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Puolustushallinnossa on alkanut valmistelutyö 
puolustuksen uudelleen järjestämiseksi vuoteen 
2016 mennessä. Puolustusvoimien toiminta on 
kallistunut siinä määrin, että enää ei ole varaa 

jatkaa nykyisellä järjestelmällä. Sotavarustuksen uusimi-
nen maksaa yhä enemmän, infrastruktuurin ylläpitokus-
tannukset ovat nousseet, kuten ovat puolustusvoimien 
henkilöstön palkatkin.

Jos merkittäviä uudistuksia, kuten sodan ajan joukkojen 
vahvuuksien supistamisia ei tehtäisi, suuri osa nykyisen 
laajuisista joukoista olisi tulevaisuudessa varustettu ”mal-
li Cajanderilla”. Tämä siksi, että vuosikymmenen puolivä-
lissä vanhentuvaa sotamateriaalia ei pystyttäisi uusimaan 
riittävästi. Lisäksi joukkomme tehokkuudessa olisi toivo-
misen varaa, koska ne eivät pystyisi toimintamääräraho-
jen puutteen vuoksi harjoittelemaan tarpeeksi. Puolustus-
voimilla olisi lisäksi rasitteena ikäluokkien pienentymisen 
vuoksi vajaakäytössä oleva varuskuntaverkko, josta mak-
settaisiin turhaan.

Tässä Porilaisen numerossa entinen Porin Prikaatin ko-
mentaja, kenraaliluutnantti Arto Räty valottaa puolustus-
voimauudistusta puolustusministeriön näkökulmasta. Asi-
aa täydentää Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti 
Jyrki Heinonen Pääesikunnan näkövinkkelistä. Molem-
pien kirjoituksista välittyy sanoma, että kysymys on mit-
tavasta uudistuksesta, joka koskettaa puolustusvoimien 
kaikkia osa-alueita. Jokainen kivi siis käännetään kustan-
nustehokkuuden saavuttamiseksi. Euro on kova konsultti.

Maanpuolustusväkeä askarruttanee, mikä on reservi-
läisen ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön rooli myller-
rysten jälkeen? Huoleen ei ole syytä. Vaikka jonkinlaisia 
tarkennuksia on todennäköisesti tulossa, yleinen asevel-
vollisuus on uudistuksen jälkeenkin puolustuskyvyn kes-
keinen kulmakivi, johon ei kajota. Puolustusvoimat tarvit-
see edelleen osaavia reserviläisiä sodan ajan joukkoihin ja 
kansainvälisiin tehtäviin. Mahdollisuus osallistua vapaaeh-

Puolustusvoima-
uudistus - jokainen 
kivi käännetään

toiseen maanpuolustustyöhön taas on toinen keskeinen 
tekijä, jolla rakennetaan korkeaa maanpuolustustahtoa. 
Yleinen asevelvollisuus ja korkea maanpuolustustahto 
ovat voimavaroja, joita ei ole varaa hukata.

Toinen ”Porilaisia”, Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
maanpuolustusväkeä sekä ympäröivää maakuntaa askar-
ruttava kysymys on, mitä tapahtuu uudistuksessa Porin 
Prikaatille? Vastausta ei vielä ole. Asema vaikuttaa kui-
tenkin vahvalta, koska viime vuosikymmeninä prikaatiin 
ja varuskuntaan on investoitu voimakkaasti. Myös varus-
kunnan ja ympäröivän maakunnan eri toimijoiden välises-
sä yhteistoiminnassa on saavutettu erinomaisia tuloksia.

Mitään ei ole kuitenkaan luvattu. Parhaiten voimme 
vaikuttaa asiaan kyseenalaistamalla aika ajoin tekemisem-
me ja parantamalla toimintaamme jatkuvasti. Muutoksis-
sa ovat näet vahvoilla ne, jotka tekevät asiat kerta kerran 
jälkeen paremmin ja kustannustehokkaammin.

Jokainen kivi on käännettävä myös Porin Prikaatissa, jos 
ei nyt joka päivä, niin ainakin aika ajoin.

”
Parhaiten voimme vaikut-
taa asiaan kyseenalaista-
malla aika ajoin tekemi-
semme ja parantamalla 
toimintaamme jatkuvasti.
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Puolustusvoimien tehtävät säi-
lyvät ja yleinen asevelvollisuus 
pysyy toiminnan perustana, 
mutta koko puolustusvoimien 

rauhan ja sodan ajan organisaatio se-
kä kaikki toimintatavat käydään läpi. 
Ratkaistavana on yksityiskohta poiki-
neen.

– Tulossa on iso uudistus. Ehkä mit-
tavin, mitä koskaan on tehty puolus-
tusvoimissa ja puolustushallinnossa, 
Arto Räty, 55, sanoo.

Tuore puolustusministeriön kanslia-
päällikkö valmistautuu uransa tähän 
asti suurimpaan urakkaan. Puolustus-
voimat myllytetään perinpohjaisesti ja 
nostetaan uuteen asentoon vuodek-
si 2016.

Räty saa puolustusvoimien uudis-
tuksen käsiinsä kuin räätälintyönä. 
Viisivuotinen kansliapäällikkyys päät-
tyy samaan aikaan kuin uudistuksen 
pitää olla valmis käytäntöön.

Yleinen asevelvollisuus pysyy, 
mutta kaikki muu myllytetään
Teksti ja kuva: Jorma Pihlava

Puolustusvoimat isoimman muutoksensa edessä
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Yleinen asevelvollisuus pysyy, 
mutta kaikki muu myllytetään
Teksti ja kuva: Jorma Pihlava

Yksityiskohdista ei vielä 
puhuta

Edelliset tehtävät puolustusvoimissa 
ovat luoneet lujan ponnistusalustan. 
Kenraaliluutnantti Räty jäi uuteen vir-
kaan ryhtyessään virkavapaalle pää-
esikunnan operaatiopäällikön tehtä-
västä

Uudistuksesta ja sen etenemisestä 
halutaan Rädyn mukaan kertoa avoi-
mesti, mutta sen yksityiskohdista mies 
on hiljaa kuin hauki. Hän toteaa kuin 
anteeksi pyytäen, ettei voi vielä ker-
toa miltä puolustusvoimat näyttää 
vuonna 2016. Itse asiassa hän ei si-
tä vielä tiedäkään – eikä kukaan muu-
kaan.

– Haasteet on tunnistettu ja suun-
nittelutyö aloitettu. Sodan ajan vah-
vuutta täytyy laskea nykyisestä 350 
000:sta. Kalusto ja varusteet van-
henevat, etenkin maavoimissa eikä 

koko varustusta ole missään tapauk-
sessa mahdollista uusia. Puolustus-
voimien materiaalin hinta nousee 
enemmän kuin muut kustannukset. 
Palkatkin nousevat. Vuonna 2016 va-
rusmiehiä astuu palvelukseen 4 000 
vähemmän kuin tänä vuonna, Räty 
luettelee. 

Yksityiskohdista, kuten lakkautetta-
vista varuskunnista, päästään nimien 
tarkkuudella keskustelemaan loppu-
vuodesta tai heti 2012 alussa.

– Koko organisaatio ja kaikki toi-
minnot käydään läpi, Räty vakuuttaa 
eikä anna pientäkään vihjettä edes 
Porin Prikaatista, jonka komentajana 
hän toimi 2000–2002.

Uudistuksella
tiukka aikataulu

Aikataulu on tiukka ja tuleva halli-
tuksen vaihtuminen tuo omat hidas-
teensa.

– Vaalien jälkeen asetetaan toivot-
tavasti jonkinlainen elin käytännön 
suunnittelijaksi. En toivo perinteistä 
laajaa turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tista selontekoa, vaan sellaisen, jon-
ka painopiste on puolustuksen uudis-
tamisessa, muuten aikataulu pettää. 
Uuden hallituksen ja eduskunnan oli-
si hyvä pystyä tekemään ratkaisun-
sa ensi vuoden alkupuolella, Räty toi-
voo.

Räty kertoo, että puolustusvoimat 
on pohjustanut tulevaa tutustumal-
la muun muassa sellaisiin pörssiyhti-
öihin, isoihin kaupunkeihin sekä eu-
rooppalaisiin verrokkimaihin, jotka 
itse ovat läpikäyneet perusteellisen 
muutoksen. Hän sanoo, että nämä ns. 
benchmarking-käynnit ovat paljas-
taneet kustannustehokkuuden lisää-
misen ja muutosprosessit hämmäs-
tyttävän samankaltaisiksi toimialasta 
riippumatta.

