa ja Tuusulassa. Toimii erilaisissa 

tehtävissä lennoston esikunnassa, tehtäviin kuuluu mm. valokuvaaminen sekä sosiaalisen 

median hallinnointi ja tiedottaminen. 

 

C-kuljettaja (347 vrk) 

 

(3 kpl) Koulutus Pirkkalassa. Toimivat suojausjoukkueiden ja sotilaspoliisijoukkueen          

kuljettajina. 
 

B-kuljettaja (165 vrk) 
 

(4 kpl) Koulutus Pirkkalassa. Toimivat erilaisissa tehtävissä Maakuljetuskeskuksella
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       Varusmiesesittelyjä 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 
   

Esittele itsesi ja kerro tehtäväsi 

varusmiespalveluksessa. 

Moro! Olen Kersantti Stein 1/22 saapumiserästä. 

Toimin suojausjoukkueen varajohtajana.  

Mikä on parasta koulutushaarassasi? 

Parasta koulutushaarassa on sen tehtävien 

monipuolisuus ja itse tekeminen. Suojausmiehen 

toimenkuvaan kuuluu monia osa-alueita esimerkiksi 

suojaamista, tiedustelua ja pioneeri toimintaa. 

Monipuolisuuden ansiosta tekemisen johtaminen on 

erittäin opettavaa sekä mielenkiintoista. 

Koulutushaara tarjoaa jokaiselle palkitsevia 

onnistumisia sekä itsensä ylittämistä vaativia 

tehtäviä. 

Miksi halusit aliupseerikurssille? 

Armeija on ainutlaatuine kokemus, josta halusin 

ottaa kaiken irti. Kurssi kasvattaa valtavasti 

henkisesti sekä tarjoaa eväitä joita voi kantaa ja 

hyödyntää luppoelämän. Aliupseerikurssi tarjoaa 

huikeita kokemuksia, uusia ystävyyksiä ja itsensä 

haastamista. Voin suositella aliupseerikurssia kaikille! 

Vinkkejä tuleville alokkaille: 

Iloisella ja avoimella mielellä kohti alkaa palvelusta. 

Mieti myös ennen palvelusta minkä tyyppiset 

hommat kiinnostaisivat juuri sinua ja ota selvää 

ennakkoon tai kysy rohkeasti edellisen 

saapumiserän sotilailta eri tehtävistä niin teet sotilas 

ajastasi unohtumattoman kokemuksen. 

 

 



 
21 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittele itsesi ja kerro tehtäväsi 

varusmiespalveluksessa. 

Terve! Olen Upseerikokelas Holopainen 1/22 

saapumiserästä. Tehtäväni on suojausjoukkueen 

johtaja.  
Mikä on parasta koulutushaarassasi? 

Parasta ilmavoimien suojausjoukoissa on 

tehtävien monipuolisuus ja toiminta 

lentotukikohdan monipuolisella alueella. 

Suojausmies on ilmavoimien jalkaväki taistelija, 

joka kykenee joukkueen taistelutoimintaan ja 

itsenäiseen työskentelyyn mm. pioneeri, 

viestintä ja suojaustehtävissä. Nousujohteiset 

maastoharjoitukset ja joukkueen suorituskyvyn 

kehittäminen on mielekästä ja palkitsevaa. 

Miksi halusit upseerikurssille? 

Hain reserviupseerikurssille, sillä halusin nähdä 

suurempaa kuvaa suojausjoukkojen toiminnasta 

sekä toimia joukkueen johtajana haastavissa 

tehtävissä. Reserviupseerikurssilla sekä fyysistä 

että henkistä kuormitusta mitataan rankalla 

kädellä useamman kerran. Tästä jää hienoja 

muistoja ja eväitä tulevaisuuden haasteisiin. 

Vinkkejä tuleville alokkaille: 

Ota valmiiksi jo selvää tehtävät voisivat 

kiinnostaa. Ole avoimin mielin ja seuraa 

johtajien ja muiden vanhemman saapumiserän 

sotilaiden tehtäviä niin löydät mieluisesi polun 

sotilaana.  
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Esittele itsesi ja kerro tehtäväsi  
varusmiespalveluksessa.   

