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”K

yllä ei ole sotilaan
mestaruuskilpailuja, joista
kunto niin kuin
hienoimpina kesä- ja talviennen. Umpihanpartiokilpailut, peruslajeja
gessa hiihdettiin 50 kilometkuitenkaan unohtamatta.
riä kolmeen tuntiin, ahkio
Ovatko perinteet katoamasperässä, koopee ja reppu sesa ja koulutusuudistukset
lässä, mustikkasopat rinnukvieneet ajan näiltä tapahtusilla ja veren maku suussa.
milta?
Vai oliko se pervitiinin…?
Porin prikaatin toimintaNykyään vaan harrastetaan
käskyssä käsketään kuTeksti: Everstiluutnantti Ari-Pekka Väänänen
salibandya ja e-urheilua,
luvan vuoden johdetut
niin, ja sitä mindfulnessia…”
liikunta- ja kilpailutapahJonkin matkaa on tultu noista mielen- dessa tunnissa suoritettuna.
tumat. Toukokuulle käsketty prikaatin
säpahoittajan kuvaamista tunnelmista. Vaikka taistelukentän kuvan koroste- perinnepartiokilpailu ”Tapanin malToisaalta hyvä niin, mutta onko tultu taan muuttuneen, kartan- ja maaston- ja” jäi koronavarautumisen jalkoihin,
jo liian kauas? Onko sotilaan kunto lukutaito, kestävyyskunto ja ampuma- uutta aikaa soviteltaneen syksylle. Jos
romahtamassa vai onko sen ilmenty- taito ovat edelleen sotilaan tärkeimpiä erikseen valittuja lajivalmennettavia ei
mä vain muuttumassa – ja pitääkö olla vaatimuksia. Silti näihin asioihin meillä lasketa, sotilaslajien harrastaminen jää
huolissaan?
ei enää tunnu olevan aikaa eikä intoa. yksilön ja työyhteisön aktiivisuuden
Pääesikunta on juuri päivittänyt am- Koska viimeksi olet oma-aloitteisesti tai varaan.
mattisotilaan fyysistä kuntoa ja ampu- työyhteisön kannustamana käynyt am- Reserviläisjärjestöillä ja urheiluseuroilla
mataitoa koskevat normit. Osin uudis- pumassa tai suunnistamassa?
voisi olla tässä esiinmarssin ja innostukset ovat perusteltuja ja tervetulleita. Meillä on työnantajan tarjoama mah- tamisen paikka. Voisimmeko tehostaa
On määritetty tehtäväkohtaiset mini- dollisuus käyttää työaikaa kahdesta yhteistyötä prikaatin ja Maanpuolusmi- ja tavoitetasot sekä monipuolistet- kolmeen tuntia viikossa liikuntaan. tuskoulutuksen sekä toiminta-alueemtu ampumataitoa mittaavaa testiä. Kun- Lisäksi meillä on monipuolisesti ohjat- me seurojen kanssa ja tuoda vähemmän
totesteissä hyödynnetään viimeisimpiä tua viikkoliikuntaa sekä erinomaiset harrastetut lajit – esimerkiksi ampumatutkimustuloksia ja ammunnoissa si- liikuntamahdollisuudet ulkona ja sisäl- suunnistuksen, ampumajuoksun sekä
mulaattoreita ”kovapanosammuntojen” lä. On toki tiedossa, että työtehtävät olosuhteiden salliessa hiihtosuunnistukena. Siinä suhteessa on kuitenkin eivät joka viikko mahdollista viikkolii- tuksen ja ampumahiihdon esiteltäviksi
menty osin väärään suuntaan, kun luo- kuntamahdollisuuden hyödyntämistä. vaikkapa viikkoliikuntatapahtumissa?
vuttiin totutuista sotilaan osaamista Samoin on tiedossa, että moni meistä Voisiko työpisteen TYHY-tapahtuman
ja kuntoa mittaavista ja ylläpitävistä harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan. Olen toteuttaa työpäivän päätteeksi suunnissuorituksista, kuten marsseista ja suun- kuitenkin huolissani perinteisten so- tustapahtumassa iltarasteilla? Keinoja
nistuksesta. 12 minuutin juoksutesti tilaslajien hiipumisesta, josta osaltaan ja tapoja löytyy varmasti, kun vain löymittaa tiettyjä ominaisuuksia ja kun- kertoo joukko-osaston ja puolustus- täisimme aikaa ja halua, eikä esimiestoa, mutta niin mittasi 25 kilometrin haarojen kilpailutoiminnan vähene- ten positiivisesta kannustuksestakaan
jalka- tai 30 kilometrin hiihtomarssikin minen. Vielä jokin aika sitten järjes- haittaa olisi.
sotilasvarustuksessa ja vaaditussa kuu- tettiin vuosittain joukko-osaston omia

Sotilaan kunto
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Seikkaile Säkylään

www.sakyla.fi

Senaatti-kiinteistöt
www.senaatti.fi
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Porin prikaatissa
4.6.2020 ylennetyt
Tasavallan presidentti on ylentänyt
4.6.2020 seuraavat henkilöt Porin prikaatissa:
everstiluutnantiksi
majuri Kimmo Olavi Levander
yliluutnantiksi
luutnantti Tapio Veikko Kalevi Hakaoja
luutnantti Henri Matti Ensio Hännikäinen
luutnantti Anton Miika Matias Lehto
luutnantti Joona Christian Lindqvist
luutnantti Santeri Ville Aleksi Sohlman
insinööriyliluutnantiksi
alikersantti Juha Markku Jalmari Wiljakka
lääkintäyliluutnantiksi (SOTLK:n Säkylän
terveysasemalta)
svm 3.lk (res vänr)
Tero Nikolai Ohrankämmen
insinööriluutnantiksi
kersantti Kim Mika Tapani Gröhn

Maavoimien komentaja on 4.6.2020
ylentänyt reservissä ylivääpeliksi ja
antanut ylivääpelin palvelusarvon
Porin prikaatissa aliupseerina palvelevalle:

Maavoimien komentaja on 4.6.2020
ylentänyt reservissä ylivääpeliksi
Porin prikaatissa palvelevan siviilihenkilön:

ylikersantti:
kersantti (res vänr)
Ville Verner Timonpoika Haapamäki
kersantti (res vänr)
Kalle Aadolf Antero Perälä

fysioterapeutti (res vääp)
Jussi Tuomas Sihvonen
Porin prikaatin komentaja on
4.6.2020 ylentänyt reservissä Porin
prikaatissa aliupseerina palvelevat
ja antanut heille palvelusarvon seuraavasti:
vääpeli:
ylikersantti Aleksi Mikael Forsberg
ylikersantti
Jonne Jaakko Viljami Kenttä
ylikersantti Lassi Tapani Koota
ylikersantti Jonna Ellinoora Kulmala
ylikersantti Ville Juhani Peltomäki
ylikersantti Heikki Juhani Pietilä
ylikersantti Teemu Juhani Rissanen
ylikersantti Jari Tapio Välimaa
ylikersantti:
kersantti Tomi Antero Hakala
kersantti Joona Matias Tapani Hannola
kersantti Joonas Juho Olavi Mäkikalli
kersantti Akseli Eero Johannes Nurmi
kersantti Oskari Kalle Matias Salminen

Porin prikaatin komentaja on
4.6.2020 ylentänyt reservissä kersantiksi ja antanut ylikersantin palvelusarvon Porin prikaatissa aliupseerina palvelevalle:
kersantti (res alik)
Mika Eerik Mahlamäki

Porin prikaatin komentaja on
4.6.2020 ylentänyt reservissä kersantiksi seuraavat Porin prikaatissa
aliupseerina palvelevat:
kersantti (res alik)
Hannu Ensio Kuusimäki
kersantti (res alik)
Jerry Cosmo Jalmari Saarinen
Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja on 4.6.2020 ylentänyt reservissä ylikersantiksi seuraavan Säkylän
terveysasemalla palvelevan:

vääpeli Jani Heikki Tapani Koivisto
Pääesikunnan päällikkö on 4.6.2020
ylentänyt reservissä sotilasmestariksi Porin prikaatissa palvelevan
siviilihenkilön:
varastomestari (res yliv)
Kauno Kalervo Mäkinen

Porin prikaatin komentaja on
4.6.2020 antanut Porin prikaatissa
aliupseerina palveleville palvelusarvon seuraavasti:
vääpeli:
ylikersantti (res ltn)
Aleksi Roopertti Ranta
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kenttäsairaanhoitaja
(res kers) Riku Mikael Marttila

Porin prikaatissa
4.6.2020 palkitut
kapteeni Nikkinen Ville Henrik Olavi
kapteeni Ojanen Kari Tapani
kapteeni Salmi Raimo Kari Juhani
kersantti Hakamäki Tuula Kaarina

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4. päivänä 2020 antanut Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan komentajamerkin
(SVR K):
prikaatikenraali Mika Kalliomaa

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö
on toukokuun 5. päivänä 2020 myöntänyt Huollon ansioristin:

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4. päivänä 2020 antanut Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin (SL R I):

vääpeli Jouni Viljanen
vääpeli Timo Randell
KTM
Elisa Huhtanen

majuri Heikkilä Mika Veli-Matti
insinöörimajuri Ahde Jarmo Kalevi

Tasavallan Presidentti on antanut Valtion virka-ansiomerkin tunnustukseksi
valtion hyväksi suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta.

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4. päivänä 2020 antanut Suomen Valkoisen
Ruusun ritarimerkin (SVR R):
majuri Kukonlehto Raino Harri Kristian
majuri Lähde Hannu-Pekka

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4. päivänä 2020 antanut Suomen Leijonan ritarimerkin (SL R):
kapteeni Keskinen Janne Markus
kapteeni Koski Ville-Matti Johannes
kapteeni Kotkasaari Lotta Maria
kapteeni Kulmanen Matti Samuli
kapteeni Lehtimäki Mika Touko Armas
kapteeni Lintunen Marko Petteri
insinöörikapteeni Jalaja Teemu Juhani
insinöörikapteeni Mäkinen Juha Matti

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4.
päivänä 2020 antanut Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin (SVR Ar):
yliluutnantti Anttila Kari Juhani

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4.
päivänä 2020 antanut Suomen Leijonan ansioristin (SL Ar):
sotilasmestari
Rissanen Tero Erkki Henrik
talouspäällikkö
Lähteenmäki Suvi Maria

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4.
päivänä 2020 antanut Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan
mitalin kultaristein (SVR M I kr):
ylivääpeli Suomela Pasi Antero

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 4.
päivänä 2020 antanut Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan
mitalin (SVR M I):
vääpeli Filatoff Matti Mikael
vääpeli Hento Lasse Henrik Matias
vääpeli Koota Juha Petri
vääpeli Luomansuu Jani Johannes
vääpeli Saari Tero Birger Juhani
vääpeli Tyrväinen Heikki Ilmari
vääpeli Vormisto Marko Tapani
ajojärjestelijä Kanth Marko Antero
henkilöstösihteeri Reko Merja Kristiina
Puolustusvoimain komentaja on kesäkuun 4. päivänä 2020 myöntänyt Sotilasansiomitalin:
everstiluutnantti Iitti Juha Petteri
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everstiluutnantti Joni Vilhelm Lindeman
majuri (evp) Esa Petri Koivu
kapteeni (evp) Mikko Jalmari Kallio
kapteeni Jyrki Ahti Kaunismäki
kapteeni Petri Juhani Korpinen
kapteeni Raimo Kari Juhani Salmi
yliluutnantti Jari Juhani Rantala
luutnantti Harri Tapani Kevari
luutnantti Pentti Eino Puhto
varastomies Riitta Irmeli Jämiäluoma
varastonhoitaja Timo Antero Kuusisto
toimistosihteeri Marianne Anita Martiala

Vaka-säätiö jakaa stipendejä puolustushallinnossa palveleville henkilöille Puolustusvoimien kehittämiseksi tehdystä merkittävästä työstä. Vaka-säätiön
hallitus on myöntänyt Vaka-säätiön
stipendin:
kapteeni Juha Rinta-Keturi

Yhteistyökumppaneiden
4.6.2020 palkitut
Puolustusministeri on myöntänyt
Maanpuolustuskiltojen liiton Kiltaansiomitalin:
Simo Saarikallio, Porin prikaatin kilta
Seppo Solla, Porin prikaatin kilta

Katse kohti syksyä
Porin prikaatin
komentaja on
Varsinais-Suomen
Reserviläispiirien
piirilehti Parivartion
tukirenkaan suojelija.
Reserviläiset ovat
Puolustusvoimien
suurin henkilöstöryhmä. - Puolustusvoimat
ilman reserviläisiä
on kuin tyhjä kuori.
Reserviläisten tahto,
osaaminen ja käytettävyys ovat suorituskykymme avaintekijöitä, kiteyttää
Kalliomaa. Kalliomaalle luovutettiin piirien
korkein ansiomitali
joulukuussa 2019.

Teksti: Tuula Rahkonen

Porilaisuus on
rehellisyyttä,toimeen
tarttumista ja selkeyttä
Prikaatia komentaa helposti lähestyttävä ja
asiantuntijuutta hyödyntävä johtaja

P

orin prikaati siirtyi Kalliomaan
komentoon kaksi vuotta sitten.
Ennen Porin prikaatiin siirtymistä
prikaatikenraali Mika Kalliomaa palveli mm. Maanpuolustuskurssien johtajana, Puolustusvoimien viestintäjohtajana sekä Maanpuolustuskorkeakoulun
opettajana. Kalliomaa suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999
ja väitteli sotatieteiden tohtoriksi vuonna 2003. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2019.