– Emme aio kopioida ketään, sil-
lä meidän toiminnassamme on omat 
erityispiirteensä. Yritysmaailman on-
gelmat ovat kuitenkin yllättävän sa-
manlaisia. Iso muutos vie vähintään 
neljä vuotta.

Kriisinhallinnasta
ei säästöratkaisuksi

Nykyhallitus on luvannut puolus-
tusbudjetin pysyvän nykytasolla. Ko-
rotuksia on turha odottaa. Seuraava 
hallitus tekee luonnollisesti omat rat-
kaisunsa.

– Kustannukset nousevat vuosit-

tain. Se edellyttää sopeuttamista. 
Vuoden 2016 muutoksen tulee olla 
niin iso, että tulevaisuus on turvattu 
2020-luvulle saakka, Räty sanoo.

Henkilöstövähennykset 
jatkuvat puolustusvoimissa

– Valtion tuottavuusohjelman mu-
kaan henkilöstöä on vähennettä-
vä noin 1 100 henkeä vuoteen 2016 
mennessä. Tässä ei siis ole kyse puo-
lustusvoimauudistuksesta, vaan jo 
päätetystä asiasta. Henkilöstö on 
jo vähentynyt 1990-luvulta yli 22 
000:sta 15 000:een. Pääosa on to-
dellista vähennystä, kumppanuuden 
kautta henkilöstö on vähentynyt vain 
noin 600:lla.

Arto Rädyn korrektissa kielessä ei 
puhuta leikkauksista, vaan sopeutta-
misesta. Myöskään ulkoistaminen ei 
kuulu puolustushallinnon termeihin, 
siinä on kyse kumppanuudesta.

Puolustusvoimien tehtävät ovat ko-
timaan puolustaminen, muiden viran-
omaisten tukeminen sekä osallistumi-
nen kansainväliseen kriisinhallintaan. 
Kaksi ensimmäistä ovat itsestään sel-
vyyksiä, mutta jälkimmäistä tavan ta-
kaa arvostellaan.

Räty toteaa oitis, ettei kriisinhal-
linnasta karsimisesta ole niukkuuden 
ongelman ratkaisuksi. Hän muistut-
taa, että kansainväliseen yhteisöön 
kuuluvana Suomen tulee olla muka-
na takaamassa kansainvälistä turvalli-
suutta – ja samalla poistamassa inhi-
millistä hätää.

– Osallistuminen on osa Suomen 
ulkopoliittista uskottavuutta ja samal-
la Suomen ja kansalaistemme turval-
lisuutta. Ei kukaan halua vapaamat-
kustajia pöytäänsä.

Kansainvälisestä kriisinhallintatyös-
tä tulee Suomeen myös paljon oppia. 
Niin puolustusvoimille sekä rauhan 
että sodan ajan toimintaan kuin myös 
siihen osallistuville yksilöille

– Kriisinhallinnalla on monta ulottu-
vuutta, Räty korostaa.
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Kansallisen 
puolustuksen 
lähtökohdista
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Kirjoittaja on Puolustusvoimien 
viestintäjohtaja, eversti Jyrki Heinonen 

”
Puolustusvoimien raken-
teen ja toiminnan tulee olla 
mietittynä ja mitoitettuna 
sodankäynnin asettamien 
vaatimusten kautta.

Puolustusvoimat on tehnyt uu-
distuksia koko olemassa olon-
sa ajan. Organisaatioita sekä 

joukkojen sijoituspaikkoja on muutet-
tu ja materiaalihankintoja varten on 
tehty erilaisia ohjelmia viisikymmen-
täluvulta alkaen. Poliittinen ohjaus tu-
li tiiviimmin puolustusvoimien kehit-
tämiseen mukaan parlamentaaristen 
puolustuskomiteoiden myötä. Viime 
vuosina Turvallisuus- ja puolustuspo-
liittiset selonteot ovat luoneet pohjan 
puolustusvoimien suorituskyvyn ke-
hittämiselle.

Taas on muutoksen aika. Pääesi-
kunnan johdolla valmistellaan puo-
lustusvoimauudistusta, jolla halutaan 
sopeuttaa toiminta ja organisaa-
tio vallitsevien ja tulevien haastei-
den mukaisesti. Kysymys on siitä, 
että puolustuskyvyn ylläpidon kus-
tannuskehitys, puolustusmateriaalin 
laaja vanheneminen sekä asevelvol-

listen ikäluokkien pienentyminen ei-
vät mahdollista nykyisen suuruisten 
puolustusvoimien ylläpitoa. Kustan-
nusten hillitsemisessä voidaan tarkas-
tella kolmea osa-aluetta eli puolus-
tusmateriaalihankinnat, rakenteiden 
ja infrastruktuurin ylläpito sekä joka-
päiväinen toiminta. Osa-alueiden pi-
tää olla tasapainossa keskenään, jotta 
voimavaroja voidaan käyttää talou-
dellisesti. Materiaalibudjetin nopeat 
säätelymahdollisuudet ovat rajalliset, 
sillä hankintojen rahoitus on jaettu 
yleensä monelle vuodelle ja merkittä-

viä summia on siis jo sidottu tulevien-
kin vuosien budjeteista. Rakenteissa 
ja infrastruktuurissa olemme pitkien 
vuokrasopimusten johdosta myös hi-
taiden muutosten tiellä. Jokapäiväistä 
toimintaa on supistettu voimakkaas-
ti niin sotaharjoitusvuorokausia, len-
totunteja kuin merivoimienkin päivit-
täistä toimintaa vähentämällä. 

Ikäluokkien pieneneminen vuodes-
ta 2016 alkaen on tosiasia. Palveluk-
sen aloittaa vuositasolla noin 4 000 
varusmiestä vähemmän kuin tänä päi-
vänä.  Varuskuntaverkon suuruuteen 
ja tiheyteen vaikuttavat luonnollises-
ti sodan ajan joukkojen ja toisaalta 
palveluksensa aloittavien määrä. Täs-
sä yhtälössä ei saa olla löysää, tyhjis-
tä kasarmeista maksavat kaikki veron-
maksajat aivan turhaan. Varuskuntien 
lakkauttamista ja materiaalihankinto-
ja ei kuitenkaan pidä asettaa toistensa 
vastakohdiksi tai vaihtoehdoiksi, vaan 
kehittämisessä pitää tarkastella näi-
den tekijöiden yhteisvaikutusta, jossa 
tullaan siihen, minkä tyyppisiä sodan 
ajan joukkoja ja millä varustuksella 
halutaan kouluttaa. 

Millaisiksi puolustusvoimien siis pi-
täisi tulla? Keskeisin vaatimusten 
asettamisen lähtökohta on ja sen tu-
lee aina olla kansallinen puolustus. 
Puolustusvoimien rakenteen ja toi-
minnan tulee olla mietittynä ja mi-
toitettuna sodankäynnin asettamien 
vaatimusten kautta.

Taloudellisesta tilanteestakin joh-
tuen yksi muutoksen keskeinen aju-
ri on kustannustehokkuus. Rakenteen 
ja toimintatapojen kohdalla tämä tar-
koittaa keskittämistä, standardisointia 
ja yhdistämistä. Nämä tarkastelut tu-
lee tehdä avoimin mielin puolustus-
haara-, organisaatiotaso- ja aluehal-
linnolliset tekijät unohtaen. 

Se, mitä puolustusvoimat nyt tar-
vitsee, on selkeä mandaatti uudelta 
hallitukselta valmistelujen viemisek-
si haluttuun suuntaan ja eduskunnan 
päätös tehtävistä toimenpiteistä. On 
parempi tehdä muutokset omaehtoi-
sesti kuin vasta pakon edessä, tämä-
kin lisää osaltaan maanpuolustustah-
toa.
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Laatuelämää laatujoukoille – 
täällä myös porilainen viihtyy

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

1,9 miljoonaa 
tarinaa
Mikä yhdistää 1,9 miljoonaa suomalaista? 
Se on oma osuuskauppa. 
S-ryhmän omistajina on jo yli 1,9 miljoonaa 
suomalaista. Oma osuuskauppa yhdistää 
ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin 
elämän suuriin juhlahetkiin. 
S-ryhmässä olet hyvässä seurassa.

Asiakasomistajuus kannattaa!

Joko sinä 
näet tähtiä?

Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen 
vakuutukset. Kun keskität asiointisi meille,  
voit maksaa kertyneillä OP-bonuksilla vaik-
kapa Pohjolan vakuutusmaksuja. 
Etua elämään OP-Pohjolasta.