 

Moro! Olen lentosotamies Phuong 2/22 saapumiserästä. 

Koulutushaaraltani olen sotilaspoliisi. Sotilaspoliisin 

hommat ovat monipuolisia sekä mielenkiintoisia. Niihin 

kuuluu aluksi perus suojausmiehen hommat, samalla 

kuitenkin opitaan voimakeinojen sekä niiden välineiden 

käyttö. Palveluksen viimeiset kolme kuukautta tehdään 

enemmän sotilaspoliiseille suunnattua hommia, kuten 

rakennuksen valtaamista sekä niissä taistelemista. 

Päästään myös ampumaan erilaisilla aseille, kuten pistooli 

ja haulikko.  

Mikä on parasta koulutushaarassasi? 

Parasta sotilaspoliisina olemisena ovat ylivoimaisesti 

harjoitukset ja koulutukset, varsinkin case-harjoitteet 

joissa päästään laittamaan käytäntöön opitut asiat sekä 

kokeilemaan erilaisia laitteita. Isona plussana ovat 

loistavat kouluttajat.  

Vinkkejä tuleville alokkaille: 

Vaikka joskus saattaa ärsyttää ja koulutukset saattavat 

ihmetyttää niin muista, että kaikelle on tarkoitus ja 

kannattaa yrittää aina miettiä positiivisesti sekä pitää 

mieliavoinna. Näin takaat, että saat palveluksestasi 

mukavia muistoja.  
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Esittele itsesi ja kerro tehtäväsi 

varusmiespalveluksessa. 

Moro olen 2/22 palveluksen aloittanut 

lentosotamies Peltonen. Koulutushaaraltani 

olen lääkintämies. Lääkintämiehen tehtäviini    

kuuluu esimerkiksi: varuskuntasairaalan 

päivystäminen sekä oman joukkueeni lääkintä 

huolto harjoituksissa.  

Mikä on parasta koulutushaarassasi? 

Parasta koulutushaarassani on oppimani 

ensiaputaidot, joista voi olla hyötyä 

siviilissäkin. Pääsemme myös välillä pitämään 

ensiapuun liittyviä koulutuksia. 

Vinkkejä tuleville alokkaille: 

 Tulkaa positiivisella asenteella ja huomaatte 

pian viihtyvänne täällä. 
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Esittele itsesi ja kerro tehtäväsi 

varusmiespalveluksessa. 

Moi! Olen Alikersantti Haapaniemi 1/22 

saapumiserästä. Koulutukseltani olen huoltopalvelu 

aliupseeri ja toimin toimistoaliupseerina. 

Mikä on parasta koulutushaarassasi? 

Parasta tehtävissäni omatoimisuus. Voi itse 

suunnitella miten ja koska tehtävät tekevät. Toki 

hommassa on paljon vastuuta ja tehtävät pitää olla 

tehtynä ajallaan. 

Huoltopalvelu/toimistoaliupseerina pääsee 

monessa tilanteessa olemaan tiedon aallonharjalla, 

vaikka se vaatiikin hyvää oma-aloitteisuutta. 

Tehtävissä saa myös tärppejä siviilielämään. 

Tehtävään kuuluu myös reilusti asioiden 

organisointia. 

Miksi halusit aliupseerikurssille? 

Halusin päästä kokeilemaan omia rajojani ja sitä 

kuinka pitkälle voin edetä. Kurssilla oppi paljon 

itsestään ja muista, mikä kasvatti itseä niin 

henkisesti, kuin fyysisestikin. Sain 

aliupseerikoulutuksesta paljon rohkeutta mistä on 

hyötyä ihan jokaisella elämä osa-alueella. En ikinä 

ennen ole juuri toiminut johtotehtävissä, joten oli 

kiva oppia uutta. 