Prikaatin uusi normaali
Koronakevät on vaikuttanut prikaatin
toimintaan monella tapaa. Nyt poikkeuksellinen kevät on vaihtunut kesäksi ja prikaatissa palataan pikkuhiljaa
uuteen normaaliin. Koronkriisi on ollut
suomalaisille ennen kokematon. Keväästä selviytymiseen on tarvittu niin
henkistä selkärankaa ja turnauskestä-

vyyttä kuin ennen kaikkea toisista välittämistä.
- Vielä emme tiedä milloin tilanne normalisoituu, mutta nyt voimme jo hahmotella poikkeusoloista arkeen siirrettäviä hyviä käytänteitä. Keräämme
parhaillaan isoja ja pieniä asioita listalle, joita voimme sitten aikojen normalisoituessa pohtia jätettäväksi uusiksi
käytännöiksi, Kalliomaa kertoo.
- Yksi selkä tosiasia on, että ilman kertausharjoituksia emme pysty pitämään
yllä kenttäarmeijamme suorituskykyä.
Ne tulemme käynnistämään viipymättä, kenties jonkinlaisin erityisohjein.
Voi olla, että varusmieskoulutuksessa
uudenlaisessa palvelusrytmissä onnistumme saamaan tehokkaampia
ja laadukkaampia harjoituksia, kuin
aiemmassa maanantaista perjantain
rytmissä. Tämä voi muuttaa pysyvästi
palveluksen ja lomien rytmittelyä, Kalliomaa pohtii.
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Parhaillaan Porin prikaatissa suunnitellaan tulevan syksyn toimintaa. Komentajan mukaan näyttää siltä, että yhteiskunta ja Puolustusvoimat sen mukana
jatkavat koronarajoitusten mukaisesti.
- Pitemmällä tähtäimellä Porin prikaatin asema ja rooli on vakaa ja vahvistuu
Maavoimien yhtenä keskeisenä joukkona. Toimintaamme ja varuskuntaa
kehitetään koko ajan. Samoin paikallispuolustuksen korostuminen lähitulevaisuudessa luo vahvan maakunnallisen
maanpuolustusverkoston,
Kalliomaa arvioi.
Koronapandemia on muuttanut merkittävästi myös prikaatin työskentelytapoja. Tilanne on ollut monella tapaa
kuormittava, mutta myös uutta avaava.
Korona on nostanut etätyön arvoonsa
ja sitä tullaan jatkossakin hyödyntämään.
- Etätyö toimii hyvin, joten se tulee varmasti jäämään joissakin työtehtävissä
aiempaa suurempaan rooliin. Tarvitsemme kuitenkin myös kohtaamisia ja
kasvokkain tekemistä, sillä kaikkea ei
pysty etänä hoitamaan, Kalliomaa toteaa.

Helposti lähestyttävä pomomies
Kalliomaalle sotilasura tuli eteen mahdollisuutena vasta varusmiespalveluksessa. Tätä aiemmin hänellä ei
juurikaan ollut kontakteja Puolustusvoimiin. Jo lapsuudessaan hän kertoi
olleen sosiaalinen ja hakeutuneensa
toiminnan keskiöön. Hän oli aktiivisesti mukana palokuntanuorisotoiminnassa, ja innostui käymään toimintaan
liittyviä kurssejakin.
Tämän päivän prikaatia johtaa helposti lähestyttävä ja asiantuntijuutta
hyödyntävänä johtaja. - Pyrin olemaan
riittävästi ”kentällä”, että itse aistin tekemisen hengen sekä ymmärrän mitä
teemme ja miten joukkomme toimii.
Yritän myös varmistaa, että päätökset
ja linjaukset syntyvät oikealla ”pulssilla”, Kalliomaa sanoo.
Kalliomaan mielestäni johtaminen on
jatkuvaa tasapainottelua aktiivisen mukanaolon ja riittävän tilan antamisen
välillä. - Muut ovat parhaita arvioimaan,
miten siinä eri tilanteissa onnistun.

Apulaiskomentajan tuki tärkeää
Puolustusvoimauudistuksessa maavoimien joukko-osastojen organisaatioon

lisättiin apulaiskomentajat jakamaan
johtamista merkittävästi laajentuneiden vastuiden hoitamisessa. Porin
prikaatissa tämä malli toimii käytännössä hyvin ja Kalliomaan mukaan
vastuut on jaettu selkeästi. - Arjessa
keskustellen päätökset ja toimintaan
osallistuminen saadaan liitettyä yhteen. Nykyinen, yli viisi vuotta käytössä ollut malli on toiminut hyvin.
- Prikaati on iso joukko ja toiminnan
kirjo on suuri ja siksi on perusteltua
jakaa vastuita johtamisessa, Kalliomaa
toteaa.

Komentaja on arjessa läsnä
Kalliomaa pitää joukko-osaston komentajuutta tähänastisen uransa huippuhetkenä.
- Johtaminen on konkreettista ja koko
ajan tapahtuu isoja ja pieniä asioita.
Toisaalta tekeminen on selkeää ja komentajan vastuu jakamaton, joten vaikeissakaan paikoissa ei ole tarve vilkuilla olan yli.
Kalliomaa ei osaa nimetä mitään erityistä asiaa vaikeimmaksi urallaan.
Vaikeimmat tilanteet ovat hänen mielestään jälkikäteen kaikkein parhaita
oppimistilanteita. - Kolme työntekijää
olen ollut hautaamassa. Ne ovat puhuttelevia hetkiä.

Prikaatin arki näkyy varuskunnan
ulkopuolelle
Kalliomaa pitää tärkeänä, että komen-

”Olen erittäin onnellinen, että saan olla
komentajana täällä.”
Mika Kalliomaa
taja ja joukko-osaston arki näkyy myös
varuskunnan ulkopuolelle. Hän on aktiivinen twiittaaja ja lisäksi hän innokkaana kolumnistina on kertonut Länsi
Suomi -lehden lukijoille, mitä joukkoosaston arki todellisuudessa on, koska
siitä saattaa nykypäivänä ihmisillä olla
hyvinkin värittynyt ja vanhentunut
kuva.
Aiemmin Kalliomaa on monipuolisella
urallaan palvellut muun muassa Puolustusvoimien viestintäjohtajan tehtävässä ja saanut siitä pohjaa myös nykyiseen tehtäväänsä sekä yhteiskunnan
ulottuvuuden ymmärtämiseen.
- Kyllä jokapäiväisessä viestintätyössä
mukana olo jättää jälkeensä aktiivisen
viestinnän seuraamisen ja analysoinnin. Prikaatissa esikuntapäällikkö ja
viestinnän ammattilaiset hoitavat viestinnän erittäin hyvin. Yritän itse pysyä
siitä etäämmällä, hän toteaa.
Vapaa-aikaa Kalliomaa viettää kuntoilemalla, kameran kanssa luonnossa liikkumalla ja lukemalla. Kuntotriathlon
ja suunnistus ovat hänelle kiinnostavimmat kunnon mittarit. - Lukemisessa olen yrittänyt noudattaa periaatetta
”tunti kirjalle päivässä”.

Aidosti porilainen
Kalliomaa palvelee ensimmäistä kertaa
Porin prikaatissa ja on erittäin onnellinen, että saa olla komentajana täällä.
Porilaisuus on hänelle rehellisyyttä, toimeen tarttumista ja selkeyttä.
Porilainen - prikaatin tiedotuslehteä,
Kalliomaa pitää keskeisenä sisäisen ja
ulkoisen viestinnän kanavana. - Arkiviestinnässä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla pystymme kertomaan jokapäiväisestä tekemisestä.
Lehti tuo tähän erittäin tärkeä lisän
laajemmilla artikkeleillaan, Kalliomaa
kiteyttää.
- Porilaisen lukijakunta on laaja ja monen kirjava. Uskon, että meitä yhdistää
kiinnostus maanpuolustukseen ja erityisesti alueelliseen joukkoomme Porin
prikaatiin. Haluan sanoa, että jokaista
tarvitaan yhteiskunnan turvallisuuden
tekemiseen. Jokainen voi omassa työssään ja roolissaan olla lenkki Porilaisketjussa. Olemme pian 400 vuotta ollut
turvaamassa isänmaan ja erityisesti
Länsi-Suomen turvallisuutta. Sitä olemme myös tulevaisuudessa.

Komentajan tahtotila ja motto
Komentajan keskeinen tahtotila on,
että joukon keskeisin suorituskykyyn
vaikuttava muuttuva tekijä on tahto ja
me-henki. - Yhteisellä tavoitteella ja tekemisellä pystymme ylläpitämään mehenkeä ja yhteistä tahtoa. Tämä koskee
luonnollisesti myös reserviläisiä ja yhteistyötahojamme.
Komentajana Kalliomaalla ei ole erityistä mottoa. Henkilökohtaisesti hänellä
on ollut pitkään kaksi mottoa: ”Epämukavuusalueella ei tarvitsekaan olla mukavaa” ja ”Aurinko paistaa pilven yläpuolella”. Hänen filosofiansa mukaan,
pitkässä juoksussa on aina olemassa
positiivinen lopputulema. Hyvin pitkälti on itsestä kiinni, kuinka asioista ajattelee. Toinen motto tulee itsensä kehittämisen näkökulmasta. Kalliomaan
mukaan välillä pitää mennä sellaiselle
epämukavuusalueelle, josta kasvaa
uutta osaamista, joka taas pikkuhiljaa
muuttuu itselle luontaiseksi alueeksi ja
sitä kautta pääsee haastamaan itseään.
Pitää siis olla uskallusta.

Komentaja toimi varusmiesten kotiuttamiscooperissa
kirittäjänä.
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Sama 80 %:n
maksimibonus kaikille
autoillesi
Ja parastahan on, että saavutat täyden
bonuksen helposti: mitä huolellisemmin ajat, sitä
paremmat bonukset nappaat vakuutukseesi. Lue
lisää liikennevakuutuksestamme:
lahitapiola.fi/autovakuutus.

M100, Y65
C76, Y91

Palveluntarjoaja: LähiTapiolan alueyhtiöt

www.akr.fi
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Uusi liikuntakeskus varuskuntaan
Teksti: Viljami Honkiniemi Kuvat: Puolustusvoimat, Vili Koskinen

S

äkylän varuskuntaan on valmistunut toukokuun alussa liikuntakeskus. Ennen urheilukentän paikalla
oli hiekkapohjalla varustetut juoksuradat, mutta 10.6.2019 järjestetyn aloituskatselmuksen jälkeen kaikki muuttui. 18.5.2020 vietettiin aikataulussa ja
suunnitelmien mukaan valmistuneen
urheilukentän avajaisia. Entisen hiekkakentän paikalla komeilee valtava tekonurmi, pinnoitteella varustetut juoksuradat ja paljon muuta. Näillä radoilla
taistelijat tulevat juoksemaan vuosittain tuhansia testejä ja liikuntakeskus
toimii myös käyntikorttina varuskunnan porttien ulkopuolella oleville. Pelkästään näistä syistä uuden 1,1 miljoonaa maksaneen kentän valmistuminen
on mahtava uutinen kaikille lähiseudun
asukkaille.

Avajaiset jäivät vallitsevien olosuhteiden vuoksi pienimuotoisiksi, joten suuret seremoniat tullaan näkemään tulevaisuudessa vain porilaisurheilijoiden
voitonjuhlien muodossa. Avajaisissa
prikaatin komentaja, prikaatikenraali
Mika Kalliomaan ja Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää allekirjoittivat
Porin prikaatin ja Säkylän kunnan välisen urheilukenttää koskevan yhteistoimintasopimuksen. Allekirjoittamisen
jälkeen 1. Huoltokomppanian varusmiehet juoksivat 12 minuutin juoksutestin yhdessä komentajan ja muun
henkilöstön kanssa. Halukkaat saivat
osallistua myös UKK-kävelytestiin.
Avajaispäivän tavoin upouusi urheilukenttä palvelee jatkossa porilaisten
lisäksi myös lähialueen seuroja ja ihmisiä. Monitoimikentällä liikuntamahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Porin
prikaatin ja Säkylän kunnan välinen
liikuntapaikkoihin liittyvä yhteistyö
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on ollut käytössä jo vuosia esimerkiksi este- ja ampumaradan muodossa.
Prikaatin liikunta-alan ja varusmiesten
toimesta varuskunnan läheisyyteen rakennettiin vuonna 2016 kaikille avoin
frisbeegolfrata laajentamaan Eenokin
alueella sijaitsevan radan ohella lähiseutujen asukkaiden mahdollisuuksia
heittämiseen.
Nyt valmistunut kenttä tuo uusia elementtejä Huovinrinteen alueen liikuntamahdollisuuksiin.
Tekonurmesta
valmistetussa täysikokoisessa jalkapallokentässä on ajateltu muitakin lajeja.
Tekonurmeen on tehty viivat esimerkiksi pesäpalloa ja muita pallopelejä
silmällä pitäen. Nurmen ulkopuolella
on kaukalo, jossa pystyy pelaamaan
katukorista. Kentän toisessa päässä sen
sijaan on paikat lentopallo- ja sulkapalloverkoille. Tulevaisuudessa kentän
yhteyteen rakennetaan ulkokäyttöön
tarkoitettu kuntosali. Liikuntaan liittyvä materiaali varastoidaan kentän läheisyyteen, josta seurat ja yleisvuorolla
liikkuvat kuntalaiset voivat niitä lainata. Varusmiehillä on lisäksi mahdolli-

suus lainata esimerkiksi Fatbike-pyöriä
ja muita urheiluvälineitä kuntotalolta ja
varusmiestoimikunnalta.
Kentän kuusiratainen juoksurata on
tarkkuusmitattu, ja täyttää kansainvälisen kilpailun standardit. Tulevaisuudessa kentällä siis saatetaan nähdä
Cooper-testien lisäksi valtakunnallista
ja kansainvälistä sotilasurheilua. Kenttää ehtivät vielä hyödyntää kesäkuussa
kotiutuvat varusmiehet 12 minuutin
juoksutestin muodossa, ja uuden saapumiserän alokkaille sen vaikutus näkyy niin ikään aloitustestauksessa.
Puitteet liikkumiselle ovat jo nyt Porin
prikaatissa hyvät, mutta muutos on
pysyvää myös liikunta-alalla. Seuraavaksi Säkylän varuskunnassa tullaan
todennäköisesti näkemään kuntotalon
remontti. Taistelijoiden liikkumisen
eteen ollaan nähty valtavasti työtä, joten pidetään yhdessä fyysisestä jaksamisestamme huoli.
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H
Liikuntaupseerina

aastattelussa on reserviin siirtynyt
liikuntakasvatusupseerina
sotilasuransa päättänyt kapteeni
Jussi Alanko.
Alanko aloitti sotilasuransa varusmiehenä vuonna 1987 Porin prikaatissa
Säkylän varuskunnassa. Varusmiespalveluksensa aikana kouluttajan kehut
puolustusvoimilla työskentelystä saivat
Alangon hakeutumaan sotilasuralle.
Kantahenkilökuntaan kuuluva tiedusteli kiinnostuksestani ja kertoi taustoja
tehtävästä. Kovasti hän kehui ja siitä
sitten lähetin hakupaperit väliaikaisen
kouluttajan tehtävään. Myöhemmin
hakeuduin sen aikaiseen opistoupseerikoulutukseen ja valmistuin kesällä
1991. Valmistumisen jälkeen toimin 13
vuotta varusmieskouluttajana ja sittem-

reserviin

Teksti: Viljami Honkiniemi
Kuva: Puolustusvoimat Joonas Salminen

Poliisin panssariauto
”Mörkö” oli kiinnostavaa katseltavaa.
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Liikuntakasvatusupseerit yliluutnantti Topi Hellsten (vas.),
kapteeni Jussi Alanko (kesk.)
sekä koulutusosaston johtaja
everstiluutnantti Janne Varjonen (oik.) valmiina viimeiselle
yhteiselle lounastauon lenkille
29. huhtikuuta.