Sotilasvala Alastaron 
moottoriradalla 18.2.
Teksti: Matti Vihurila  Kuvat: Juuso Salmi ja Iiro Rautiainen

Tammikuun saapumiserän sotilasvala keräsi tuhatpäi-
sen varusmiesten omais- ja ystäväjoukon Loimaalle, 
Alastaron moottoriradalle perjantaina 18.2. Pakkasta 
oli riittämiin, mutta tuuli maltillinen. Vuotta aiemmin 
vastaavassa tilaisuudessa olosuhteet olivat suorastaan 
hyytävät.

Valan kaavan esilukijana 
toimi kauppaneuvos 
Leevi K. Laitinen.
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Sotilasvala Alastaron 
moottoriradalla 18.2.

Perinteiseen tapaan valapäivän juhlallisuudet alkoivat 
seppeleenlaskulla sankarihaudalle. Virttaan kyläkirkon 
sankarihaudalle seppeleen laski eversti Eero Pyötsiä 
seurassaan yliluutnantti Timo Hiljanen ja alokas Kalle 
Mäkinen.

Valatapahtuman jälkeen uunituoreet jääkärit, pioneerit 
ja viestimiehet sekä omaiset siirtyivät Huovinrinteelle, 
missä jatkettiin omaistenpäivän merkeissä. Kenttälou-
naan, kalustoesittelyn ja Porilaismuseon ohella vierailla 
oli mahdollisuus tutustua varusmiesten arkeen.
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”Kunnioitetut sotiemme veteraa-
nit, arvoisa valayleisö ja palvelusto-
verit, Tänään Porin Prikaatin vuoden 
2011 ensimmäinen saapumiserä van-
noi sotilasvalansa. Kuulumme siihen 
sukupolveen, joka on saanut syntyä 
ja kasvaa itsenäisessä Suomessa. Tä-
mä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, 
vaan saamme olla kiitollisia Teille, ar-
voisat sotiemme veteraanit, tekemis-
tänne uhrauksista, siitä että olette 
taistelleet myös meidän myöhempien 
sukupolvien itsenäisyyden ja hyvin-
voinnin puolesta. Monet olivat rinta-
malle lähtiessään nuorempia kuin me 
tänään vannoessamme sotilasvalaam-
me. Myös edesmenneet pappani ja 
ukkini osallistuivat aikoinaan maam-
me puolustamiseen; toinen taistellen 
viisi vuotta rintamalla, toinen työs-
kennellen pommitusten kohteek-

si joutuneella Elisenvaaran asemalla. 
Kiitoksen saavat osakseen myös lot-
tina miesten vierellä puolustamiseen 
osallistuneet naiset sekä siviilit koti-
joukoissa, jotka tukivat omalla työl-
lään rintamalla taistelevia.

Nyt minä ja palvelustoverini otam-
me vuorollamme kantaaksemme 
oman vastuumme isänmaamme puo-
lustamisesta. Toivottavasti voimme 
kuitenkin tehdä osamme yhteiskun-
nan turvaamiseksi rauhan vallitessa, 
emmekä joudu puolustamaan maa-
tamme asein. Sota jättää aina arvet 
useiden sukupolvien ajaksi. 

Tänään olemme saavuttaneet yh-
den vaiheen asepalveluksessamme. 
Alokasaika on ohitse, mutta palve-
lusaikamme jatkuu uusin haastein. 
Olemme peruskoulutuksen aikana 
harjoitelleet monia sotilaan tarvitse-

J
o kutsunnat olivat jonkinlai-
nen virstanpylväs kasvussa 
pojasta mieheksi. Äitinä sitä 
ihmetteli, että missä vaihees-
sa vilkkaasta pienestä kikkara-
päisestä pojasta on tullut mies. 

Näinhän sen on kuitenkin mentävä ja 
hyvä niin. 

Kun melkein vuosi oli kulunut ja 
palvelukseenastumispäivä läheni, jän-
nitys kasvoi. Kalle murehti sitä, että 
aiemmat harrastukset, punttisa-
li ja uiminen, olivat jääneet vä-
hiin. Päivät autokorjaamolla oli-
vat toisinaan venyneet pitkiksi, 
kun työn jälkeen täytyi laitella 
omaakin autoa.

Vakuutin Kallelle hänen pär-
jäävän. Ja kunto varmasti kasvaa 
armeijassa. Tiedän poikani ole-
van sosiaalinen, huumorintajuinen ja 
reipas kaveri. Jo nämä ominaisuudet 
auttavat. Toki poikana partiometsissä 
vaeltelu ja yöpyminen laavuissa on eri 
asia kuin armeijan ”metsäleirit”, mut-
ta luulisin, että nuorempien ohjaami-
nen partiossa on tuonut oikeanlaista 
asennetta.

Viimeisenä iltana ennen lähtöä oli 
hässäkkää. Vanhempien, sisarusten 
ja tyttöystävän voimin etsittiin oikeita 
papereita ja varusteita. Lopuista hiuk-
sistakin täytyi vielä päästä eroon. Kun 

tarvitse koskaan kokea vastaavanlais-
ta, mutta silti pidän tärkeänä asepal-
veluksen suorittamista. Vanhemmille 
sukupolville mikään muu ei olisi tullut 
kysymykseenkään.

Alkutotuttautumisen jälkeen viestit 
Kallelta olivat pian hyvinkin positiivi-
sia. Aliupseereissa oli entisiä luokka-
kavereita ja muutenkin sopeutuminen 
sujui. Ensimmäisenä vierailupäivänä 
Kalle tuumasi, että pärjäähän tääl-

lä, kun vain tekee, mitä sanotaan ja 
ymmärtää, että armeijan tunti on 40 
minuuttia. Kiire odottamaan oli kuu-
lemma kova. Näin olen kuullut myös 
vanhemman polven upseereilta.

Eräänä aamuna kuuden jälkeen he-
räsin Kallelta tulleeseen tekstiviestiin. 
Kallelle oli ehdotettu puheen pitämis-
tä valatilaisuudessa ja hän kysyi mie-
lipidettäni. Ennen kuin ehdin vastata, 
ettei tuollaisesta voi kieltäytyä, hän il-
moitti jo tehneensä myöntävän pää-
töksen. Totesin pojalleni, että jonkin 

mia perustaitoja ja rakentaneet yh-
teishenkeä, joka on aina tehokkaan 
taistelu- ja puolustustaitojen edelly-
tys. Tästä on hyvä jatkaa asepalve-
luksen suorittamista. Kiitokset myös 
läheisillemme, jotka jaksatte kannus-
taa meitä velvollisuutemme suoritta-
misessa ja odottaa reserviin siirtymis-
tämme.

Vuoden 2011 tammikuun saapu-
miserän palvelustoverit; tänään va-
lapäivänämme olkaamme kiitollisia 
aiemmille sukupolville ja sotiemme 
veteraaneille itsenäisestä Suomes-
ta, jota meillä on velvollisuus ja oike-
us puolustaa. Olkaamme ylpeitä siitä, 
että osallistumme velvollisuutemme 
täyttämiseen ja toivokaamme, että 
saamme jatkossakin elää rauhan val-
litessa.”

poika sitten ovella teki lähtöä, tunsin 
sekä haikeutta että ylpeyttä. Vaikka 
Kalle on asunut kotona, hän on silti 
jo jonkin aikaa elänyt jokseenkin itse-
näistä elämää; käynyt töissä, hoitanut 
itse niin ruokailun kuin pyykinkin. Tä-
mä oli kuitenkin uusi tilanne. Ronja-
koirakin vaistosi sen, sillä Kallen läh-
dön jälkeen se makasi vuorokauden 
Kallen huoneen oven edessä odotta-
en tätä takaisin.

Haikeuden peittosi kuitenkin jon-
kinlainen ylpeys siitä, että Kalle halusi 
suorittaa asepalveluksen. Omat van-
hempani olivat kokeneet toisen maa-
ilmansodan. Olen kuullut isäni tarinoi-
van kokemuksistaan lukioajoilta, kun 
he Elisenvaaran koulussa harjoittelivat 
ullakolla juoksemista kaasunaama-
rit kasvoilla. Äitini kertoi kuuluneensa 
pikkulottiin. Nykyinen hyvinvointim-
me ei olisi mahdollista ilman aiempien 
sukupolvien tekemiä uhrauksia. Tie-
tenkin toivon, ettei minun ja lasteni 

Äidin oikeus
Teksti: Lea Mäkinen  Kuva: Mäkisten perhealbumi

Jääkäri Kalle Mäkisen puhe sotilasvalalla 18. helmikuuta
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muunkin kuin punkan petaamisen 
hän on kaiketi tehnyt hyvin, kun moi-
sen kunnian sai osakseen. Aluksi Kal-
le oli luullut tehneensä jotain pahaa 
joutuessaan kapteeni puhutteluun. 
Onneksi kyseessä ei kuitenkaan ollut 
moite, vaan kunniatehtävä, josta us-
koin poikani varmasti suoriutuvan.

