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Hyvät vastaanottajat, 

 

Yhteiskunta ja Puolustusvoimat sen mukana, toimivat tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisissa 

olosuhteissa. Koronavirus on aiheuttanut yhteiskunnassa monia erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat 

varmasti rajoittaneet tai hankaloittaneet monen ihmisen perusarkea.  

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Puolustusvoimat on viime viikkoina 

sopeuttanut omaa toimintaansa siten, että se pystyy turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja oman 

henkilöstönsä (varusmiehet ja henkilökunta) palvelusturvallisuuden. Tärkeimpänä asiana tämän 

hetkisessä tilanteessa on varmistua siitä, että henkilöstö pysyy terveenä ja sairaat pystytään 

kontrolloidusti hoitamaan terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. 

Koulutuksen sopeuttamistoimenpiteinä kaikissa varuskunnissa on toteutettu koulutusosastojen 

uudelleen jako. Varusmiehet ja henkilökunta on jaettu kolmeen osastoon. Yksi osasto on aina 

kerrallaan kaksi viikkoa palveluksessa ja sen jälkeen yhden viikon vapaalla. Palveluksessa olevat 

osastot eivät ole keskenään tekemisissä ja jokaiselle osastolle on määritetty omat kouluttajansa. 

Eri osastojen kouluttajat eivät ole tekemisissä keskenään. Osastojen vaihtuessa, koulutustilat 

desinfioidaan. 

Osana sopeuttamistoimenpiteitä varusmiesten kaikki ilta- ja harjoitusvapaat on toistaiseksi peruttu. 

Näin ollen myös urheilukomennukset, henkilökohtaiset lomat tai kuntoisuuslomat on peruttu ja 

kielletty. Yksittäiset poikkeustapaukset esimerkiksi henkilökohtaisten lomien osalta käsitellään 

yksikössä erillistapauksina. Tästä johtuen esimerkiksi kahden viikon pituisen palvelusjakson aikana 

varusmiehien urheiluvalmennus tullaan toteuttamaan Urheilukoulun johtamina päivä- tai puolipäivä 

harjoituksina, jolloin ei ole mahdollisuutta harjoitella Urheilukoulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Tällä pyrimme välttämään kontakteja ulkomaailmaan ja osaltamme ehkäisemään koronan 

leviämistä varuskuntaan. Kahden palveluksessa vietetyn viikon jälkeen koittaa viikon vapaa 

ajanjakso, jolloin esimerkiksi harjoittelu seuran kanssa on mahdollista. Urheilukoulu on lisännyt 

johdettuja aamuvalmennuksia ja tehnyt niistä enemmän lajinomaisia. Joka tapauksessa 

urheilijoiden kyky harjoitella myös omatoimisesti korostuu. Aikaa harjoitteluun on. 

Urheilukoulun Tiedustelukomppaniassa sekä Valmennuskeskuksessa tehdään tällä hetkellä 

suunnittelutyötä varusmieskoulutuksemme lähitulevaisuuden suhteen. Uudet koulutussuunnitelmat 

ovat hyvää vauhtia valmistumassa ja pyrimme pitämään urheilijamme tietoisina muuttuvista 

tilanteista ja uusista suunnitelmista. Tiedustelukomppania julkaisee uudet läpiviennit ja viikko-

ohjelmat varusmiehille heti kun ne ovat valmiit. Tiedotusvastuu palveluksen rytmityksestä 

joukkueiden, valmentajien, seurojen sekä muiden läheisten suuntaan on varusmiehillä itsellään. 

Huomioikaamme jokainen, että tilanteet ja ohjeistukset saattavat muuttua hyvin lyhyelläkin 

aikajänteellä. 

Lopuksi haluan muistuttaa jokaista, että Puolustusvoimat on poikkeusolojen organisaatio. 

Säilyttääksemme suorituskykymme niin taistelu- kuin myös urheilukentillä, kannustakaamme 

toisiamme jaksamaan ja yrittäkäämme sopeutua tapahtuviin muutoksiin. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Urheilukoulun johtaja 

Everstiluutnantti    Mikko Mönkkönen 