Vinkkejä tuleville alokkaille:   

Kannattaa kokeilla kaikkea mihin annetaan 

mahdollisuus. Armeijassa annetaan paljon 

mahdollisuuksia ja niihin kannattaa tarttua. Siinä ei 

menetä mitään. Tietenkään hyvästä ja 

tsemppaavasta asenteesta ei ole ikinä haittaa 

kenellekään.                                         
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Terveydenhuolto puolustusvoimissa 

 

 

Puolustusvoimilla on terveydenhuoltojärjestelmänsä, jonka piiriin jokainen varusmies 

kuuluu. Monet tarvitsemistasi hoitotoimenpiteistä voidaan suorittaa puolustusvoimien 

hoitolaitoksissa. Julkisiin palveluihin tukeudutaan tarvittaessa. 
 

Varusmiespalveluksen aikana voit käydä vastaanotolla arkiaamuisin. Jos sairastut tai 

loukkaannut lomalla, sinun tulee välittömästi ilmoittaa siitä yksikköösi päivystäjälle ja 

varuskuntasairaalaan ja soittaa puolustusvoimien sairaanhoitajapäivystykseen. 
 

Siviiliterveyspalveluita tulee käyttää vain todellisissa hätätapauksissa ja aina on 

ilmoitettava yksikköön missä on ja minkä vuoksi. Lääkärille on aina ilmoitettava 

olevansa varusmies ja esitettävä varusmieskortti. Siviililääkäri ei voi määrätä kotihoitoa 

tai palvelushelpotuksia. 
 

Jokaiselle varusmiehelle tehdään lääkärintarkastus palvelukseen astuttaessa ja 

kotiutuessa. Tarkastuksessa tarkistetaan kuulon ja näön tarkkuus, annetaan 

rokotuksia sekä käydään monia muita asioita läpi. 
 

Hammashoitokin järjestyy akuuteissa tapauksissa varuskunnan terveysaseman kautta. 

Harjoituksissa on aina mukana lääkintämies tai lääkintäaliupseeri. 

 

Tammikuussa 2023 uusille alokkaille annetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 

vahvistamat rokotukset kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, 

meningokokkitautia, tuhkarokko-sikotautivihurirokkoa (MPR) ja kausi-influenssaa 

vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia. 

 
Me Puolustusvoimissa teemme kaikkemme turvallisen varusmiespalveluksen eteen, tee 

myös sinä. Suosittelemme kaikille tuleville alokkaille koronarokotteiden ottamista 

ennen palveluksen alkamista. Rokottautumalla suojaat itseäsi, palvelustovereitasi ja 

läheisiäsi vakavalta koronavirustaudilta. Suosittelemme siis ottamaan kaikki tarjolla 

olevat koronarokotteet vuorollasi. 

 

Tammikuussa varusmiespalvelukseen tulevilla on myös mahdollisuus saada maksuton 

influenssarokote jo ennen palveluksen alkamista. Kunnat tiedottavat alueellaan, milloin, 

mistä ja miten influenssarokotteen saa. 
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Rokotteiden ottaminen on erityisen tärkeää, sillä varuskunnat, joissa palvelee paljon 

ihmisiä eri puolilta Suomea samoissa tiloissa, voivat olla tautien leviämiselle otollisia 

ympäristöjä. 

 

Rokotteet kannattaakin ottaa jo ennen varuskuntaan saapumista, jotta niiden 

suojavaikutus ehtisi muodostua riittäväksi ennen varusmiespalveluksen alkamista. 

 

Mikäli et ehdi ottamaan koronarokotteita tai influenssarokotetta ennen palveluksen 

alkamista, tarjoamme mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen Puolustusvoimissa. 

Varusmiehille ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille tarjotaan aina 

rokotukset useita varuskuntaolosuhteissa herkästi leviäviä infektiotauteja vastaan.
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Sotilaskoti 
 

Suomen kaikissa varuskunnissa on varusmiehille tuttu taukopaikka; 
 
 

 

Sotilaskodissa varusmies, vapaaehtoisessa 

asepalveluksessa oleva nainen tai 

kertausharjoitukseen tullut reserviläinen 

voi viettää vapaa-aikaansa, irrottautua 

sotilaselämän rutiineista. 