Valatilaisuus oli liikuttava ja hieno 
tapahtuma. Niinkin suurelle ihmis-
joukolle puhuminen ei ole edes tot-
tuneelle esiintyjälle itsestäänselvyys. 

Hyvinhän tuo meni ja ääni kesti sen 
ajan, minkä tarvitsi. Illalla puheääntä 
ei sitten enää tullutkaan, kun flunssa 
iski oikein kunnolla.

Nyt Kalle on aloittanut aliupseeri-
koulun pioneerilinjalla. Asepalveluk-
sen suorittaminen jatkuu ainakin tam-
mikuuhun 2012. Mitä sen jälkeen 
elämä tuo eteen, jää nähtäväksi. Äiti 
on tietenkin aina ylpeä, kun oma lapsi 
pärjää. Mutta ennen kaikkea iloa tuo 
se, että lapsi tekee itselleen parhaiten 

sopivia valintoja. Ja äidillä on aina jos-
kus oikeus muistella sitä pientä kiha-
rapäistä poikaa, jonka ensimmäinen 
sana oli ”auto” ja joka kantoi mootto-
risahaa mukanaan jopa serkun rippi-
juhliin armeijan kuosiin sopiva ”maas-
tolippis” päässään...

Lea Mäkinen toimii kasvatus-
tieteellisten aineiden opet-
tajana Loimaan ammatti- ja 
aikuisopistossa.

”
Kun poika sitten ovella 
teki lähtöä, tunsin sekä 
haikeutta että ylpeyttä.

”
Nyt minä ja palve-
lustoverini otamme 
vuorollamme kan-
taaksemme oman 
vastuumme isän-
maamme puolusta-
misesta.
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Säästöpankki 
tarjoaa 

hyviä vaihtoehtoja 
säästämiseen.

Sanoohan 
sen jo nimikin.

www.saastopankki.fi

Valitse viisaasti
 paikkakunnan oma 

energiayhtiö.
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Huhtikuun eduskuntavaalit on puo-
lustusvoimien kannalta arvaamatto-
man tärkeä toimitus. Uusi eduskunta 
sekä tuleva hallitus ja sen puolustus-
ministeri ovat ratkaisevia toimijoita, 
kun puolustusvoimain komentajan, 
kenraali Ari Puheloisen peräänkuulut-
tamaa puolustusvoimien uutta asen-
toa viimeistellään.

Puheloisen viime syyskuussa antama 
työmääräys on itse asiassa kuin räätä-
löity uudelle päättäjäkaartille. Seuraa-
va eduskuntakausi päättyy keväällä 
2015. Puolustusvoimien tulee olla uu-
dessa asennossaan vuoden 2016 al-
kaessa. Päätökset on tehtävä hyvissä 
ajoin, minkä vuoksi raskassoutuiseen 
selontekomenettelyyn ei ole aikaa. 
 
**** 
 
Komentajan sanonta uusi asento on 
kaikessa yksinkertaisuudessaan oival-
linen. Ei korjata vanhaa, vaan tehdään 
uusi.

K
O

L
U

M
N

I

Kirjoittaja Jorma Pihlava on Turun Sano-
mien aluetoimittaja ja Porilainen-lehden 
avustaja.

Uusi asento on
ison työn takana

Tähän asti on säästötoimiin ryhdyt-
täessä menetelty niin, että on otettu 
esiin maavoimat ja karsittu, anteeksi 
sopeutettu, niin paljon kuin on keh-
dattu. Muuhun ei ole isommin kajot-
tu.

”
Nyt on edessä puolustus-
voimien historian isoin uu-
distus. Se tarkoittaa, että 
kaikki käydään läpi. 

Koko ajan pitää ehtiä ajatella ko-
konaisuutta, oli miten kiire tahansa. 
On pystyttävä puntaroimaan uhka-
kuvat, niin nykyiset kuin tulevatkin ja 
ratkaisemaan miten niihin vastataan. 
Pitääkö jotain puolustushaaraa vah-
vistaa, vaikka kokonaisuutta eurois-
sa laskien supistetaankin? Tarvitaan-
ko jotain kokonaan uutta, esimerkiksi 

verkkosodankäyntiin liittyvää? Onko 
toimintoja, joista aika on tylysti aja-
nut ohi?

Jos politiikka, kuten vähän näyt-
tää, muovaantuu entistä populisti-
semmaksi, tulee puolustusvoimien 
ja poliitikkojen toiveiden ja tarpei-
den yhteensovittamisesta oksainen 
pala. Nyt ei kuitenkaan pidä sortua 
muunlaiseen aluepolitiikkaan kuin 
sellaiseen, jossa koko Suomen alu-
een paras ohjaa ajatuksia ja tekoja. 
 
**** 
 
Pyöräytetäänpä ihan siviilipohjalta 
muutama ajatus.

Ilmavoimat toimii ilmeisesti niin 
korkealla, etteivät sopeuttajien sor-
met ole tähän asti sinne yltäneet.

Kolmen lennoston tarvetta voidaan 
varmasti perustella maantieteellä. Vai 
voidaanko? Millä perustellaan sitä, et-
tä ilmavoimilla on kolme oppilaitosta 
kolmella eri paikkakunnalla? Ilmaso-
takoulu toimii Tikkakoskella, jonne il-
mavoimien esikuntakin 1970-luvulla 
hajasijoitettiin, Lentosotakoulu Kau-
havalla ja Teknillinen koulu Jämsässä.

Merivoimiinkaan ei äkkiä muistellen 
ole isoja remontteja tehty, paitsi esi-
kunta siirretty Turkuun.

Eikö merivoimat voisi keskittää Varsi-
nais-Suomeen enemmänkin? Lautta-
yhteyden taakse Suomenlinnaan eris-
täytyneelle Merisotakoululle löytyisi 
varmasti tarvittavat tilat Turusta. Entä 
tarvitseeko Suomen puolustus kaksi 
merivoimien valmiusyhtymää?  Saa-
ristomeren meripuolustusalueen koti-
paikka on Turku. Suomenlahden me-
ripuolustusalueen päätukikohta on 
Kirkkonummella, mutta sillä on jouk-
koyksiköt myös Helsingissä ja Kotkas-
sa.

Myönnetään, että edellinen kappa-
le voi Helsingin näkökulmasta näyt-
tää aluepolitiikalta. Se ei kuitenkaan 
ole sitä.

 
****

Puolustusvoimat on instituutio ja 
apparaatti, jonka osaset koetaan toi-
nen toistaan pyhemmiksi. Mikä his-
toriallisista syistä, mikä kulttuuri-
arvoiltaan, mihin muuten vain on 
latautunut vaunulasteittain nostalgi-
aa. Nyt niitä kaikkia on pakko katsoa 
realistin silmin.
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S
eurakuntapappi tuoksuu 
kahville ja pullalle, sotilas-
pappi tuoksuu nuotiolle, 
naureskelevat kenttärovas-
ti Jukka Lehto ja Porin Pri-

kaatin uusi sotilaspastori Risto Katila 
lämmitellessään nuotion ääressä en-
nen kenttähartauden alkua. 

 Euran Kauttualta kotoisin olevalle 
Katilalle ei Porin Prikaati ole uusi tut-
tavuus, sillä hän on suorittanut täällä 
varusmiespalveluksensa ja sen jälkeen 
toiminut muutaman kuukauden sopi-
mussotilaana. Lähdön ja paluun väliin 
on mahtunut monenlaisia töitä. Ris-
to on toiminut uskonnon ja historian 

opettajana Helsingissä sekä pappina 
muutamassa seurakunnassa. 

- Varusmiespalveluksessa jäi myön-
teinen kuva puolustusvoimista. Ker-
tausharjoituksissa syttyi kipinä, että 
tämä voisi olla sellaista työtä, jota ha-
luaisin tehdä, Katila kertoo päätymi-
sestään takaisin Huovinrinteelle.  

Papin työ varuskunnassa sisältää 
muutakin kuin hartauksia ja juma-
lanpalveluksia, mm. paljon opetusta. 
Aiheet vaihtelevat kirkollisesta työs-
tä eettisiin ongelmiin ja kaatuneiden 
hoitoon. Tärkeässä osassa on myös 
seurakunnan jäsenten sielunhoito eli 
varusmiesten huolien ja murheiden 

Seurakuntapappi 
tuoksuu kahville ja pullalle, 
sotilaspappi tuoksuu nuotiolle
Teksti ja kuva: Juuso Salmi

kuunteleminen.  Risto haluaa, että va-
rusmiehet eivät turhaa arkaile. Mikäli 
asiaa on, sotilaspapin nähdessään voi 
tulla vetämään hihasta ja juttelemaan. 