min yksikön vääpelinä 3 vuotta.
Varusmiesten kanssa työskentelyn jälkeen Alanko siirtyi esikunnan koulutussektorille 14 vuoden ajaksi. Viimeiset 7 vuotta siitä ajasta hän työskenteli
liikuntakasvatusupseerina. Liikunnalla
on ollut Alangolle suuri merkitys koko
hänen elämänsä ajan. Alanko kertoo
liikkuneensa pienestä pitäen, mutta
kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen
kiinnostus kilpakuntoiluakin kohtaan
palasi. Liikunta on ollut Alangolle kantava voima, joka on auttanut jaksamaan
päivittäisissä työtehtävissä.
Entisen liikuntakasvatusupseerin eläköidyttyä osoitin kiinnostustani tehtävään ja tulin valituksi. Tätä päätöstä
en ole hetkeäkään katunut. Liikuntaupseerin pesti on monipuolinen ja mielenkiintoinen, jossa on hallinnollisten
töiden lisäksi käytännön töitä ja mahdollisuus liikkua ja liikuttaa muita. Liikkumisen avulla työskentely on tehokkaampaa ja työn tuotos on parempi.
Liikunta myös kehittää paineensietokykyä, sekä lievittää tarvittaessa stressiä. Urheilemalla on mahdollista siirtää
ajatuksia muualle ja jäsentää asioita.
Luontoliikunta on tärkeä asia, etenkin
sisätyöpäivän jälkeen.
Pitkän uran tehnyt Alanko pääsi todistamaan monia muutoksia prikaatin
ja varusmiesten toiminnassa. Moottoriajoneuvojen lisääntyminen ja leudommat talvet ovat muiden muutosten
lisäksi näkyneet varusmiesten arjessa.
Ennen pyöräiltiin ja marssittiin enemmän, sekä lumitalvien aikana myös
hiihdettiin. Palveluksen ohessa tapahtuva liikkuminen on vähentynyt ajoneuvojen lisääntymisen ja leudompien
talvien vuoksi. Liikuntaa ei tule muun
palveluksen ohessa enää niin paljoa,
mutta vapaa-ajalla liikunta on monipuolistunut. Uusia mielenkiintoisia lajeja ja liikuntamahdollisuuksia on tullut
vuosikymmenten aikana useita, kuten
maastopyöräily, frisbeegolf, futsal ja
salibandy. Porin prikaati on hienosti
huomioinut muutokset ympäröivässä
yhteiskunnassa sekä kuunnellut varus-

miehiä. Liikuntapaikkarakentamista
Porin prikaatissa on aina ohjattu ympäröivän yhteiskunnan muutosten ja varusmiesten toiveiden mukaisesti.
Mieleenpainuvimpia hetkiä uraltaan
Alanko kertoo kertyneen monia. Yleisesti ottaen mieleenpainuvimmat muistot ovat tulleet hänen varusmieskouluttaja-ajaltansa.
Varusmiesten kanssa touhuaminen on
ollut mieluista puuhaa. Olen saanut tutustua monenlaisiin persooniin, mutta
välillä on tietenkin ollut haasteitakin.
Palkitsevinta on ollut saada opittua jokin asia ja tehtyä se sitten oikein. Tulos on niin välitöntä kouluttajana, sillä
tavoitteiden saavuttamisen huomaa
heti suorituksen aikana. Varusmiesten
kanssa tuli monenlaisia unohtumattomia hetkiä.
Kenttä on valmistunut ja avajaiset juhlittu. Alanko oli mukana kentän rakentamisessa alusta asti, jo ennen kuin nykyinen kenttä sai johdon siunauksen.
Edellisissä työtehtävissä olin mukana koulutuspaikkojen kehittämisessä.
Kahdeksan vuotta sitten käynnistettiin
silloisten liikunta-alan työntekijöiden
kanssa projekti. Teimme suunnitelmat
ja piirrokset, mutta silloin kenttä kariutui rahoitukseen. Suunnitelmat jäivät
odottamaan ja nyt todettiin, että uusi
kenttä todella tarvitaan. Aloimme kartoittamaan käyttäjien vaatimuksia eri
tahoilta. Yhteistyössä rakennuslaitoksen ja rakennuttajan kanssa olimme
mukana myös ihan käytännön rakentamistoimissa pohtimassa esimerkiksi
tolppien sijoittamista ja kuulutuslaitteiden laatua. Olin mukana projektissa
vain yhtenä monista, seuraajaani Topi
Hellsteniä ei voi unohtaa. Hän oli keskeisessä roolissa ja aktiivisesti mukana.
Urheilukentän lisäksi Alanko on päässyt vaikuttamaan moniin muihin asioihin pitkän uransa aikana. Alanko oli
mukana Koulutus2020-kokeilussa ja
sen fyysiseen koulutukseen liittyvän
sisällön jalkauttamisessa joukko-osastoon. Liikuntapaikoissa Alangon työ
näkyy infran kehittymisessä ja parantumisessa. Varusmiesten tilanteesta
Alanko ei ole huolissaan.
Painopiste liikunta-alan tehtävissä on
siirtynyt kilpaurheilusta varusmiesten
liikuttamiseen ja liikuntaharjoitusten
toteuttamisen tukemiseen. Tämä on
iso muutos koko puolustusvoimissa.
Kilpaurheilussa ollaan edelleen mukana
niillä resursseilla mitä on, mutta paino13

piste on varusmiesten fyysisen koulutuksen sisällössä ja materiaalissa.
Tutkimusten mukaan voimaominaisuudet ovat fyysisistä ominaisuuksista
varusmiehillä parhaimmalla mallilla.
Voimatasot ovat hyvät, mutta kestävyyskunto on ollut laskusuhdanteessa
jo pitkään. Viimeisen kahden vuoden
aikana siinäkin on ollut tasaantumista, ja toivottavasti koulutuskokeilun
fyysisen koulutuksen sisältö alkaa
puremaan ja nähdään tuloksia. 10-15
vuoden aikana heikentyneet kuntotasot ovat merkittävä asia, ja siihen on
kiinnitettävä huomiota. Kouluttajat eivät pysty kaikkea tekemään, eli palvelusajan ulkopuolella pitää harrastaa vapaa-aikana ja palveluksen jälkeen myös
reservissä. Kestävyysliikunta kasvattaa
hapenottokykyä elimistössä.
Tuleville varusmiehille ja muille Alangolla on liikunnalliset terveiset.
Pitää kokeilla erilaisia juttuja ja etsiä
itselleen sopivia liikuntaharrastuksen
muotoja. Välillä pitää rikkoa rajoja ja
kokeilla uutta, joka sitten saattaa lisätä
motivaatiota. Itse suunnittelin nyt eläkepäivinäni tutustuvani kajakkimelontaan, ja ilmoittauduinkin jo alkeiskurssille. Tulevaisuus näyttää, mikä asia
itselleni sitten niitä elämyksiä antaa.
Liikunta on myös henkisen puolen
asia. Sen pitää olla itseä kiinnostavaa
ja motivoivaa, mutta pitää myös muistaa olla armollinen itselleen. Sopivan
rauhallinen aloitus ja harjoittelu ovat
tärkeitä asioita. Liian kovat tavoitteet
saattavat murentaa motivaation nopeasti. Tärkeintä on tekeminen.

Haluan kiittää kaikkia Porin prikaatin henkilökunnan edustajia ja varusmiehiä, kenen kanssa olen saanut olla
vuosien varrella tekemisissä. Etenkin
työkavereita tahdon kiittää tuesta ja
yhteistyöstä vuosien varrella. Toivotankin kaikille voimia ja liikunnallisia työpäiviä jatkoon!

Jussi Alanko
- Ikä: 52v
- Kapteeni evp
- Suosikkiurheilu: Hiihto, polkujuoksu
- Asuinpaikka: Rauma

”Porin prikaatin osallistuminen
poliisin tukemiseen Uudenmaan
eristämiseksi”

Teksti: Everstiluutnantti Petteri Iitti ja majuri Sebastián Kekki
Kuvat: Puolustusvoimat

P

orin prikaatin joukot osallistuivat Maavoimien esikunnan
käskemään virka-avun antoon
poliisille Uudenmaan eristämisoperaation toteuttamiseksi. Tehtävä alkoi perjantaina 27.3. ja
päättyi keskiviikkona 15.4. Yli puolet
Maavoimien asettamista virka-apujoukkueista oli Porin prikaatin asettamia virka-apujoukkueita. Porin prikaati
osoitti tällä tavalla nopean kykynsä ja
valmiutensa puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi laajassa
ja pitkäkestoisessa virka-aputehtävässä.
Tehtävä valmisteltiin rinnakkaisessa
suunnittelussa Maavoimien esikunnan
sekä Porin prikaatin joukkoyksiköiden
kanssa. Poikkeuksellinen virka-aputehtävä ja sen saama julkisuusarvo korostivat tehtävän merkitystä ja tärkeyttä.

Tämä näkyi mm. suunnitteluhenkilöstön ja joukkoyksiköiden valmistelijoiden toiminnassa esimerkiksi oma-aloitteisuutena sekä työkavereiden tukena.
Tehtävän toimeenpanon jälkeen Porin
prikaatin sotilaat siirtyivät Kaartin jääkärirykmentin johtoon. Käytännössä
porilaiset tukivat Länsi-Uudenmaan poliisilaitosta useilla eri tarkastuspisteillä.
- Virka-aputehtävä oli mielenkiintoinen
ja erilainen tehtävä kuin mitä normaalisti palveluksen aikana olemme suorittaneet. Tehtävä oli konkreettinen ja
todellinen, mikä korosti sen poikkeuksellisuutta palvelusurallani, sanoo
Viestikomppanian upseerikokelas Leo
Soitamo.
Joukot eivät osallistuneet varsinaisiin
tarkastuksiin, vaan tukivat poliisia liikenteen ohjauksen järjestelyissä sekä
muissa järjestelyissä tarkastuspisteillä.
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Porilaiset myös muonittivat tarkastuspisteillä toimivat poliisit. Tarkastuspisteillä oli mukana Porin prikaatin kantahenkilökuntaan kuuluvia sotilaita,
jotka tukivat ja opastivat tehtävissä
olevia varusmiehiä. Upseerikokelas Soitamon mukaan:
- Suurin haaste oli toimiminen yksityisomisteisilla mailla. Ryhmittyessä ja majoittuessa jouduimme huolehtimaan,
että paikkoja ei hajonnut tai tärveltynyt, uskon että lähtiessä jätimme paikat parempaan kuntoon kuin mitä ne
olivat tullessa.
Virka-aputehtävän toiminnan johtavana ajatuksena on ollut varusmiesten
turvallisuus ja joukkojen varautuminen
mm. suojavälineiden käyttöön. Virkaaputehtävissä olevat varusmiehet ovat
saaneet hyvää palautetta ja kiitosta

puolustusvoimien komentajalta, poliisilta sekä sisäministeri Maria Ohisalolta. Varusmiesten tehtävien hoitaminen
ja innokkuus ovat poikineet myös positiivisia kommentteja mm. lehtien kommenttipalstoilla.
- Uutta oppia tuli poliisin ja puolustusvoimien yhteistyöstä. Tilanteessa
minulle myös konkretisoitui, miten
nopeasti puolustusvoimat saadaan tarvittaessa tukemaan isänmaata, sanoo
upseerikokelas Soitamo.
Erityiskiitokset hyvin suoritetusta tehtävästä kuuluvat Satakunnan pioneerija viestipataljoonan sekä Satakunnan
tykistörykmentin varusmiehille ja henkilökuntaan kuuluville, jotka käynnistivät virka-aputehtävän suorittamisen.
Satakunnan jääkäripataljoonan henkilökunta ansaitsee myös kiitokset
virka-apuosaston tukemisesta. Heidät
hälytettiin nopealla aikataululla vapaapäivänä tukemaan Uudenmaan eristämisoperaatiota. Maavoimien esikunnan
suunnittelu-upseeria lainaten: ”Tämä
oli voimannäyttö Satakunnan jääkäripataljoonalta.”

Ninisalosta
lähtevä joukko
ilmoitetaan Porin
prikaatin apulaiskomentaja, eversti
Riku Suikkaselle

Säkylästä lähtevä
joukko on liikkeellä.

Tehtävästä palaavan
joukon huoltotoimet ovat
alkaneet
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Saapumiserä 1/20 Koulutusuudistuksen tulikaste
Teksti: kapteeni Lauri Lehtinen

V

uonna 2018 Porin prikaatissa
käynnistetyssä Puolustusvoimien
koulutusuudistuksessa
siirryttiin laajaan valtakunnalliseen kokeiluun saapumiserällä 1/20.
Suomen kaikissa joukko-osastoissa
otettiin käyttöön uusia koulutusmenetelmiä, kuten mikroelokuvia ja simulaattoreita. Lisäksi käyttöön otettiin
uudistettu kurssimuotoinen opetussuunnitelma ja koulutusjaksottelu.
Joukko-osastojen koulutusosastot valmistautuivatkin kiireiseen kevääseen.
Porin prikaati lähti vuoden vaihteessa
kohti kevättä luottavaisin mielin. Olimmehan tehneet tätä jo alusta saakka.
Kevään tavoitteena oli laadukkaan
varusmieskoulutuksen lisäksi tuottaa
koulutusmateriaalia, kuten mikroelokuvia ja opetuspaketteja käytettäväksi

Kuvat: Puolustusvoimat

varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa.
Saapumiserän koulutus lähtikin käyntiin tavanomaisesti, mutta sen edetessä alkoi mediassa lisääntyä uutisointi
koronaepidemiasta ja sen leviämisestä
Eurooppaankin.