Sotilaskotijärjestö on palvellut 

varusmiehiä jo yli sadan vuoden ajan ja 

jatkaa toimintaansa hymyllä ja sydämellä. 

Sotilaskodissa voi juoda kupin kuumaa, 

nauttia pikkupurtavaa, lukea lehtiä, 

surffailla internetissä, pelata pelejä, käydä 

kirjastossa, soittaa pianoa...  
 

Liikkuvaa sotilaskodin toimintaa 

toteutetaan sotilaskotiautolla. Muutamilla 

suosikkituotteilla lastattu sotilaskotiauto 

ajaa tarvittaessa maastoon säässä kuin 

säässä kahvia ja munkkeja myymään. 
 

Olosuhteiden niin salliessa, voit myös 

nähdä sotilaskodissa läheisiäsi munkin ja 

kahvikupposen äärellä.  
 
 
 

 Sotilaskoti on avoinna 

 

 Ma – To 9.00 – 14.15, 18.00 – 20.30 

 Pe  9.00 – 12, 18.00 – 20.30 

 La – Su 17.00 – 19.00 

 
 
 

’ 
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Ajo-ohje varuskuntaan 
 

 
Varuskuntaan pääset sekä Pirkkalan, 

että Lempäälän suunnasta seuraamalla 

lentokentän opasteita. 

 

Pirkkalasta tullessasi seuraa lentokentän 

opasteita, kunnes vastaan tulee opaste 

’’LENNOSTO’’ jolloin käänny opasteen 

mukaan vasemmalle. Jatka eteenpäin, 

kunnes tulet varalaskukentälle (tie on 

normaalia leveämpi). 

 

 

Kentän loppupäässä on tienhaara oikealle, jossa on opaste varuskuntaan sekä 

keltamusta jyrkän käännöksen merkki. Tältä tieltä on opastus ilmoittautumispaikalle. 

 

Jos tulet Lempäälän suunnasta, aja Lempäälästä Pirkkalaan johtavaa tietä, kunnes tulee 

vastaan opaste ilmoittautumispaikalle. Varuskunta sijaitsee tien vasemmalla puolella 

varalaskukentän Lempäälän puoleisessa päässä. 

 

Jätä auto porttien ulkopuolella olevalle parkkipaikalle. 

 

Paikalle tulee saapua alokaskirjeen mukaisen oman ajan mukaan 
 
 
 

Kuljetukset varuskuntaan 
 

 

Varuskuntaan on 2.1.2023 järjestetty maksuton kuljetus pikkubussilla, jonka tunnistaa 

ikkunassa olevasta SATLSTO tekstistä, Tampereelta seuraavasti:  

  

  
 
 

                                      
 
 
 

 

  

Rautatieasema Linja-autoasema 

Klo 08:15 Klo 8:30 

Klo 10:15 Klo 10:30 

Klo 12:15 Klo 12:30 

Klo 14:15 Klo 14:30 
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Yhteystiedot 
 
 
 

 

UUSI OSOITTEESI:   

Alokas Oma Nimi Satakunnan Lennosto 

Suojauskomppania PL 1000 

                                33961 PIRKKALA 

PUHELINNUMEROITA  

Kapteeni Ilkka Juvela Komppanian päällikkö 0299 225 200 

Ylikersantti Marika Rinta-Hiiro 

 

Komppanian vääpeli 0299 225 104 
 
 
 

 

Kohta on se päivä, kun sinäkin pääset aloittamaan palveluksesi. 

 

Muistathan, että alkoholi ja armeija eivät sovi yhteen. Palveluksessa humalaisena 

esiintyminen on rangaistava teko. Alkoholin ja huumausaineiden tuonti 

sotilasalueelle on kiellettyä, mukaan lukien varusmiesten parkkipaikka.  
 
 
 
 

 