- Meidän sotilasarvot eivät ole vält-
tämättä kaikille tuttuja. Unohda pu-
huttelu ja kysy, että onko hetki ai-
kaa. Turhat kynnykset pois. Ei ole niin 
pientä murhetta tai asiaa, että siitä ei 
voisi tulla puhumaan.     Varuskunnan 
pappeihin voi ottaa yhteyttä myös 
puhelimella, joko soittamalla tai teks-
tiviestillä, ja myös sähköpostilla heidät 
saa kiinni.

Yhteystiedot:

Kenttärovasti Jukka Lehto

puh. 0299 441 151

Sotilaspastori Risto Katila 

puh. 0299 441 139
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Proteesiasioissa
teitä palvelee

Erikoishammasteknikko 
Juha Nepponen

Väinämöisenkatu 6B, OP-talo
Tiistaina klo 9–17, perjantaina klo 9–12

Muina päivinä tilauksesta Puh. (02) 762 2393

Loimaan Lukko Oy
Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

ABLOY- valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

Sotilaspastorin lisäksi Porin Pri-
kaatissa työskentelevät myös 
kenttärovasti ja varusmiespap-

pi. Pirkanmaalta kotoisin oleva kent-
tärovasti Jukka Lehto on ollut täällä 
jo vuodesta 2008 alkaen. Sitä ennen 
hän on toiminut useissa eri joukko-
osastoissa ympäri Suomea.

- Työ varuskunnassa on papin työn 
ydintä, pappi ja seurakunta ovat tääl-
lä lähekkäin ja samaa porukkaa, ku-
vailee Lehto työtään Porin Prikaatissa. 
Opetus- ja julistustyön lisäksi papeilla 
on erilaisia kristillisiä toimituksia kuten 

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

Varuskunnassa pappi ja 
seurakunta ovat lähekkäin

ristiäisiä, häitä ja hautajaisia. Niitä tu-
lee Porin Prikaatin henkilökunnalta ja 
varusmiehiltä noin kymmenen kappa-
letta vuosittain, pyyntöjä tulee myös 
aiempien seurakuntien jäseniltä. 

Joukoa täydentää kokemäkeläinen 
varusmiespappi Antero Toikka. Nor-
maalin varusmiespalveluksen lisäk-
si varusmiespapin palvelus pitää sisäl-
lään varusmiesten huolien jakamista, 
hartauksien ja raamattupiirin pitämis-
tä sekä oppitunteja. Raamattupiiri ko-
koontuu tiistaisin ja torstaisin kello 19 
kasarmi 2:ssa, ja sotilaskodin remon-

tin valmistuttua raamattupiiri siirtyy 
sen hiljaiseen huoneeseen.  Varus-
miespapin voi yleensä löytää VMTK:n 
toimistolta, mutta hänet saa kiinni 
myös puhelimella.

- Alun perin hain teologiseen tie-
dekuntaan, koska halusin uskonnon 
ja psykologian opettajaksi. Nyt en ole 
enää vakuuttunut siitä, ettei musta 
voisi pappia tulla, kertoo Toikka va-
rusmiespappina olemisen vaikutuk-
sista tulevaisuuden suunnitelmiinsa.                                                                                                                 
- Hyvillä mielin lähden opiskelemaan 
teologiaa syksyllä.

Pöytyän kunta 
puh. (02) 481 000 tai 
kunta@poytya.fi

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

Brahenkatu 9 A 9, 20100  Turku   Puh. (02) 251 1004,  fax (02) 251 4106
aatsto@lindell.inet.fi 



16

Porilaistaistelija, 
kouluttajapalkinto:
Ylil Henri Huurinainen (Sipoo)
Kapt Jari Levo (Raisio)
Yliv Jaakko Pakula (Säkylä)

Joukkoyksiköiden 
kärkikouluttaja:
Ylik Veli-Kalle Kursi (Sastamala)
Ylil Joni Halli (Säkylä)
Ylil Ari Hämäläinen (Turku)

Porin Prikaatin levykkeet
Kultainen levyke: (ylin kuva)
Ltn Teppo Suominen (Köyliö)
Ylil Jussi Alanko (Rauma)
Ylil Jarkko Tuominen (Säkylä)
Ylil Ilkka Permo (Laitila)
Ltn Jyrki Alanen (Säkylä)

Hopeinen levyke: (keskellä)
Kapt Timo Kuusela (Raisio)
Kapt Kai Metsä-Tokila (Mynämäki)
Varastomestari Olli Ruohomaa (Säky-
lä)
Ylil Joni Ala-Ristaniemi (Köyliö)
Ylil Tommi Mäkinen (Säkylä)

Pronssinen levyke: (alin kuva)
Kapt Mika Julin (Turku)
Maj Markku Niemi (Turku)
Ltn Pasi Kaunisharju (Kokemäki)
Ylil  Petteri Koivula (Lieto)
Ylik Matti Filatoff (Turku)
Ltn Matti Kronman (Säkylä)
Ylil Matti Uotila (Paimio)
Ylil Sauli Virtanen (Turku)
Ylil Tomi Saikkonen (Turku)
Ylik Toni Hinkkanen (Masku)
Kers Ville-Matti Väisänen (Ulvila)
Varastonhoitaja Olli Vahala (Huitti-
nen)
Varastonhoitaja Arto Kivimäki (Sasta-
mala)
Ylik Mika Huju (Sastamala)
Asentaja Harri Hirsikangas (Huittinen)
Asentaja Juha Hynnä (Säkylä)
Asentaja Markus Rannanmäki (Säky-
lä)
Asentaja Tatu Mäki (Eura)
Asentaja Erkki Hassi (Sastamala)
Toimistosihteeri Tuula Setälä (Säkylä)

Vuosipäivän 
palkitsemiset
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Vuoden siviilityöntekijä
Varastonhoitaja Veijo Alento (Eura)

Vuoden urheiluteko:
Ylil Janne Kivelä (Salo)

Vuoden työpiste:
Huoltokomppania

Joukkoyksikön vuoden 
liikuntavaikuttaja:
Ylil Kimmo Heino, HKESK (Säkylä)
Kers Oskari Kössi, SATPIONP (Ori-
pää)
Ylil Janne Kivelä, SATJP (Salo)
Ltn Sami Koivisto, L-SVP (Helsinki)

Jalkaväen ansioristi 
ilman solkea:
Ltn Erkki Kantonen (Pöytyä)
Maj Markku Niemi (Turku)
Ylil Jari-Pekka Mustonen (Eura)
Ylil Tommi Mäkinen (Säkylä)
Ylil Juha Seppä (Säkylä)
Ylil Markku Korpela (Ulvila)
Ylil Arto Kelhä (Rauma)
Ylil Juhani Soranko (Säkylä)
Ylil Juha Rinta-Keturi (Eura)
Ylil Reijo Kortteus (Eura)
Kapt Keijo Elonen (Säkylä)

Jalkaväen ansioristi 
soljen kera:
Ev Eero Pyötsiä (Espoo)

Jalkaväen ansioristi 
ilman solkea:
Vuorineuvos Simo Palokangas (Säky-
lä)
Teollisuusneuvos Esko Eela (Säkylä)
Toimitusjohtaja Matti Ratsula (Pori)

Sotilasmusiikkiristi:
Yliluutnantti Timo Hiljanen (Köyliö)

Porilaisristi: (kuva alla)

Ylil Mikko Bäckström (Turku)
Ylik Toni Hinkkanen (Masku)
Inskapt Matti Hirvelä (Ulvila)
Ylik Johan Isotupa (Laitila)
Evl Kari Kaakinen (Espoo)
Ylil Atte Kaleva (Helsinki)
Ylil Jani Karlsson (Säkylä)
Ltn Pasi Kaunisharju (Kokemäki)
Ylik Arto Kauppinen (Harjavalta)
Ylil Juha Kauppinen (Turku)
Ylik Keijo Keskinen (Lappajärvi)
Ylil Janne Kivelä (Salo)
Ylik Kaarlo Koskela (Sastamala)
Kenttärovasti 
Jukka Lehto (Kangasala)
Asentaja 
Kari Lindholm-Ventola (Naantali)