Koulutusuudistukseen vaikutti
myös ympäröivä yhteiskunta
Ensimmäiset konkreettiset merkit puolustusvoimissa olivat kättelykielto sekä
lisääntyneet käsidesipullot joka paikassa. Maaliskuun 13. päivä Porin prikaatin
esikunnalle annettiin tehtävä suunnitella varusmieskoulutuksen järjestelyt
uudelleen. Varusmiehet tuli jakaa kolmeen osastoon A, B ja C. Osastot eivät
saaneet olla tekemisissä toistensa kanssa, vaan niiden toiminta tuli porrastaa
16

niin ajan kuin paikankin suhteen. Samalla osastojen koulutusrytmi muutettiin malliin 1+1+1 eli viikon mittaisiin
jaksoihin kasarmilla, maastossa sekä
lomalla. Osastot eivät saaneet kohdata
missään vaiheessa. Yhteiskäyttötilojen, kuten ruokalan ja liikuntatilojen,
käyttö suunniteltiin huolellisesti, jotta
osastojen vaihtojen väliin jää riittävästi
aikaa desinfioinneille.
Näillä toimenpiteillä pyrittiin estämään
koronaviruksen leviäminen varusmiesten tai henkilökunnan keskuudessa, ja
samalla vähennettiin viruksen leviämistä yhteiskunnassa. Annetut perusteet
olivat tiukat, perusteissa rajattiin myös
kouluttavan henkilökunnan liikettä eri
varusmiesosastojen välillä, henkilökuntaa ohjattiin etätyöskentelemään, esikunnissa laadittiin työskentelyvuoroja,

joilla minimoitiin fyysistä kontaktia.
Annettu tehtävä perustui yhteiskunnassa samanaikaisesti käyttöön otettaviin rajoituksiin, joita Suomen hallitus
linjasi poikkeustilasta johtuen. Koronaepidemia oli alkanut Suomessa.

Poikkeusolot pakottavat mukautumaan
Seuraaviin päiviin ja viikkoihin mahtui
paljon suunnittelua, toimeenpanoa ja
toimintaa. Varusmieskoulutuksen harjoitustoiminta suunniteltiin uusiksi ja
virkamatkustaminen kiellettiin lähes
kokonaan. Reservinkoulutus laitettiin
tauolle heinäkuuhun asti. Koulutusjaksottelua pidennettiin pian ensimmäisen muutoksen jälkeen 2+2+2 malliin,
jossa jokainen jakso kesti kaksi viikkoa. Pidemmällä aikajaksottelulla kyettiin yhä tehokkaammin hillitsemään
tartuntojen leviämistä henkilöstön keskuudessa. Hallitus määräsi Uudenmaan
eristettäväksi muusta Suomesta epidemian levitessä maakunnassa. Porin
prikaati osallistui poliisin pyytämään
virka-apuun merkittävällä määrällä
varusmiehiä sekä kalustotuella. Koulutuksen toteutustapoja jouduttiin arvioimaan uudelleen täysin muuttuneen
tilanteen vuoksi. Porin prikaati oli käy-

tännössä tilanteessa, jossa koko koulutus, esikunnan työskentelytavat, reserviläiskoulutus ja moni muu asia piti
suunnitella uusiksi kesken koko ajan
kiivastuvan koulutusrytmin. Kaikki
tämä tapahtui samalla, kun varusmiehistä alettiin muokata oman koulutushaaransa ammattilaisia ja joukkokokonaisuuksien koulutus käynnistyi. Voisi
kuvitella tilanteen vaikuttaneen haastavalta, mutta suomalainen tehtävätak-
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tiikka yhdistettynä ammattitaitoiseen
ja motivoituneeseen henkilökuntaan
näytti jälleen voimansa. Valtakunnalliset poikkeusolot toimivat erinomaisena
motivointikeinona järjestelmällemme.
Olemmehan kriisiajan organisaatio.
Koulutusjärjestelmä muokattiin uuteen
uskoon muutamassa päivässä. Äkkijarrutuksen ja nopean suunnan muutoksen jälkeen aloitettiin tilanteen vakauttaminen. Perusyksiköillä säilyivät

koulutusmahdollisuudet. Kentältä kantautui jopa viestiä uuden, pidempiin
jaksoihin perustavan koulutusaikataulun tuottavan mahdollisuuksia laadukkaampaan koulutukseen.

Haastavista olosuhteista hyötyä
myös tulevaisuudessa
Ja nyt, palatkaamme koulutusuudistuksen tarkasteluun. Kevään mittavien
järjestelyiden luulisi aiheuttaneen merkittäviä haasteita koulutuksen toteuttamisessa, mutta havainnot kertovat
toista. Kurssimuotoiseksi rakennettu
koulutussisältö, lisääntynyt verkkoopetus ja itseopiskelumateriaali, mikroelokuvat sekä valmiit opetuspaketit
mahdollistivat koulutuksen suunnittelun sujuvasti perusyksikkötasolle
saakka. Koulutusuudistuksessa haettu
joustavuus näytti potentiaalinsa, kun
sitä käyttämässä oli joukko, jolla oli
jo useamman saapumiserän kokemus
aiheesta. Kurssikokonaisuudet loksahtivat paikalleen ja valmiista koulutussisällöistä oli helppoa määrittää kriittisiä
koulutuskokonaisuuksia, jos koulutukseen varattu aika oli jäämässä vähiin
esimerkiksi Uudenmaan virka-aputehtävän takia. Varusmiehien oli entistä
helpompaa päästä käsiksi koulutusmateriaaliin halutessaan myös kotioloissa, sillä PVmoodle kulkee jokaisen
taistelijan taskussa. Verkko-opetus-

alustaa kyettiin hyödyntämään myös
varusmiesten tiedottamisessa. Kokonaisuudessaan voi todeta, että vaikka
koulutusuudistuksen yksityiskohdissa
on vielä hiomisen varaa ja opetusmateriaalia tuotetaan vielä ainakin tämä
vuosi, niin tiukassa paikassa uusi koulutusjärjestelmä osoitti merkittävää sopeutumiskykyä sekä monipuolisuutta
nopeassa, laajassa ja haastavassa tilanteessa. Tästä saadut kokemukset ovat
arvokkaita, sillä tämän kaltainen koulutusjärjestelmä kriisiorganisaatiolla tulisikin olla. Kaikkineen voi todeta, että
saapumiserä 1/20 on ollut opettavainen
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kokemus, niin uuden koulutusjärjestelmän kuin kriisinajan organisaatiomme
suunnittelu- ja toimeenpanovalmiudenkin näkökulmasta. Molempien
kohdalla kokemus osoitti kykyä joustavuuteen ja suorituskykyyn. Parasta
antia kevään operaatiossa oli kuitenkin
havainto suomalaisen tehtävätaktiikan
tehokkuudesta, komentajan tuen merkityksestä sekä yhteistyön voimasta.
Kun suomalaisen sotilaan ammattitaito
ja taistelutahto yhdistetään yhteiseen
päämäärään, jossa panoksena on yhteiskunnan turvaaminen, on lopputulos
hyvä, ellei jopa erinomainen.

Asiakasomistajapalvelu ja S-pankki

Euran S-market ma-pe klo 12-17
Säkylän S-market to klo 9-11
Palvelemme myös ajanvarauksella.
Varaa aikasi osoitteesta s-pankki.fi
Keulan asiakaspalvelu puh. (02) 8330 220

S-PANKISSA
MAKSUTTOMAT
PANKKIPALVELU
T

IV-Pelti Luuri Oy

RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT
Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

Kunpa kaikki olisi
mutkatonta kuin
OP-mobiilissa.

MERINIITTY
Meriniitynkatu 11, 24100 SALO
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Euroopan unionin taisteluosastokonsepti - EUBG
Toimittanut: Sanna Närä

V

Kuvat: Puolustusvoimat

uodesta 2006 alkaen Euroopan
unionin taisteluosastokonsepti
on määritelty sopivaksi muun
muassa rauhanturvaamisoperaatioon, rauhaan pakottamistoimiin
tai osaksi humanitääristä operaatiota,
lisäksi käytettävyys katastrofitilanteissa on mainittu mahdollisena käyttöperiaatteena. EU:n taisteluosastokonsepti
antaa taisteluosaston johtovaltiolle

mahdollisuuden soveltaa taisteluosaston organisaatiota halutun laiseksi ja
tästä syystä jokainen vuosittain kahdesti valmiuteen asetettava taisteluosasto on omalla tavallaan uniikki.
Vuonna 2020 johtovaltio on Saksa ja
valmiuteen asetettava joukko on tarkoitettu tiedusteluun, aivan kuten vuonna
2016. EU:n taisteluosastot eroavat pe-
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rinteisestä kriisinhallintaoperaatioon
valmistavasta
rotaatiokoulutuksesta
siten, että rotaatiokoulutus vastaa tiettyyn operaatioon ja tiettyyn vallitsevaan tilanteeseen, kun taas EUBG pyrkii
vastaamaan kaikkiin suunniteltuihin
tai suunnittelemattomiin operaatioihin
kaikissa vallitsevissa tilanteissa. Tämä
asettaa joukon koulutukseen tiettyjä
haasteita, koska kaikkea ei pysty opet-

tamaan neljän kuukauden koulutusjaksolla. Lisäksi koulutusjakso suunnitellaan hyvissä ajoin ennen koulutuksen
alkua ja jo lähihistoria osoittaa sen nopeuden, jolla turvallisuustilanne saattaa
muuttua jo EU:n ulkorajojen sisällä tai
niiden välittömässä läheisyydessä.

dosta käyttää sitä. Suomalainen osasto
on kuitenkin koulutettu vastaamaan
mahdollisimman monenlaiseen tilanteeseen, mitä koulutusjakson suunnittelijat vaan kykenivät arvioimaan
ja harjoituttamaan saamiensa tietojen
perusteella.

Panssaritiedusteluosaston käyttöperiaate määräytyy jo nimensä perusteella.
Tiedustelun tehtävänä on tuottaa mahdollisimman tarkkaa tietoa ylempien
esikuntien ja ennen kaikkea taisteluosaston komentajan päätöksentekoa
varten. Sana panssari viittaa suoraan
joukon käyttämään kalustoon: XA185KV
kuljetuspanssariajoneuvoon.
Panssaritiedusteluosasto
EUBG20organisaatiossa koostuu erillisistä
tiedusteluryhmistä ja sitä on vahvennettu minilennokkiryhmällä. Joukkoa
kyetään käyttämään joko hajautettuna
erillisissä suunnissa tai kootusti tietyllä
alueella. Vaikka on hieman kliseistä sanoa, että asiat riippuvat tilanteesta, se
on kuitenkin täysin totta. Panssaritiedusteluosaston käyttöperiaate riippuu
täysin tilanteesta sekä komentajan tah-

EUBG20:n suomalaisen osaston rekrytointi suoritettiin Porin prikaatin rekrytointisektorin toimesta syksyllä 2019.
Rekrytoinnissa huomioitiin aikaisempi
koulutustausta ja kokemus varusmieskoulutuksesta mahdollisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Rekrytoitu joukko
edusti tervettä jakaumaa kokemuksesta
sekä innovatiivisuudesta, oli ensikertalaisia kriisinhallinnan viitekehyksessä
ja useamman kriisinhallintaoperaation
veteraaneja.
Tiedustelussa yksi olennaisimmista
asioista on jatkuva epätietoisuus. Koulutuksen aikana pyrittiin kehittämään
juuri epätietoisuuden sietämistä ja siitä
poikivia tuloksia. Tiedustelijan työ on
kuitenkin pohjimmiltaan esimerkiksi
ohiajavien ajoneuvojen laskemista maa21

ten märässä ojassa useamman vuorokauden. Toisaalta se saattaa olla myös
jonkun tietyn henkilön paikantaminen
tiettyyn rakennukseen ja kyseisen rakennuksen tiettyyn ikkunaan tiettynä
ajanjaksona. Eli myös kärsivällisyys ja
tiedustelijan kyky analysoida saamaansa tehtävää sen luonteen ymmärtämiseksi oli tärkeää. Koulutusjakson aikana joukko harjoitteli yhteistoiminnassa
Porin prikaatin ja Kriisihallintakeskuksen muiden joukkojen kanssa tyypillisiä ja vaativampia tiedustelujoukkojen
tehtäväkenttään kuuluvia tehtäviä.
Osaston koulutusjakso oli 2.1.–
31.4.2020. Tämän jälkeen joukko siirtyi kahdeksi kuukaudeksi takaisin reserviin ja valmistautuu asetettavaksi
valmiuteen 1.7.2020. Valmiuden aikana
osastoon kuuluvat ovat omissa töissään
ja saavat sen ajalta (1.7.–31.12.2020)
valmiuskorvauksen, kuitenkin valmiutta ja hälyttämistä testataan säännöllisesti valmiuden varmistamiseksi.

Yhden miehen matkamarssi
Onttolan metsistä kansainvälisille taistelukentille
Teksti: Viljami Honkiniemi Kuvat: Puolustusvoimat / Aksel Toivanen
Soitellen sotilaalliselle uralle

P

arikymppinen Konsta on ollut
tammikuun alusta huhtikuun loppuun EUBG-koulutuksessa Säkylässä Porin prikaatissa. Nyt Konsta on
muun EUBG-henkilöstön kanssa kelluntavaiheessa odottamassa 1.7.2020
alkavaa valmiutta. Varusmiespalveluksensa Rajavartiolaitoksella Onttolassa
suorittanut reservin alikersantti tiesi jo
varhaisessa vaiheessa haluavansa sotilasuralle. Lähtökohdat EUBG-toimintaan lähtemiseen olivat yksin elävällä ja
reserviläiselämänsä alussa olevalla miehellä hyvät. Koulutukseen osallistuminen sujui ilman suurempia järjestelyitä
muilla elämän osa-alueilla.

– Toimin varusmiespalveluksessa rajajääkärinä tiedusteluryhmän johtajana.
Varusmiespalveluksen jälkeen hain
kadettikouluun, mutta valitettavasti
paikkaa ei ainakaan ensiyrityksellä irronnut. Suoritin hakiessani joukkueenjohtajakurssin ja tiesin jo silloin haluavani puolustusvoimille töihin. Ilmoitin
halukkuuteni kriisinhallinnan toimintavalmiuteen ja pistin hakupaperit. Lomakkeita täyttäessäni huomasin tämän
EUBG-porukkaan hakemisen ja laitoin

”Sinne vaan
kriisinhallintaan ja
kovaa ajoa.”
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raksin ruutuun. Parin kuukauden päästä tuli kutsu testeihin ja haastatteluun.
Loppu onkin jo historiaa.
Kutsu neljä kuukautta kestäneeseen
EUBG-koulutukseen tuli Konstalle hieman yllättäen. Minkäänlaista tietoa
koulutuksesta ei etukäteen julkisista
lähteistä saanut, eli odotuksia oli vaikea muodostaa. Vanhempien ja muun
lähipiirin jatkuva kannustus helpottivat koulutukseen lähtemistä huomattavasti. Lähipiirille oli vaikeaa kertoa
yksityiskohtia koulutuksesta, sillä
Konstalla ei ollut itselläkään siitä selvää
käsitystä.
– Lähipiiri totesi, että sinne vaan kriisinhallintaan ja kovaa ajoa. Varusmiespalvelus tarjosi hyvän pohjan tiedustelutoimintaan, eli lähtökohdat olivat

kaikin puolin hyvät. Tiesin kyseessä
olevan jonkinlaista panssaritiedustelutoimintaa. En osannut odottaa haastavaa koulutusta, mutta paikan päällä
ymmärsin nopeasti aliarvioineeni toiminnan vaativuuden. Selviytymisolosuhdeharjoitus ja muut harjoitukset
muuttivat käsitystäni ennakkokäsitystäni EUBG-toiminnasta. Ymmärsin
meidän olevan tarkasti esivalittu vaativissakin olosuhteissa hyvin pärjäävä
joukko osaavia taistelijoita.

Uudenlaista tiedusteluosaamista
vanhan päälle
Tiedustelu oli Konstalle varusmiespalveluksesta tuttua asiaa. Varusmiehenä
ja EUBG:ssä toimimisessa oli paljon
yhteistä, mutta myös huomattavia eroavaisuuksia. Reppupartiot, perinteinen
partiotiedustelu, tähystystiedustelu ja
muut tiedustelun muodot olivat Konstalle entuudestaan tuttuja. EUBG-koulutus tarjosi kuitenkin myös uudenlaista tiedusteluosaamista. Urbaanissa
ympäristössä toimiminen ja siihen sopeutuminen olivat täysin uusia asioita
Onttolan metsissä koulutuksensa saaneelle tiedustelijalle.
– Rajajääkärinä vedettiin reppupartiossa tiedustelua, nyt mukaan otettiin
luonnollisesti panssaroidut ajoneuvot.
Painavaa reppua ei tarvinnutkaan enää
kantaa selässä, vaan sen sai heittää ajoneuvon katolle. Allekirjoittaneenkaan
ei tarvinnut enää rämpiä, vaan usein sai
autossa odotella tehtäviä.
Henkisen toimintakyvyn ylläpitäminen
ja kehittäminen ovat tärkeitä ominaisuuksia elämän jokaisella osa-alueella.
Erityisen tärkeitä ne kuitenkin ovat
kriisinhallintaoperaatioissa sekä muissa vaativissa tehtävissä. EUBG-koulutuksessa henkistä toimintakykyä kehitettiin muun muassa epätietoisuuden
kautta.
- Koulutuksessa henkistä toimintakykyä yritettiin horjuttaa epätietoisuudessa pitämisessä. Joukkoja pidettiin
tarkoituksella ilman tietoa ja harjoiteltiin näin sopeutumista, sekä selviytymistä. Osalla porukasta epätietoisuus
meni alussa ihon alle. Johtotehtävissä
olleet pystyivät työskentelemään, vaikka eivät tienneet, mitä tapahtuu. Paineen alla pitääkin pystyä toiminaan, ja
on hyvä, että sitä ominaisuutta kehitettiin harjoituksissa. Kasarmilla tällaiset
asiat tietenkin jätettiin pois.

”Ei tässä kuitenkaan
mitään supermiehiä
olla.”
Varuskunnan porttien sisäpuolella on
aina huikea yhteishenki eikä EUBGkoulutukseenkaan
osallistuneiden
joukko ole tässä asiassa poikkeus.
Konstan omaan henkiseen toimintakykyyn vaikuttivat positiivisesti ennen kaikkea ympärillä olleet ihmiset.
Ryhmänä toimimisessa onnistuminen
edellyttää yhteen hiileen puhaltamista,
sekä hyvää yhteishenkeä.
– Koulutuksessa oli paljon samanlaisia
piirteitä kuin varusmieskoulutuksessa.
Ryhmien ja osaston sisälle muodostui
nopeasti hyvä yhteishenki, josta varmasti on hyötyä myös mahdolliseen
operaatioon mentäessä. Yhteishenki
ryhmän sisällä auttaa jaksamaan ja menemään eteenpäin. Ystävät auttoivat
rankkojen tehtävien suorittamisessa,
sekä myös tylsempien asioiden hoitamisessa. Otetaan tosissaan, mutta huumorilla ja pilke silmäkulmassa, mitä
ikinä vastaan tuleekin.

Koulutuksesta osaamista myös
kansalliseen toimimiseen
Konsta ja muu osaston väki ovat tällä

23

hetkellä kelluntavaiheessa, mutta valmius alkaa jo heinäkuun alussa. Varmaa tietoa operaatioon lähtemisestä
ei vielä ole. EUBG-koulutuksen tuoma
oppi epätietoisuuden kanssa elämisestä auttaa kuitenkin eteenpäin tässäkin
asiassa.
– Tällä hetkellä teen siviilissä normaalisti päivätöitä. Valmiuden aikana lähtisin kyllä mieluusti operaatioon, mutta
ei sekään maailmanloppu ole, jos tarvetta lähtemiselle ei tule. Koulutus tarjosi hyvät valmiudet toimia tiedustelutehtävissä, eli kertaamista myös siihen
omaan sodanajan tehtävääni. Monia
asioita, kuten paineensietokykyä ja
oman toimintakyvyn ylläpitämistä voi
hyödyntää myös siviilipuolella. Mielenkiintoinen ja opettava matka tämä
on jo tähän astikin ollut. Operaatioon
lähteminen ja harjoiteltujen asioiden
testaaminen käytännössä olisivat kuitenkin se kirsikka kakun päälle.
Tulevaisuudessa Konsta tähtää puolustusvoimille, mutta ei itsekään vielä tiedä, minkälaisiin tehtäviin.
- Selvää se on jo pitkään ollut, että tässä ympäristössä haluan työskennellä.
EUBG-toiminta on mukava mahdollisuus päästä kriisinhallintaoperaatioon
hankkimaan kokemusta. Jos en Maanpuolustuskorkeakouluun pääse, niin
sitten haen sopimussotilaaksi ympäri
Suomea ja yritän uudestaan. Kaikki
käy. Puolustusvoimat ovat tähtäimessä.
Tuleville ja nykyisille
varusmiehille sekä reserviläisille Konstalla
on selkeät terveiset.
– Vaikka tilanne tuntuisi kuinka ylitsepääsemättömältä, niin
yhdessä siitä kyllä
päästään yli. Jälkikäteen sitä huomaa ylittäneensä omat odotuksensa monin verroin.
On aina mukava huomata, että ihminen
pystyi tähänkin asiaan.
Ei tässä kukaan kuitenkaan mikään supermis
ole.

KOLUMNI

Taistelu näkymätöntä
uhkaa vastaan

L

uonto on järjestänyt arkeamme
kevään aikana, niin Maavoimissa
kuin siviilissäkin, uuteen uskoon.
Koronavirus koskettaa meitä kaikkia
tasapuolisesti sukupuolesta tai sotilasarvosta riippumatta.
Uhkiin varaudutaan valmistautumalla ennakkoon. Sotilasorganisaatiossa kutsumme sitä valmiudeksi.
Valmiutemme on rakennettu ensisijaisesti sotilaallisia uhkia vastaan ja se on
kunnossa. Valmiutta on myös lakisääteinen tehtävämme antaa tarvittaessa
virka-apua toiselle viranomaiselle, jos
sen omat resurssit ja kapasiteetti eivät
riitä. Tuimme maalis- huhtikuussa Helsingin poliisilaitosta Uudenmaan eristämisessä, jossa myös Porin prikaati oli
vahvasti mukana. Porin prikaati hoiti mallikkaasti myös suojavarusteiden
turvalliseen uudelleenkäyttöön liittyvän tutkimuksen tuen. Koronauhka
edellyttää nyt erityisesti laajamittaista
virka-apua yhteiskunnan elintoimintojen ylläpitämiseksi. Siihen olemme valmiita.

Olemme kohdanneet uhkan, joka
on vaikea havaita, jota ei näe, eivätkä
siihen tehoa sotilaalliset hyökkäyksen, puolustuksen tai viivytyksen yleiset taktilliset periaatteet. Olemme siis
kaikki enemmän tai vähemmän epämukavuusalueella.
Epämukavuuden
keskellä pitää kuitenkin muistaa, että
olemme organisaatio kriisiaikaa varten
ja harjoittelemme jatkuvasti toimintaa
poikkeavissa olosuhteissa. Normaaliin
arkeen tehtävät pienet muutokset ja rajoitukset eivät näin ollen saa meitä lannistaa.
Maavoimina olemme osa puolustusvoimia ja sen kautta osa valtionhallintoa ja kannamme oman osamme yhteiskuntavastuusta sopeuttamalla ja
rajoittamalla toimintaamme oman toimintakykymme ja yhteiskunnan kantokyvyn säilyttämiseksi. Toimimme
annettujen ohjeiden ja suositusten mukaan. Ohjeiden noudattamisella varmistamme Maavoimien kyvyn täyttää
lakisääteiset tehtävät ja ylläpitää riittävä valmius tässäkin poikkeuksellisessa
tilaneessa.
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Pyrimme vuorottelulla, etätöillä, matkustamisen rajoituksilla, varusmiespalveluksen jaksottelulla ja kaikilla muilla
toimenpiteillä tukemaan yhteiskuntaa,
jotta emme kaikki sairastuisi yhtäaikaisesti. Näillä toimilla pyrimme takaamaan sen, että terveydenhuolto
kykenee antamaan sairastuneille heidän tarvitsemansa avun. Samalla ylläpidämme kykyä vastata kaikenlaisiin
valmiuttamme mahdollisesti koetteleviin uhkiin. Itse kukin olemme joutuneet rakentamaan päivä- ja viikko-ohjelmamme uudelleen ja peruuttamaan
osallistumisemme tärkeisiinkin tapaamisiin ja kotimaan- sekä ulkomaan
matkoihin.
Tilanne on kokonaisuutena vakava, poikkeusolot, mutta ei kuitenkaan
sota. Tässä taistelussa eivät aseet auta.
Näkymättömän vihollisen torjunta on
edelleen meidän kaikkien yhteinen yritys ja työ. Nyt meneillään oleva torjuntataistelu edellyttää, ettemme emme
voi lieventää toimenpiteitä tai lipsua
ohjeistuksesta, vaan taistelemme koronaa vastaan kaikin keinoin.
Varmaa lienee kuitenkin, että tämän
taistelun jälkeen yhteiskuntamme on
muuttunut. Henkilökohtaisen varautumisen merkitys on toivottavasti valjennut jokaiselle. Kotona tulisi olla välittömän selviytymisen paketti, jossa
elintarvikkeita, vettä ja muuta tärkeää
riittäisi perhekunnalle 72 tunnin ajaksi.
Yhteiskuntamme osalta huoltovarmuus
on myös tärkeää. Virtuaalivarastoilla ei
poikkeusoloissa pitkälle pötkitä. Kun
uhka on koko maailmaa koskeva, niin
silloin mahdolliset sopimuksetkin ovat
vain paperia ja bittejä. Varautua pitää,
vaikka se hieman maksaakin.
Kaikesta pitää yrittää ottaa opiksi.
Valmiutta on monenlaista ja kaikkia
sen valmiuden osa-alueita pitää kehittää vastaamaan toimintaympäristön
yllättäviäkin muutoksia. Digitaalisuus
ja sen mukanaan tuomat hyödyt auttavat monessa asiassa, mutta ei sitä digiäkään voi syödä, eikä juoda. Kotimaassa
tuotettua ruokaa sen sijaan voi.

Kirjoittaja kenraalimajuri
Markku Myllykangas on
maavoimien esikuntapällikkö.

Turvaa kaluston
koko elinjaksolle.
Millog ylläpitää maa- ja
merivoimien kalustoja sekä
ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaalikuin poikkeusoloissa.

millog.fi

Kunpa kaikki
olisi mutkatonta
kuin OP-mobiilissa.

Tee hyvä kauppa Loimaalla

www.loimaanalaatuauto.fi
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Sotilaspoliisit aina
valmiudessa

Teksti ja kuvat: Annu Porttila

Sotilaspoliisien tehtävä varuskunnassa on ylläpitää turvallinen ympäristö sekä henkilökunnan että varusmiesten
työskentelylle. Sotilaspoliisin
työ on harvoin näkyvää, mutta
taustalla tapahtuu paljon.

tarjoamaan koirallista tukea työtehtävissä, niin olihan se ihan todella outo
jakso elämässä, ja jopa todellinen ”kulttuurishokki”.
Kun Porin prikaati totesi tarvitsevansa
partio- ja räjähdekoiran, oli Tyrväinen
heti valmis tarttumaan haasteeseen.
Virkakäyttöön tulevat koirat koulutetaan aina sen hetkiseen tarpeeseen.
Seuraavaksi tarvitsi löytää pentue, jossa
olisi riittävästi potentiaalia täyttämään
virkakoiran tarpeet. Sopiva pentue sat-

tui löytymään Suhteellisen kennelistä,
josta on virkakoirauralle saatettu matkaan jo monia koiria. Niinpä kasvattaja Jussi Leinosen avulla myös Ragnar
löysi tiensä Porin prikaatin leipiin.
– Muistan, kun hakiessani Ragnarin
kotiin, sillä oli sellainen jalkaväen vihreä kaulapanta kaulassa. Tyrväinen hymähtää.
Moni varmaankin muistaa Ragnarin
Porin prikaatin sosiaalisen median kanavilta.