Kers Ville Nevalainen (Eura)
Ylil Kalle Nieminen (Koski TL)
Ltn Ville Nikkinen (Säkylä)
Ltn Heidi Nuorala (Rauma)
Ylik Jaska Peltonen (Tampere)
Kapt Eero Pietilä 
Kers Jani Pihala (Laitila)
Maj Timo Rantala (Kankaanpää)
Ev Pekka Saariaho (Helsinki)
Ylil Tomi Saikkonen (Turku)
Sotilaspastori Hannu Tomperi (Ulvila)
Ylil Joni Ylöstalo (Eura)
Kapt Matti Vesikko (Pöytyä)
Ylil Harri Vire (Säkylä)
Kiinteistönhoitaja Raimo Heinonen 
(Säkylä)
Kenttäsairaanhoitaja Päivi Kuusela 
(Kokemäki)
Laitossiivooja Sirkka-Liisa Laakso (Sä-
kylä)
Sotilaskodin johtaja Merja Lankinen 
(Rauma)
Sotilaskotisisar Tarja Putko (Köyliö)
Kunnossapitoammattimies Jarmo 
Saarinen (Säkylä)
Aluepalomestari Harri Salonen (Sä-
kylä)
Komisario Matti Salonen
Komisario Lasse Suokas
Sotilaskotisisar Pirjo Vaano (Huitti-
nen)
Siivooja Teija Viljanen (Eura)
Kihlakunnansyyttäjä Hannu Väntsi 



18

Porin Prikaatin Vuoden 
työpisteen kunniataulun 
sai vuosijuhlallisuuksis-
sa vastaanottaa Huolto-
komppia. Yksikön porras-
käytävän seinässä olevaa 
kunniataulua on ihailtu ja 
syynätty tarkkaan. 

Huoltokomppania marssii 
osaamisen kärjessä
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Huoltokomppanian henkilö-
kunta näkee tiettyä lisäarvoa 
sille tosiseikalle, että nyt ensi 

kertaa valinnan kohteeksi tuli perus-
yksikkö.

Yksi vuoden työpoisteeksi valinnan 
kriteeri oli komppanian varusmiesten 
hyvä menestys useana vuonna erilai-
sissa peruskoulutus- ja joukkokoulu-
tuskauden koulutustasomittauksissa. 

- Kärkipäähän sijoittumisen valt-

tina on ollut tasaisuus jokaisella tar-
kastettavalla osa-alueella. Annamme 
monentyyppistä koulutusta ja jokai-
sella kouluttajalla ovat omat erityis-
alueensa. He siirtävät omaa hyvää 
motivaatiota koulutettaviin, mikä nä-
kyy erityisesti kaikkein tärkeimmässä 
eli suoritustasomittaustuloksista jouk-
kokoulutuskauden lopussa, ennen re-
serviin siirtymistä, kertoo komppanian 
varapäällikkö Ilkka Mäki-Ullakko.

OSAAMISEN KÄRJESSÄ.
Vuoden työpiste on arvo-
kas tunnustus, sitä kannattaa 
vaikka vähän tuulettaa, totea-
vat kouluttajat Ilkka Mäki-Ul-
lakkoja  Ilkka Permo (takana 
vas.) sekä varusmiespalvelus-
taan suorittavat ammattitaita-
jat Olli Lyyra, Janne Salama, 
Vesa-Matti Korenius (polvella 
vas.), Juhani Heinonen ja Joel 
Brander.
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Huoltokomppaniaan kouluttaa so-
danajan huolto- ja tukitehtäviin kak-
si noin 100 – 150 varusmiestä kä-
sittävää saapumiserää. Kouluttajia 
yksikössä on 14. Peruskoulutuskau-
den jälkeen osa varusmiehistä sijoite-
taan prikaatin eri työpisteisiin oman 
erikoiskoulutuksensa mukaan. Pää-
osa varusmiehistä palvelee 362 vuo-
rokautta. Jokainen vähänkin asioista 
perillä oleva tietää, että Huoltokom-
ppanian osaavien varusmiesten roo-
li näkyy varuskunnan arjessa lähes jo-
kaisessa työpisteessä. 

- Prikaatin toiminta ontuisi pahasti, 
jos kuljetuskeskus, lukuisat varastot, 
lääkintäpalvelut, pelastusasema, polt-
toainejakelu, ajoneuvojen huoltotoi-
minta, tauluvarasto ja lähettitoiminta 
jäisivät ilman kouluttamiamme varus-
miesosaajia. Teemme luonnollisesti 
paljon yhteistyötä prikaatin eri toimi-
pisteiden kanssa, yliluutnantti Mäki-
Ullakko toteaa.

Huoltokomppanian kuljetus- ja 
kunnossapitolinjan johtaja Ilkka Per-
molla on pitkä kokemus moottori-
ajoneuvon kuljettajien ja moottoria-
liupseereiden koulutuksesta. Hänen 
mielestään komppanian hyvä koulu-
tustulos on monen asian cocktail.

- Meillä on hyvä kouluttajahenki-
löstö, jossa on edustettuna sekä ko-
kemusta että nuoruuden intoa. Kou-
lutus suunnitellaan aina etukäteen 
huolellisesti ja toteutuksesta ei luis-
teta. Henkilöstön keskinäisessä kans-
sakäymisessä ei ole myöskään säröjä, 
joka näkyy saumattomana yhteistyö-
nä.

Yliluutnantti Permon mukaan va-
rusmiehet ammentavat oppia ja ko-
kemusta hyvällä asenteella. Pidem-
män palvelusajan vastineeksi heillä on 
myös paljon kotiin ja siviilityöelämään 
vietävää. 

- Sotilaspassin lisäksi nuorukaisil-
la on suoritettuna kunkin erityisalan 
mukaisia taitokortteja kuten hygie-
niapassi, tulityökortti ja ensiapukortit. 
Puhumattakaan erilaisista kuljettajan 
tutkinnoista tai moottorialiupseerin 
pätevyydestä, joilla voi hakea suoraan 
työpaikkaa intistä kotiuduttuaan.

Permon mielestä puolustusvoi-
mista onkin tullut siviiliyhteiskunnan 
kannalta yksi merkittävimmistä kul-
jettajan ammattiin kouluttavista lai-
toksista.

- Voi sanoa, että puolustusvoimat 
kouluttaa yhteistyössä eri palvelutar-
joajien kanssa nykyisin suurimman 
osan tulevista maamme tavarakulje-
tusliikenteen kuljettajista.

jätä kerääminen
meille.

Plockandet i 
rätta händer.

www.okperinta.fi
okperinta@okperinta.fi

Vaasa – Helsinki – Tampere – Turku – Tallinn
Vasa – Helsingfors – Tammerfors – Åbo – Tallinn
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Arvokas tunnustus alle 
kolmessa vuodessa
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Euralainen Veijo Alento on työs-
kennellyt ”intin hommissa” yli 
30 vuotta. Kiinteistönhoito- 

ja kunnossapitopalveluja tuottavan 
Puolustushallinnon Rakennuslaitok-
sen Säkylän toimipisteen varastonhoi-
tajana hän aloitti v.1980 ja siirtyi Po-
rin Prikaatin palvelukseen joulukuussa 
2008. Entisessä hevostallissa sijaitse-
van elektroniikkavaraston varaston-
hoitajana työskentelevän Alennon 
asiakasmyönteisyys ja palvelualtti-
us tulivat huomatuiksi varsin nopeas-
ti. Vuoden siviilityöntekijän palkinnon 
taustalla onkin pitkälti Veijon asiak-
kaiden eli varusmiesten kouluttajien 
kiitokset ammattitaitoisesti hoidetus-
ta työstä.

Muutos kiinteistöhuollon tehtävistä 
kiivasrytmiseen asiakaspalveluun on 
ollut tekijälleen mieleen.

- Olen itse tykännyt tästä työstä. 
Elektroniikkavarastolla työskentelee 
kaikkiaan kuusi henkilöä, neljä soti-
lasta ja kaksi siviiliä. Huumoria riittää, 
Veijo vakuuttaa hymyillen. 

Hänen työsarkaansa kuuluvat kent-
täradiot ja –puhelimet sekä kenttäsäh-
köverkon materiaali voimakoneineen. 
Asiakaskunta muodostuu pitkälti kou-
luttajista, jotka käyvät noutamassa ja 
palauttamassa koulutuksessa ja har-
joituksissa tarvittavaa kalustoa. Kii-
vain aika alkaa peruskoulutuskauden 
päätyttyä, heti sotilasvalan jälkeen.

Silloin tuntuu, että kaikissa komp-
panioissa on samanaikaisesti viesti-
koulutusta eikä kalustoa tahdo mil-
lään riittää jokaiselle tarvitsijalle. Pyrin 
tekemään parhaani, jota kaikki kyke-
nisivät järjestämään omat koulutuk-
sensa.