T

yö turvallisuusalan moniosaajana
varuskunnassa on varsin monipuolista. Uuden päivän koittaessa voi vain harvoin tietää, mitä tuleva
työvuoro tuokaan tullessaan. Sotilaspoliisin vuoron alkaessa käydään ensimmäisenä läpi työjärjestys. Partio varustaa itsenäisesti itsensä keräten mukaan
kaiken tarvittavan suoja- ja voimankäyttövälineistä aina viestivälineisiin.
Vuoron alussa käydään läpi mahdolliset keskeneräiset ja suunnitellut tehtävät. Muutoin vuoro etenee sen mukaan,
mitä vastaan tulee. Koko ajan on oltava
valppaana ja kyettävä reagoimaan nopeasti pikaisestikin tuleviin tehtäviin.
Jos partiolla ei ole annettuja tehtäviä,
käytetään työaikaa hyödyksi esimerkiksi oman osaamisen kehittämiseen ja
työvälineiden kunnossapitoon.
Niinisalon varuskunnassa sotilaspoliisina työskentelevän vääpeli Heikki
Tyrväisen aisaparina toimii juuri vuoden ikään ehtinyt belgianpaimenkoira
malinois Suhteellisen Hakkeri, eli
Ragnar. Ragnarista tulee aikanaan monipuolinen työkoira, jolla on osaamista
niin voimankäyttö- kuin räjähdekoiranakin.
Tyrväisellä on pitkä tausta virkakoirien
kouluttamisessa ja ohjaamisessa. Pisimmillään hän on ollut ilman virkakoiraa puolisen vuotta.
– Kun on tottunut siihen, että pystyy

Voimankäyttö on yksi Ragnarille koulutettava kokonaisuus.
Yleensä voimankäyttöön koulutettava koira on valmis noin kolmevuotiaana. Ragnarin koulutus
on vielä alkuvaiheessa.
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Ragnarin koulutus päteväksi partioja räjähdekoiraksi on lähtenyt hyvin
käyntiin. Toimivan yhteistyön pohja
luodaan heti pentuna. Kuten varusmiesten koulutuksessa, myös Ragnarin
koulutuksessa on edetty Koulutus2020
-hengessä. Ragnarin tapauksessa tämä
tarkoittaa sitä, että koulutus etenee
niin sanotusti moduuleissa, jolloin
tiettyihin aiheisiin keskitytään yksi
kerrallaan. Kun haluttu taso on saavutettu, jatketaan siitä taas seuraavaan
vaiheeseen. Hyvänä esimerkkinä toimii
esimerkiksi nenänkäyttötreeni. Mitä
intensiivisemmin ja keskittyneemmin
koira alkaa käyttämään nenäänsä etsinnässä, lähdetään oppeja suuntaamaan
kohti seuraavaa treeniä, esimerkiksi
jälkiharjoitukseen. Koulutuksessa edetään pienin askelin, ja aina niin, että
koiralle jää harjoituksesta voittajafiilis.
– Toki koulutuksessa ei ikinä tule valmiiksi, ei mies eikä koira. Aina on jotain, mitä voi treenata lisää. Ragnar on
kyllä siitä poikkeuslaatuinen, että mitä
tahansa siltä pyytää, se tekee sen innolla ja parhaansa mukaan. Se ei ikinä
lähde töihin niin sanotusti huonolla jalalla. Olen ollut Ragnariin kyllä supertyytyväinen, Tyrväinen toteaa.

Ragnar ja ohjaajansa vääpeli
Heikki Tyrväinen
yhteisen uran
ensiaskeleilla kesäkuussa 2019.
Koiran ja ohjaajan
välinen suhde on
kaiken perusta
niin koulutuksessa kuin työtehtävissäkin.
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TALOUSHALLINNON PALVELUJA TARJOAA

Hirvikoskentie 219, 32210 Loimaa
Heli Kauti, 040 514 1637, heli@loimitili.fi

www.loimitili.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Great Plains Mfg on maailman suurin
suorakylvökonevalmistaja. VerticalTill
muokkauskalusto, kesantomurskaimet.

Yli 170

koulutusvaihtoehtoa,
syksyllä tarjolla jopa

Özdöken kylvökoneet ja harat
erikoisviljelyyn. Johtava merkki nyt
myös Suomessa.

1500

aineisto tulee
viikonloppuna

British Formula nestemäiset hivenaineet ja lannoitteet sekä rakeiset
NPK-lannoitteet suoraan tehtaalta.

aloituspaikkaa tekniikan
alan koulutuksiin!

PROPAX AGRO OY

www.turku.fi/
opiskelijakaupunki

www.suorakylvo.net
Timo Rouhiainen 041 438 2989
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Ajankohtaista Pohjanmaan aluetoimistosta
Teksti: Mauri Etelämäki Kuvat: Puolustusvoimat
KORUTTOMASTI, MUTTA
KORONATTOMASTI
Pohjanmaan aluetoimiston päätehtävät ovat samoja kuin muillakin aluetoimistoilla. Asevelvollisuusasiat ja
niiden asiakaspalvelu, kutsuntojen toimeenpaneminen toimialueellaan, operatiivinen suunnittelu - painopisteenä
paikallispuolustus - ja vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen
ohjaus,
valvonta ja koordinointi muodostavat
verkostoituneen kokonaisuuden. Koronavirus on vaikuttanut kaikkien näiden päätehtävien hoitamiseen. Asioita
ei ole jätetty hoitamatta, mutta ne on
jouduttu järjestelemään uudella tulokulmalla ennakkoluulottomasti.

KUTSUNNAT KOEPONNISTETTU
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen keväällä 2020 haki Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista yhteensä 102 naista. Näiden infotilaisuudet Vaasassa,
Kokkolassa ja Lapualla oli suunniteltu
heti huhtikuun alkuun, voimakkaasti

ennen muita valtakunnan vastaavia tapahtumia. Tilaisuudet toimeenpantiin,
mutta niissä koeponnistettiin ensimmäistä kertaa hajautetun ryhmityksen,
käsihygienian ja muiden toimenpiteiden käytänteet. Nähtäväksi jää, millä
konseptilla syksyn 2020 kutsunnat
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Yllä: Etäluentoa koululaisille,
aiheena puolustusvoimat ja
varusmieskoulutus
Alakuva: Maakuntakomppanioiden
infopäivä kiinnosti

miespuoliselle ikäluokalle toimeenpannaan. Tarve on kuitenkin jälleen kerran
noin 3 000 nuoren asioiden henkilökohtaiselle hoitamiselle ja yksilön sekä
puolustusvoimien edun täyttäville viranomaispäätöksille. Toistaiseksi tilanne vaikuttaa hyvältä.

EI TINGITÄ PAIKALLISPUOLUSTUKSESTA
Paikallispuolustusharjoitukset
ovat
operatiivista harjoitustoimintaa. Kokkola20-paikallispuolustusharjoituksen
suunnittelua ja valmistelua on saatu rajoitteista huolimatta vietyä eteenpäin.
Merkittävä osa suunnittelutilaisuuksista on viety verkkoon. Jotain mittakaavaa harjoitusten monipuolisuudesta
kertoo se, että niihin kutsuttuja saattaa
olla yli 40, ja näistä yli puolet muita
kuin viranomaisia. Verkkokokouksissa
tulee kuitenkin aina ottaa korostetusti
huomioon tietoturvaa koskevat asiakokonaisuudet. Näin on myös tehty.
Operatiivinen toiminta edellyttää tietysti kokonaismaanpuolustuksen verkostossa viranomaisyhteistoimintaa.
Koronaviruksen seurauksena maakuntauudistuksen aikanaan synnyttämät
valmiustyöryhmät ovat aktivoituneet,
ja niissä myös puolustusvoimilla on ollut oma roolinsa. Tilannetietoisuuden
muodostaminen on tasolla, johon ei
päästäisi viikon kestävässä peliteknisessä harjoituksessa. Toivottavaa on,
että saadut havainnot otetaan huomioon valtion- ja paikallishallinnon kehittämisessä.

västi olleet pysähdyksissä koko kevään.
Pienimuotoinen uudelleenkäynnistely
alkaa kesällä 2020. Vaikka alkuperäisistä tavoitteista kurssitettavien määrän
suhteen on jääty jälkeen, on asiassa
nähtävissä myönteisiäkin seurauksia.
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asianhoitajilla on
ollut mahdollisuus yhdessä päivittää
suunnitelmat, erityisesti tulevien vuosien osalta.

HENKISTÄ PUOLUSTUSLINJAA
RAKENTAMASSA
Maanpuolustustyöhön
vaikutukset
ovat olleet mittavat. Tärkeimmät - luonnehdittakoon niitä kunniavelaltaan raskaimmiksi - kevään muistopäivät on
vietetty, vaikkakin supistettuina. Tietoisuus omasta historiasta luo nykytilanteessa myös henkisen jaksamisen
puolustuslinjaa. Sen, että puolustusvoimat eivät unohda, on huomannut myös
paikallinen media. Tällaisen toiminnan
merkitystä ei voida aliarvioida. Kylmän
sodan aikaiset ulkomaiset tarkkailijat
huomasivat aikanaan suomalaisista,
että vaikka he käyttivät poliittista liturgiaa luottamuksesta ja hyvistä suhteista
kaikkiin suuntiin, sankarihautausmaat
pidettiin viimeisen päälle huolehdittuina. Annettua uhria ei kyseenalaistettu
eikä väheksytty.

RESERVISSÄ ON VOIMAMME
Kuten Pääesikunta toukokuun puolessavälissä tiedotti, maakuntakomppanioille järjestettiin päivän kestoinen vapaaehtoinen harjoitus. Sen tavoitteena
oli kertoa maakuntakomppanioiden ja
-joukkojen reserviläisille puolustusvoimien koronatilanteesta sekä päivittää
reserviläisten virka-apusitoumukset ja
suostumussopimukset valmiudellisiin
tehtäviin. Pohjanmaan aluetoimiston
kutsuun vastasi pääosa sitoutuneista
reserviläisistä, ja tavoitteet saavutettiin. Voidaankin todeta, että vuosien
mittaan maakuntajoukkojen suhteen
tehdyt toimenpiteet on nyt kyetty osin
testaamaan ja hyödyntämään. Monessa
asiassa oltaisiin muutoin myöhässä!
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen harjoitukset ovat ymmärrettä-

Eri valtiot seuraavat eri signaaleja myös
tänään, joten juhlallisuuksilla ja muodollisuuksilla on merkitystä edelleen.
Pyrimme aluetoimistona siihen, että
tapahtumien peruuntuminen ei tarkoita niiden poisjääntiä pidemmäksi aikaa.
Pohjanmaan aluetoimiston vastuualueella ei juurikaan ole koululaisille soveltuvia sotilasvierailukohteita. Siksi tietoa esimerkiksi maanpuolustustyöstä
ja asevelvollisuudesta on viety yläkoululaisille ”Intti tutuksi”-tapahtumilla.
Pääosan näiden päivien järjestelyistä
ovat kantaneet itse varusmiehet - mikä
ei sekään valitettavasti ole ollut tänä
keväänä toteutettavissa. Niinpä yleisinfoa koululaisille on annettu aluetoimistona verkon ylitse, luokkakohtaisilla
järjestelyillä on kerrallaan kyetty luennoimaan useampaa opetusluokkaa.

ENNAKKOLUULOTTOMASTI JA
LUOTETTAVASTI
Kuten hyvä lukija huomaat, ”tehtävät
ovat pyhät” ja niiden täyttäminen jatkuu, mitä poikkeusolojen organisaatiolta on tietysti oikeutettua odottaa.
Jokaiselta virkamieheltä ja toimijalta on edellytetty priorisointia, mutta
myös ”Out of the Box”-ajattelua. Ja jos
toiminnassa joskus olisi mahdollisesti
ollut havaittavissa pientä urautumisen
makua, niin nyt eletyllä aikajaksolla
tällaiset vivahteet on viimeistään ravisteltu koneistosta irti.
Pohjanmaan sotilasläänin
esikuntapäällikkönä aikanaan toiminut
everstiluutnantti
Esko
Nieminen totesi pukeutumista koskevassa ”myllykirjeessään”
vuonna
1984, että viranomaisten uskottava ilmiasu ja
luotettava toiminta ”…
heijastuu takaisin niiden
levollisuutena, joiden asioita hoidetaan…”. Tämä
on totta tänään ja myös
tulevaisuudessa.

Kansallinen veteraanipäivä Vaasassa vapaudenpatsaalla (kuva
Raimo Latvala)
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ARK TAKALA OY

Asiakaslähtöistä arkkitehtuuria jo vuodesta 1992
office@arktakala.fi

www.arktakala.fi

”MISTÄKÖHÄN

eduista sitä tänään

NAUTTISI?
”
Osuvimmat edut löydät S-mobiilin Oma kauppa
-osiosta.

Lataa S-mobiili
sovelluskaupastasi.

Palveluita ja asumisen laatua

Kuva: Juha Levonen

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä - www.kankaanpaa.fi
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Rynnäkkökivääri entistä
käyttökelpoisempi
Teksti: Esa-Pekka Avela Kuvat: Puolustusvoimat

Y

li 50 vuotta käytössä ollut rynnäkkökivääri säilyy suomalaisen
sotilaan palvelusaseena ainakin
2030-luvulle. Aseen käyttöikää on saatu pidennetyksi uudistushankkeella. Sen tuloksena syntynyt malli, RK 62M, on vanhaa RK
62 -mallia käyttökelpoisempi.
- Perän säätömahdollisuus on osoittautunut tärkeimmäksi muutokseksi. Perän voi
nyt säätää oikean pituiseksi lyhyellekin
taistelijalle. Kiinteä perä, kuten RK 62- ja
RK 95 -mallissa, on joillekin sotilaille liian
pitkä etenkin nykyaikaisella taisteluvarustuksella,
kertoo
rynnäkkökiväärien
uudistushankkeeseen
osallistunut kapteeni Pekka Määttänen
Kaartin jääkärirykmentistä.
Päivitys on tuonut
rynnäkkökivääriin
lisäksi uuden vaihtimen, optisen tähtäimen jalustan sekä
taktisen kantohihnan. Toimintaperiaate on entinen:
RK 62M on kaasurekyyliperiaatteella

toimiva, itsensä lataava ase, jolla voi ampua
sekä kerta- että sarjatulta.
Uudistetusta rynnäkkökivääristä on kolme
eri versiota: ensilinjan jalkaväkijoukoille
tarkoitettu M1, rakennetun alueen taisteluun optimoitu M2 sekä M3, vihreä kokeiluversio, jota käyttää vain henkilökunta.
Versioissa M2 ja M3 on myös uusi liekinsammutin ja kädensuojus.
- Kädensuojukseen on mahdollista kiinnittää lisävarusteita, kuten taktinen valo tai
laserosoitin. Uudessa liekinsammuttimessa

on murtojarrun ja äänenvaimentimen kiinnitysmahdollisuus.
Rynnäkkökiväärien uudistushanke käynnistyi Kaartin jääkärirykmentissä vuonna 2011. Modernisointi hankittiin Millog
Oy:ltä. Uusi malli on jo otettu käyttöön kaikissa joukko-osastoissa.
Ensimmäiset rynnäkkökiväärit Suomi
hankki Puolasta vuonna 1956. Suomessa
syntyi ensin Valmet m/58 ja sitten RK 60.
Ensimmäinen RK 62 -sarja otettiin käyttöön
vuonna 1965.

Rynnäkkökivääri 62M
- Kaliiperi: 7.62 x 39 mm
- Aseen pituus: 95 cm (perä täyspitkänä),
86,5 cm (perä lyhyenä)
- Paino: 4,1 kg (ilman lipasta), 4,9 kg (täyden lippaan kanssa)
- Lipas: 30 patruunan tankolipas
- Ammuksen lähtönopeus: 715 m/s
- Tulinopeus kertatulella: 20-30 tähdättyä
laukausta minuutissa
- Tulinopeus sarjatulella: 700 laukausta minuutissa (teoreettinen), 120-180 laukausta
minuutissa (lippaan vaihdot mukaan lukien)
- Suurin tehokas kantama: 300 m
- Valmistaja: Sako/Valmet, Suomi
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Nykyinen reservin kapteeni ja entinen rauhanturvaaja Tiina LaisiPuheloinen lanseerasi aikanaan
Pääesikunnassa työskennellessään sloganin, joka jäi elämään.
”Tee työtä, millä on tarkoitus”, oli
suunnattu erityisesti nuorille, jotka miettivät suuntaa elämälleen
armeija-ajan jälkeen.

Y

ksi niistä, joiden mieleen kyseiset sanat jäivät elämään, on Porin
Ässien nykyinen toimitusjohtaja
Mikael Lehtinen, jonka asevelvollisuusaika meni 1994-1995 Porin prikaatissa Huovinrinteellä.
- Sain sotilaspoliisin koulutuksen ja
pääsin sanan täydessä merkityksessä tekemään työtä, millä on tarkoitus.
Armeija-ajalta sain hyviä eväitä myös
myöhempään elämään, Lehtinen sanoo.
- Tykkäsin varusmiesajastani, eikä minun tarvitse valehdella sanoessani, että
sieltä jäi pelkästään hyviä muistoja,
hän vakuuttaa.

Toimitusjohtaja Mikael
Lehtinen Ässien toimiston
ovella. (Asko Tanhuanpää)

Sotilaspoliisina Huovinrinteellä palvelleelle Porin
Ässien toimitusjohtajalle jäi varusmiesajasta
pelkästään hyviä muistoja

Sain tehdä työtä,
millä on tarkoitus
Teksti: Asko Tanhuanpää
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Jo ennen kouluikää vanhempiensa
mukana Noormarkkuun muuttanut ja
sinne myös oman kotinsa perustanut
Mikael Lehtinen harrasti armeijaan lähtiessään aktiivisesti kilpatasolla karatea
Porin Shotokanissa. Lajilla oli lopulta
iso vaikutus siihen, että hänet koulutettiin sotilaspoliisiksi.
- Yliluutnantti Aki Leino sai tietää taustastani ja hän taisi olla syypää siihen,
että minut määrättiin sotilaspoliisikoulutukseen. Näin jälkikäteen voin sanoa,
että olin etuoikeutettu.
- Koulutus oli kovaa, mutta erittäin
antoisaa ja mikä parasta porukkahenki erinomainen. Sotilaspoliisikoulussa oppi ottamaan vastuuta omasta
itsestään ja toimimaan samalla osana
isompaa ryhmää. Tykkään myös järjestyksestä ja kurista, ne luovat turvallisuuden kehyksen ympärille, tiivistää
Lehtinen.

Yliluutnantti Leinon lisäksi Lehtinen
nostaa varusmiesaikaisista esimiehistään ylös komppanianpäällikkönsä,
majuri Eero Hiitolan, luutnantti Jari
Ruskin sotilaspoliisipuolelta ja vänrikki Jussi Alangon.
Armeijasta kiitettävän papereilla ja
porilaismerkki rinnassaan kotiutunut
Mikael Lehtinen sanoo suoraan, että
sotilaspoliisikoulutus oli suuri syy siihen, miksi hän hakeutui myöhemmin
turvallisuusalan töihin.
- Turvallisuusalan töissä eli Securitaksen hommissa meni lopulta 18 vuotta.
Aloitin Raumalla vartijana ja etenin
aika pian esimiestehtäviin. Turun ja
Helsingin kautta palasin takaisin Satakuntaan eli yksikön päälliköksi Poriin
vastuunalueenani koko länsirannikko.
Siitä matka jatkui aluejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi, listaa Lehtinen.
- Työ oli jatkuvaa itsensä haastamista ja
myös kehittämistä. Olen aika kilpailuhenkinen ja kunnianhimoinen kaveri ja
otin jokaisen päivän oppiakseni jotain
uutta. Securitaksen töistä sain paljon
sellaista, mistä on hyötyä myös nykyisessä tehtävässä. Esimerkeiksi käyvät
muun muassa liikkeenjohtamiseen,
myyntiin ja asiakaspalveluun liittyvät
asiat, hän jatkaa.

kä johtajakoulutus ei tietenkään ratkaise, mutta kyllä se antaa viitteitä siitä,
millaisen kaverin olet palkkaamassa. Se
kertoo kyvystä ja halusta itsensä haastamiseen.
- Minulle on rekrytointivaiheessa tärkeä saada tietää, onko hakija käynyt
armeijan ja onko hänellä sieltä johtajakoulutusta, Lehtinen myöntää.
Urheilussa toimivat Mikael Lehtisen
kokemuksen mukaan monessa mielessä samat pelisäännöt kuin armeijassakin, mutta käytännön toiminnassa
saattaa olla isojakin eroja.
- Urheilumaailman suurin ongelma on
se, että tunne nousee, mutta samalla
järki putoaa alas. Tiedän itse olevani
suoraviivainen toiminnan mies, mutta
maltti saattaa joskus loppua kesken.
Tätä haastattelua tehtäessä jääkiekon,
kuten muunkin urheiluelämän johtava
puheenaihe oli koronavirus. Porin Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen sanoo kaunistelematta, että se pisti pakan
monessa mielessä täysin sekaisin.
- Olimme onnistuneet kolmivuotisen
suunnitelmakautemme ensimmäises-

- Jokaisella meistä on oma tapansa oppia. Minulle erityisen tärkeää on aina
ollut kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Työ laajentaa ymmärrystä,
mutta tärkeimmät asiat lähtevät kuitenkin korvien välistä ja luonteesta,
Lehtinen tietää.
Esimiestehtävissä jo vuodesta 1997
lähtien toiminut Mikael Lehtinen siirtyi Securitaksen palkkalistoilta Porin
Ässät ry:n toiminnanjohtajaksi vuonna
2013 ja viimeiset kaksi vuotta hän on
toiminut HC Porin Ässät Oy:n toimitusjohtajana.
- Olen painottanut nuorille koko ajan
sitä, miten tärkeä asia armeijan käyminen on. Ongelmana on se, että monikaan nuori ei tietä, mitä armeija voisi
tarjota. Tästä syystä puolustusvoimien
ja joukko-osastojen pitäisi tehdä vieläkin enemmän valistustyötä nuorten
keskuudessa, ehdottaa Lehtinen.
- Itse olen neuvonut, että tähtäin kannattaa asettaa heti upseerikouluun.
Sieltä saa takuuvarmasti arvokasta kokemusta omaan resurssipankkiin. Pelk35

sä tavoitteessa eli talouden oikaisemisessa, mutta toisen vuoden tavoite eli
pelillinen menestyminen ja sitä kautta
tietysti myös talouden vahvistaminen
jäi kesken. Hedelmät jäivät nyt poimimatta, Lehtinen harmittelee.
- Toisaalta täytyy olla tyytyväinen siitä
hyvästä työstä, mitä on tehty viimeisen
kahden vuoden aikana. Se työ kantaa
meitä nyt eteenpäin. Isoa suunnitelmaa
ei ole koronan takia unohdettu, hän tiivistää.
Palataan vielä lopuksi Porin prikaatiin.
Mikael Lehtinen kertoo käyneensä
vanhassa varuskunnassaan sittemmin
useammankin kerran joko ohi ajaessaan sotkun munkeista nauttimassa tai
sitten kertausharjoitusten yhteydessä. Lukuisten kh-päivien lisäksi Lehtisen taustalta löytyy myös alueellinen
maanpuolustuskurssi vuodelta 2011.

Potretti armeija-ajalta.
(Mikael Lehtisen arkisto)

Sotilaskotiyhdistyksen toimistolla tehtiin keväällä vahdinvaihto. Uutena toimistosihteerinä aloitti Susanna Vuorinen.
Susanna ei ole sotilaskotityössä mikään keltanokka. Esitin
Susannalle muutamia haastattelukysymyksiä korona-aikaan
sopivasti sähköpostitse.

Sotilaskotiyhdistyksen
vahdinvaihto
Teksti: Seija Heiska ja Susanna Vuorinen

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Susanna Vuorinen, 58-vuotias
yo-merkonomi Säkylästä. Töitä taloushallinnon eri tehtävissä olen tehnyt
yli 30 vuotta. Alun perin olen Helsingistä lähtöisin, sukujuuret äidin puolelta ovat Satakunnassa. Syksyllä 1982
aloitin opiskelun Kokemäellä ja samana
syksynä tapasin prikaatissa palvelleen
kersantin ja vuoden 1983 alussa muutinkin sitten Säkylään Huovinrinteelle.
Silloinen poikaystävä on muuttunut
aviomieheksi ja jo eläköitynytkin prikaatista. Meillä on kaksi aikuista lasta,
jotka asuvat jo omillaan. Tytär harras-

taa myös sotilaskotitoimintaa ja on Säkylän yhdistyksen jäsen. Maaliskuun
alussa aloitin työt Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen toimistosihteerinä.

Sinulla on vahva sotilaskotitausta.
Kerro siitä.
Olin töissä vuosien 1985-87 välisenä
aikana yhteensä noin 7,5 kuukauden
ajan sotilaskodissa kiireapulaisena, lä-

hinnä alokasaikoina (silloin tuli vielä
kolme saapumiserää vuodessa). Yhdistyksen jäseneksi olen liittynyt vuonna
1986. Aluksi toimin tarjoilujaostossa ja
LSK:ssa, lasten syntymien jälkeen LSK
jäi pois. Yhdistyksen johtokunnan varajäsenenä olin vuosina 1994-1996 ja
1999-2000, varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuoden 2001 ja puheenjohtajana vuodet 2002-2007. Satakunnan sotilaskotiyksikön päällikkönä
toimin 1.1.2016 – 31.1.2017.
Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?
Lyhyesti sanoen taloutta, palkkoja ja
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yhdistystoimintaa. Jokainen osa-alue
sisältää monenlaisia tehtäviä. Ja olen jo
ollut parilla myyntikeikallakin.
Mitä odotit työltäsi?
Olen ajatellut asian siten, että olen
voinut tehdä harrastuksestani itselleni
työn. Oma toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä oli antanut hyvän kuvan toiminnasta ja nykyisistä omista
työtehtävistä. Pitkäaikaisen toimistonhoitaja Tuija Ryömän kanssa perehdytys sujui hyvin, vaikka kyllä vielä
tulee eteen asioita, joista joudun häntä
”häiritsemään”. Odotin myös, että työtehtävät eroavat aikaisemmista jonkin
verran ja se on täyttynyt, mm. yhdistystoiminnan monimuotoiset tehtävät.
Joka päivä oppii uutta, vaikka välillä
kantapään kautta.

mukaan. Tämä, jos mikä, on ollut poikkeusolotoiminnan harjoittelua.

Mitä harrastat sotilaskotityön
lisäksi?
Rakkain harrastukseni liittyy hevosiin.
Olen kolmessa ravihevosessa osaomistajana ja ratsastustakin olen harrastanut kahdessa jaksossa yhteensä lähes
25 vuotta. Raveissa tulee käytyä, aina
ei tarvitse edes olla omat turpakarvat
juoksemassa. Liikun mielelläni luonnossa, talvella hiihtäen ja muulloin samoillen ja puitakin välillä halaillen. Joskus saatan jopa käydä iltarasteillakin.

Kirjat ja käsityöt, lähinnä neulominen,
ovat myös rakkaita harrastuksia. Talvisin tulee myös pulahdettua Pyhäjärvessä kerran pari viikossa.

Kolme sinulle tärkeää asiaa, joista
et luovu?
Perhe on tietysti tärkeä ja jos saisi
suhteellisen terveenä sitten joskus tulevaisuudessa jäädä nauttimaan eläkepäivistä. Sen verran olen matkustellut
vuosien varrella eri puolilla maailmaa,
että kyllä meillä vaan on hieno kotimaa. Borta bra men hemma bäst.