Alento toivookin, että materiaaliti-
laukset tehtäisiin 3 – 4 päivää, mie-
lellään viikko ennen tarvetta, jotta 
varastolle jäisi pelivaraa ja aikaa to-
teuttaa asiakkaan toiveet mahdolli-
simman täydellisesti. 

- Palautettaessa materiaalin on ol-
tava huollettua ja viallinen materiaali 
merkittyä. Muutoin on turha ihmetel-
lä, miksi joskus saa käyttöönsä toimi-
matonta välineistöä, sillä omat henki-
löstöresurssimme eivät valitettavasti 
mahdollista kaiken kaluston tarkista-
mista käytön jälkeen, Veijo Alento ko-
rostaa.

Musiikkia kuunnellen, 
soittaen ja siitä lukien

Vapaa-aikanaan kolmilapsisen per-
heen pää kyyditsee lapsia harrastuk-
siinsa ja hoitaa omakotitaloa, mutta 
omaakin aikaa jää. Silloin kuunnel-
laan kotimaista musiikkia - Juha Mat-
tia, Finlandersia ja Tarja Lunnasta - ja 
luetaan dekkareita ja elämänkerto-
ja. Yöpöydällä odottaa parhaillaan 
1950-luvun suomalaisista naislaulajis-
ta kertova teos.

- Seija Lampila ja Vieno Kekkonen, 
Veijo listaa muutamia kirjan valovoi-
maisimmista persoonista.

Kuuntelun ohella hän käy soitta-
massa kitaraa majuri Kari Toivosen 
johtaman Porin Prikaatin oman bän-
din, ”Murtokohdan”, harjoituksissa.

Vaatimatonta Alentoa täytyy lähes 
painostaa, kuullakseen hänen tervei-
sensä ”Porilaisille”.

- Kyllä kai se on niin, että jokaisen 
meistä tulisi kantaa oma kortemme 
yhteiseen kekoon ja samalla osata an-
taa arvoa myös toistemme työlle.

LAKUKELOJEN PÄÄLLÄ. Vuoden 
siviilityöntekijänä palkitun Veijo 
Alennon varastohyllyiltä löytyy 
pääasiassa uusinta tekniikkaa 
edustavia viestivälineitä, mut-
ta myös perinteisempää mate-
riaalia. Mustat parikaapelikelat, 
sotilasslangilla ”lakukelat”, ovat 
edelleen koulutuskäytössä.
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Porilaisen päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Kersantti 
Raimo Lamminen ............ 27.12.2010
Varastonhoitaja 
Petri Paavola ....................... 1.1.2011
Kersantti Joel Pulkka ........... 3.1.2011
Kersantti Mikko Tulkki ........ 3.1.2011
Vänrikki Ville Erkkilä ......... 10.1.2011
Vänrikki Juuso Koskinen ... 10.1.2011
Vänrikki Antti Partanen ..... 10.1.2011
Vänrikki Joni Rajamäki ...... 10.1.2011
Vänrikki Miika Santala ...... 10.1.2011
Vänrikki Toni Stenström .... 10.1.2011
Kersantti 
Haider Al-Marayati ........... 10.1.2011
Kersantti 
Joonas Suominen .............. 10.1.2011
Vahtimestari 
Antero Riitinki ................... 13.1.2011
Alikersantti Arttu Jokinen .. 17.1.2011
Sotilaspastori Risto Katila .... 1.2.2011
Kersantti 
Tuomo Ruusunen ............. 14.2.2011
Kersantti Teemu Rissanen  .. 1.3.2011
Varastomies 
Ville Kuusinen ................... 14.3.2011
Kersantti Samuli Viljanen .  21.3.2011
Luutnantti Janne Masalin .  28.3.2011

Maavoimien Esikunnasta:
Everstiluutnantti 
Tero Minkkinen................... 1.1.2011

Reserviupseerikoulusta:
Kapteeni Timo Saarnio ........ 1.2.2011

Kaartin Jääkärirykmentistä
Sosiaalikuraattori 
Niina Kurkivuori .................. 1.3.2011

Porin Prikaatista siirtyneet
Maavoimien Esikuntaan:
Everstiluutnantti 
Timo Vehviläinen ................ 1.1.2011

Pääesikuntaan:
Majuri Teemu Nurmela ....... 1.1.2011

Maavoimien Materiaalilaitoksen 
Esikuntaan:
Majuri Mikko Kurko ............ 1.2.2011

Etelä-Suomen Sotilasläänin 
Esikuntaan:
Majuri 
Rainer Kemppainen ............ 1.2.2011

Puolustusvoimien Kansainväliseen 
Keskukseen
Kapteeni 
Ville Huupponen ................. 1.2.2011

Reserviin:
Majuri Reijo Savioja ............ 1.1.2011
Kapteeni Jouni Mäentaus .... 1.1.2011
Kapteeni Jari Ojala .............. 1.1.2011
Yliluutnantti Kari Lehto ....... 1.1.2011
Luutnantti Harri Heinonen  . 1.1.2011
Insinöörimajuri Tapio Vuori . 1.1.2011
Asentaja 
Kari Lindholm-Ventola ........ 1.1.2011
Vänrikki 
Aleksanteri Markkanen ....... 1.1.2011
Vänrikki Petteri Tuomainen1.1.2011
Kersantti Jerri Kutila ............ 1.1.2011
Kersantti Joonas Lehtonen .. 1.1.2011
Kersantti Jyrki Ruohonen  ... 1.1.2011
Kersantti Durim Sadiku ....... 1.1.2011
Kersantti Ari-Petteri Tynskä  1.1.2011
Kersantti Niko Nummelin ...  1.1.2011
Kersantti Niko Tuominen ...  1.1.2011
Sihteeri Tuula Rahkonen ..... 1.1.2011
Vahtimestari Teea Mäkilä ...  1.1.2011
Sotilaspastori 
Camilla Kempas .................. 1.2.2011
Alikersantti Arto Hinkula ..... 1.2.2011
Kapteeni Juha Rantanen ....  1.3.2011
Ylikersantti Joni Karonen ..... 1.3.2011
Materiaalisihteeri 
Piia Mäkinen ..................... 15.3.2011
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Kenttämiehille 
kunniaa

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Porilaistaistelija-palkintoa on 
jaettu vuodesta 1976 kou-
lutustehtävässä toimivalle 

annettavana henkilökohtaisena 
tunnustuksena arkisessa työssä 
osoitetusta esimerkillisestä ky-
vykkyydestä. Tämän ns. Koulut-
tajapalkinnon sääntöjen mukaan 
palkinto annetaan tunnustukse-
na kouluttajalle hänen tehok-
kuudestaan ja kyvykkyydestään 
jokapäiväisessä työssään sekä 
hänen henkilökohtaisista saavu-
tuksistaan kouluttajatehtävässä 
kiinnittäen erityinen huomio ase-
velvollisten sekä tiedollisten ja 
taidollisten että henkisten kou-
lutustavoitteiden saavuttamiseen 
kuluneen vuoden aikana. 385. 
vuosipäivänä arvostetun tunnus-
tuksen vastaanotti kolme koke-
nutta kenttämiestä: kuljetusup-
seeri, komppanian päällikkö ja 
komppanian vääpeli.

Kapteeni Jari Levo, 
Kriisinhallintakeskus

”Jari Levo on ammattitaidollaan ja 
tinkimättömällä suhtautumisellaan 
työhönsä saanut toistuvasti kiitettä-
vää palautetta rotaatioiden autokou-
lujen johtamisesta ja kouluttajana toi-
mimisesta. Rotaatioiden autokoulujen 
välillä kapteeni Levo on ollut aina val-
mis tukemaan Porin Prikaatin muiden 
työpisteiden koulutusta. Jari Levo on 
erinomainen esimerkki nuoremmille 
sotilaille henkilökohtaisten ja amma-
tillisten ominaisuuksiensa johdosta.”

- Kun mietin, mitä arvoja mieleeni 
tulee puhuttaessa hyvästä sotilaskou-
luttajasta, niin päällimmäisenä esiin 
nousee vanha fraasi ”et voi opettaa, 
ellet itse osaa asiaa”. Oma ammatti-
taito on ehdoton edellytys. Koulutta-
jan tulee itse olla innostunut koulu-
tettavasta aiheesta ja tartuttaa sama 
innostus koulutettaviinsa. Koulutus-
tapahtumaan tulee myös luoda avoin 
ilmapiiri, joka kannustaa oppimiseen. 
Sotilaskoulutuksesta puhuttaessa ei 
tule unohtaa tiettyä kurinalaisuutta ja 
sitä, että palaute tulee antaa välittö-
mästi. Koulutustapahtuman valmiste-
lua niin pitopaikan kuin koulutusma-
teriaalin osalta ei pidä unohtaa. Opin 
itse tämän asian tärkeyden, kun erää-
nä aamuna koulutusrasti jouduttiin 
aloittamaan sillä, että ajoneuvot täy-
tyi kaivaa lumen alta esiin. Silloin ei 
jäänyt aikaa siihen tärkeimpään, eli 
koulutukseen.