Onko työsi vastannut odotuksiasi?
On vastannut, vaikka alku onkin ollut
hieman erilainen kuin osasin odottaa.
Työ on monipuolista kuten odotinkin.
Jokainen työpäivä on erilainen ja aina
ei kaikki mene ennakkosuunnitelmien
mukaisesti.

Mikä on yllättänyt ensimmäisten
kuukausien aikana?
Korona, kuten varmaan meidät kaikki
tänä keväänä. Täytyy myöntää, että
harrastuksesta on ollut hyötyä ja erityisesti tehtävistä, joita olen järjestössä
päässyt tekemään. Valitettavasti olemme joutuneet perumaan sisartapahtumia ja korona on vaikuttanut sotilaskodin ihan päivittäiseenkin toimintaan.
Maastoon suuntautuvia myyntikeikkoja olisin kuvitellut olevan enemmän
kuin mitä on ollut.

Onko sinulla vinkkejä uusien
sisarten hankintaan ja sisarten
aktivoimiseen/motivointiin?
Siinä meille kaikille onkin haastetta
saada uusia sisaria toimintaan mukaan.
Tämän kriisin aikana osa sisarista on
joutunut jäämään tauolle toiminnasta
ja suunniteltuja tapahtumia on jouduttu peruuttamaan, mutta selviämme
tästä kyllä. Jokainen sisar on hyvin tärkeä yhdistykselle ja koko sotilaskotijärjestölle. Toivonkin, että jos/kun tästä
vielä päästään normaaliin arkeen, niin
olemme taas kaikki innolla mukana ja
josko sitten saataisiin uusiakin sisaria

Tuija Ryömä siviiliin
Teksti: Seija Heiska Kuva: Marja Syrilä

Sotilaskodin toimistonhoitaja Tuija Ryömä siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä maaliskuun lopussa 24 vuoden ja kolmen kuukauden palveluksen jälkeen. Viimeistä työpäivää juhlistettiin kävely/suunnistusretkellä harjulle. Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry kiittää
Tuijaa kaikista näistä vuosista ja toivottaa mukavia eläkepäiviä.
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Kirjoittaja: Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, alikersantti
Abdel Bettahar

Toimikausi varusmiestoimikunnassa haastoi
ja palkitsi

T

oimikauteni varusmiestoimikunnassa on tulossa päätökseen. Jos
katson taaksepäin, voin sanoa toimikauden olleen opettavainen ja tapahtumarikas. Samaan aikaan tulevaisuus
näyttää kirkkaammalta ja valmiuteni
kohdata yhteiskunnan haasteet on kehittynyt niin maanpuolustuksen kannalta, kuin oman siviilielämän puolesta.
Minulle on aina ollut tärkeää kehittyä
ihmisenä ja kehittää muita ympärilläni.
Uskon siihen, että menestyminen niin
sanotusti maistuu varmasti jokaiselle,
mutta ryhmänä menestyminen on jotain aivan muuta. Tämän vuoksi hain
varusmiestoimikunnan puheenjohtajaksi.
Varusmiestoimikunnan tehtävä on vastuullista ja välillä haastavaa. Toiminnan
ja tehtävien kannalta keskeiset teemat
liittyvät varusmiehen toimintakyvyn
tukemiseen, kasarmin viihtyvyyden lisäämiseen, palvelusolosuhteiden parantamiseen sekä edunvalvonta. Suurin haaste liittyy juuri edunvalvontaan,

joka on ollut minulle pääprioriteetti
palveluksen aikana.
Varusmiestoimikuntaa tiedetään pääasiassa vapaa-ajan palvelujen kautta
varusmiesten silmin. Halusin ensin laajentaa tämän näkemyksen. Kävin aktiivisesti vierailemassa eri yksiköissä
keskustelemassa varusmiesten kanssa
palvelukseen liittyvistä asioista sekä
kyselemään yleistä vointia. Vierailut
madalsivat varusmiesten kynnystä ottaa minuun yhteyttä ja kertoa epäkohdista.
Edunvalvontaan liittyy myös toinen
haaste, nimittäin neuvottelutaidot korostuvat. Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja on pääasiassa sotilasarvoltaan alikersantti. Edunvalvonta, joka
liittyy sotamiehen tai vertaisen epäkohtaan oli huomattavan yksinkertaisempi ratkaista, kuin suuremman sotilasarvoa kantavan henkilön epäkohtaan
puuttuminen. Tämän ratkaisin sillä,
että verkostoiduin vahvemmin oman
varuskunnan oikeusupseeriin, jolta
sain paljon apua. Hän nimittäin opasti
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normeihin liittyvissä asioissa ja lisäksi antoi neuvoja ihmisten kohtaamiseen. Jaan yhden neuvon lukijan kanssa. Vaikka tiedät olevasi oikeassa, niin
anna toiselle mahdollisuus itse löytää
ratkaisu ja vältä syyttävän äänensävyn
käyttämistä. Tämän neuvon vien mukaan myös reserviin.
Toimikauteni on ollut myös erikoinen
johtuen covid-19 aiheuttamasta pandemiasta. Tämä herätti kysymyksiä
koko puolustusvoimien valmiuteen.
Oli hienoa nähdä, että pandemia otettiin tosissaan ja päätöksiä tehtiin tehokkaasti. Varusmiestoimikunnan silmin pandemia toi selvästi haasteita.
Toimitilamme suljettiin ja lomat venytettiin kahdeksi viikoksi. En voinut
vain sulkea puhelimen ja tietokoneen
lomilla, vaan tehtävät oli hoidettava
myös lomilla. Haasteista huolimatta se
oli opettava kokemus. Valmiuteen liittyy varotoimenpiteet suhteessa kriiseihin. Maailmassa useampi organisaatio
ei ollut valmistautunut ja kyllä näkyi!
Tulevaisuudessa tulee valmistautua
etukäteen kriiseihin. Porin prikaatissa
olemme laatineet kriisikommunikaatiosuunnitelman ja myös varusmiestoimikuntien sihteeristön jäsenenä nostin
huolenaiheen kokouksessa.
Reserviin lähden vahvempana ihmisenä ja kehittyneempänä. Mittaan onnistumiseni tehtävässä sillä miten tehtävät on hoidettu, mutta tärkeimpänä
miten oma ryhmäni on kehittynyt.

luomme eväitä hyvään elämään

Portti avoinna hyvään palveluun!

KUN ET TAHDO
PANKILTASI
KOHTELUA VAAN
PALVELUA

Puh. 044 7442 300
Turuntie 61, 32200 LOIMAA
• www.pihaportti.fi •

EURA | HUITTINEN | KIIKOINEN | PORI, Kauppatori
SASTAMALA | SÄKYLÄ | puh. 010 841 5700
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Korona muuttaa
elämää

K

oronapandemia rauhoitti ihmisten kevään. Pitkään on
näyttänyt siltä, että amerikkalaisilla palvelujärjestöillä tulee olemaan vaikeat ajat edessään, koska ihmiset
eivät enää halua myydä vapaa-aikaansa istuakseen parin viikon välein klubiensa kokouksissa. Saa nähdä, miten puolen
vuoden tauko vaikuttaa kyseisten yhdistysten jäsenten pysyvyyteen ja rekrytointiin. Loppuuko harrastus kokonaan vai
tuleeko ihmisistä jopa aktiivisempia ja halukkaampia melko
säännöllisiin sosiaalisiin kontakteihin?
Kiltatoiminta on tapahtumia alueosastoissa. Onneksi meitä on vuosikymmenten saatossa siunattu erinomaisilla ja
aktiivisilla henkilöillä, jotka jaksavat ja haluavat antaa omaa
aikaansa järjestääkseen ohjelmaa muille kiltalaisille. Yhdessä
tekeminen luo sellaista yhteisöllisyyttä, mitä ihmiset tarvitsevat. Sen nämä poikkeusolot ovat viimeistään todistaneet.
Me kaipaamme mahdollisuuksia tavata ystäviämme, kertoa
kokemuksistamme ja kuulla muiden tarinoita. Kiltalaisten
keskuudessa on mahtavaa tavata samanhenkisiä ihmisiä hienon harrastuksen parissa.Tervetuloa jatkamaan kiltatyötä
heti, kun vaan yhteiskunnan ohjeistus sen mahdollistaa!
Olen ollut vahvasti mukana sotaveteraanityössä Liedon
Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajana jo 16 vuoden ajan. Lietolaiset veteraanit, puolisot ja lesket kokoontuvat kaksi ker.
taa kuukaudessa tapaamaan toisiaan, keskustelemaan ja kuulemaan jonkun esityksen. Samalla me yhdistyksen edustajat
voimme saada heiltä tietoa avuntarpeesta tai muista mahdollisista murheista. Tässä kohtaa on pakko miettiä, loppuuko
sotaveteraanityö pääosin tähän kriisiin? Uskaltavatko noin
95-vuotiaat enää ensi syksynä lähteä ulos tapaamaan toisiaan? Onko heidän kuntonsa heikentynyt liikkumattomuuden aikana niin, etteivät he enää kykene lähtemään ulos?
Kunniakansalaistemme joukko on joutunut elämänsä aikana
kokemaan puutteen, sodan ajan, jälleenrakennuksen ja nyt
vielä koronapandemian. Vanhukset ovat nyt yhä enemmän
kuntien vastuulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat
kyllä käyvät kiitettävästi tunnuksen omaavien vanhusten
luona ja huolehtivat heidän kotiin vietävistä palveluistaan
ja kauppa-asioiden sopimisesta. Samoin kauppa-asioihin
apua saavat sotaveteraanien lesket. Mutta kaikki raskainta
on se, etteivät vanhukset saa tavata omaisiaan. Oli erittäin
koskettava nähdä tv-uutisissa, kun noin 90-vuotias mies kävi
vanhustentalon ikkunan takana juttelemassa talossa sisällä
olevalle vaimolleen. He ovat olleet yhdessä 70 vuotta, mutta
nyt heidät on eristetty toisistaan.
Puolustusvoimat on käsitellyt koronapandemiaa erinomaisesti, sillä altistuneita ei ole nimeksikään. Varusmiesten jako
kolmeen osaan ja niiden eristäminen toisistaan on toiminut
mallikelpoisesti ja palvelusmotivaatio on säilynyt hyvänä.

		
Porin prikaatin kilta ry:n
		 vuosikokous ja -juhla

Säkylän Huovinrinteellä lauantaina 19.9.2020
11-12.45 Kahvitus Sotilaskodissa vuosikokoukseen
osallistujille
11.00

Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla

12.45

Seppeleenlasku Porilaispatsaalla

13.00

Vuosikokous Elokuvaluokassa
- vuosikokouksessa käsitellään killan
sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat

14.00

Vuosijuhla Elokuvaluokassa
- juhlapuhe FT Lauri Hietaniemi:
Mannerheim-ristin ritari Auno Kuirin
palveluksia isänmaalle
- palkitsemiset
- Porilaissoittokunta

15.30

Ruokailu Upseerikerholla
ja mahdollisuus tutustua uuteen perinnetilaan

Tumma puku ja isot kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.
Kokous pidetään mikäli Suomessa on voimassa
ohjeistus yli 50 hengen kokoontumisiin.
Pyydän teitä tarkistamaan syyskuussa ennen
kokousta killan kotisivuilta www.porinprikaatinkilta.fi tai killan FB-sivuilta, voidaanko kokous järjestää.

Terveisin
Markku Heinonen
Porin prikaatin killan puheenjohtaja

Porin prikaatin kilta ry.
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Koronaviruspandemia muutti
pohjankankaan
tykistökillan
suunnitelmia

K

oronaviruspandemia muuttaa maailmaa ja
Pohjankankaan Tykistökillan toimintaa. Seuraavat killan suunnitellut ja jo sovitut tapahtumat jouduttiin perumaan Koronaviruspandemian
johdosta. Killan kevätkokous 21.3.2020 Kankaanpäässä, tutustuminen Tykistökoulun ampumaleiriin
Pohjankankaalla 29.4.2020, läheisten- ja kiltapäivä
viikonloppu Niinisalossa 11.–12.7.2020 peruuntuivat. Samoin peruuntui myös killan matka ValkoVenäjälle huhtikuussa ja uusi mahdollinen ajankohta
on suunnitteilla lokakuulle. Killan kevätkokouksen
siirto toukokuulle ei valitsevissa olosuhteissa onnistunut, vaan siirsimme kevätkokouksen asiat, kuten
vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja toiminnantarkastajan lausunnon sekä vuosijuhlan
kokonaisuudessaan syyskokouksen yhteyteen lauantaille 7.11.2020 Niinisaloon.
Vuosijuhlaan liittyen olimme ajoissa liikkeellä
ja juhlapuhujaksi saimme satakuntalaisen kansanedustajan sekä puolustusvaliokunnan jäsenen Eeva
Kallin. Saamme varmasti juhlassa ajankohtaisen
tietoiskun Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Seppeleen lasku on Talvisotaan lähdön muistomerkillä ja juhlan musiikista vastaa jälleen Seinäjoen Rautatieläisten soittokunta. Toivotankin tässä
Pohjankankaan Tykistökillan osastojen ja yhdistysten jäsenet tervetulleeksi ja aktiivisesti osallistumaan
vuosijuhlaamme.
Killan hallituksen kokous on syys-lokakuun vaihteessa Niinisalon sotilaskodin kerhotiloissa.
Suomalainen, varautumista jo useasti ennenkin
toteuttanut yhteiskuntajärjestelmä on jälleen osoittanut vahvuutensa Koronaepidemian hoidossa. Kyllä
tästäkin selvitään.

Pitkäaikainen kilta-aktiivi ja
useasti Läheisten-ja kiltapäivillä perinnevaljakkoa johtanut
majuri evp Pekka Termala (oik)
palkittiin Perinnevaljakkolautasella ja Tykistökillan standardilla
syyskokouksessa. Palkitsemisen suoritti Pohjankankaan- ja
Kankaanpään Seudun Tykistökillan puheenjohtaja, majuri evp
Kimmo Tuomi (vas).

Toivotan kaikille liikunnallista ja
rentouttavaa kesää!
Kimmo Tuomi
Pohjankankaan Tykistökillan
puheenjohtaja
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