Yliluutnantti 
Henri  Huurinainen, 
Viestikomppania

”Henri Huurinainen on menestyk-
sellisesti johtanut viestiaselajin jouk-
kotuotantoa. Hänen oma esimerk-
kinsä kannustaa kouluttajia parempiin 

suorituksiin. Huurinainen on ollut ak-
tiivinen ja oma-aloitteinen kehittäessä 
PORJPR:n johtamiskonseptia ja viesti-
taktiikkaa.”

- Sotilaskouluttaja kehittää yhteis-
työssä muun henkilökunnan kanssa 
taistelukykyisiä yksilöitä ja tätä kaut-
ta sotakelpoisia joukkoja. Hyvä soti-
laskouluttaja tuntee oppimisen laina-
laisuudet niin, että osaa valita sopivat 
henkilö- ja joukkokohtaiset koulu-
tusmetodit. Hyvän sotilaskoulutta-
jan erityispiirre on, että hän ylläpitää 
ja kehittää jatkuvasti omia sotilaallisia 
taitoja.

Ylivääpeli Jaakko Pakula, 
Esikuntakuntakomppania

”Jaakko Pakula on tehnyt pitkän 
uran puolustusvoimissa ja ottanut 
vastaan uuden haasteen perusyksikön 
vääpelinä. Hän omaksui vääpelin teh-
tävät verrattain nopeasti ja kouluttaa 
varusmiehiä isällisellä otteella huollol-
lisissa asioissa, saaden jatkuvasti erit-
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täin hyvää palautetta koulutettavil-
taan. Lisäksi hän huolehtii kiitettävästi 
varusmiesten etuuksista. Samalla hän 
osallistuu aktiivisesti myös Säkylän 
sotilaspalokunnan toimintaan, mui-
den työtehtävien siitä merkittävästi 
kärsimättä. Hänen kanssaan on help-
po toimia ja hän tulee kaikkien kanssa 
erittäin hyvin toimeen, ylläpitäen hy-
viä suhteita niin prikaatin sisällä kuin 
sen tukiorganisaatioihinkin.”

- Hyvä sotilaskouluttaja on tasa-
puolinen kaikille ja osaa ottaa eri-
laisuudet huomioon. Itsensä jatku-
va kehittäminen samoin kuin avun 
pyytäminen tarvittaessa ovat tärkei-
tä. Kenraali Puheloista siteeraten, hy-
vä kouluttaja ”kohtelee varusmiehiä 
kuin omia lapsiaan”.

Työkalu- 
ja suojainalan

parasta osaamista

www.wurth.fi
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P
orista kotoisin oleva Ha-
kanpää edustaa ensimmäis-
tä ikäluokkaa, joka selvisi 
varusmiespalveluksestaan 
kuudella kuukaudella. Nuo-

relle  jalkapalloilijalle ei ollut mitään 
kyseistä järjestelyä vastaan. 

- Porin ja Huovinrinteen väliä tuli 
kieltämättä reissattua kyllästymiseen 
asti, joten siinä mielessä kuusi kuu-
kautta oli ihan tarpeeksi, Hakanpää 
tiivistää.

Hakanpää nousi Porin Jazzin edus-
tusjoukkueeseen harvinaisen nuorena 
eli vain  15-vuotiaana. Ensimmäisen 
liigaottelunsa hän pelasi toukokuus-
sa 1994 Porissa Valkeakosken Hakaa 
vastaan.

- Jos oikein muistan, niin olin omas-
sa saapumiserässäni ainoa SM-lii-
gatason jalkapalloilija. A-junnuja oli 
enemmänkin ja tietysti muiden palloi-
lulajien, kuten esimerkiksi jääkiekon 
ja jääpallon liigapelaajia. Kiekkoilijois-

Jalkapallomies, 
joka piti metsästä
Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

Jalkapalloilija Rami 
Hakanpää, 32, kuittaa 
armeija-aikansa ikäluo-
kalleen tyylillisesti yhdellä 
sanalla ja kahdella kirjai-
mella - “ihan ok” eli 
siinä se meni omalla 
painollaan.

KUUDELLA KUUKAUDELLA.
FC Interin ja HJK:n väliseen Liigacu-
pin  otteluun Turussa valmistatuva 
Rami ”Rambo” Hakanpää palveli 
ensimmäisessä puolen vuoden ikä-
luokassa.

ta mieleen nousee Markku Tähtinen 
ja jääpalloilijoista puolestaan Ville Aal-
tonen.

- Pelasimme silloin komppanioiden 
välisiä pelejä, mutta armeijan  mesta-
ruuskilpailuihin ei prikaati osallistunut. 
Ja jos osallistui, niin ei siitä ainakaan 
minulle kerrottu, Hakanpää naurah-
taa.

Yöunet jäivät vähiin
Rami Hakanpää kertoo, että oma-

toiminen harjoittelu jäi armeija-aikana 
varsin vähiin. Se mitä treenattiin, tree-
nattiin joukkueen mukana Porissa.

- Yksi armeija-ajan muistoista liittyy 
vähiin jääneisiin yöuniin. Silloin  tun-
tui, että ei jaksa yhtään mitään. - Vä-
himmille uni jäi metsäkeikoilla, joi-
ta vastaan minulla ei ollut kuitenkaan 
yhtään mitään. Päinvastoin tykkäsin 
olla metsässä, ne keikat toivat lapsuu-
den mieleen. Minulle aito luonto on 

ollut aina huomattavasti läheisempi 
asia kuin betonierämaat, maaseudulta 
eli Porin Lattomeren kaupunginosas-
ta kotoisin oleva Hakanpää selvittää.  
Armeijakavereistaan Rami Hakanpää 
ei muista äkkiseltään ketään nimeltä.  
Autuaaseen unohtamiseen on hänen 
mukaansa vaikuttanut sekin, että ka-
doksiin menneiden puhelinten muka-
na “hukka” on syönyt myös ison jou-
kon tärkeitä numeroita.

- Heti intin jälkeen pidettiin aika tii-
viistikin yhteyttä, mutta se vaan hii-
pui.

Yhtälailla unohduksissa ovat myös 
esimiesten nimet. 

- Jotkut esimiehet suhtautuivat ur-
heiluvapaisiin erittäin hyvin, mutta  
komppanian päällikkö ei heihin lukeu-
tunut. Hänen mielestään vähempikin 
olisi riittänyt,  mutta aina niistä pääs-
tiin kuitenkin yksimielisyyteen.

- Päällikkö oli varmaan mielissään, 
kun jouduin palveluksen loppupuolel-
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la leikkaukseen ja jouduin pysyttele-
mään enemmän varuskunnassa. En-
sin piti leikata vain nilkka, mutta siinä 
meni vielä käsikin samaan laskuun, 
Hakanpää kertaa.

Kuudesta kahdeksaan 
vuotta

Viisi A-maaottelua urallaan pelan-
neelta Rami Hakanpäältä ei voi olla  
kysymättä syytä siihen, miksi Suomen 
A-maajoukkue ei ole missään vai-
heessa selvittänyt tietään jalkapallon 
arvoturnauksiin. Kysymyksen kuultu-
aan Hakanpää sanoo empimättä, et-
tei tosiaankaan tiedä pätevää vasta-
usta.

- Suomi on niin pieni maa, että kai-
ken pitäisi natsata täydellisesti yh-
teen, jotta paikka kisoihin aukeaisi. 
Kuudesta kahdeksaan vuotta sen vie-
lä vie,  ennen kuin historian kirjoitusta 
uudistetaan, Hakanpää ennustaa.

- Maajoukkue on tällä hetkellä ra-
kennusvaiheessa, hän näkee.

Suomen seuraavasta jalkapallomes-
tarista Hakanpäällä on jo selvästi  kris-
tallisoituneempi näkemys.

- HJK, ilman muuta. Satakuntalaisit-
tain ikävintä on se, että PoPa ei nouse  
vielä tälläkään kaudella liigaan. 

Topparina pelaava Rami “Rambo” 
Hakanpää on edustanut FC Jazzin li-
säksi  urallaan myös Helsingin Jalka-

palloklubia ja espoolaista FC Honkaa. 
Kaudet  2000-2006 Hongassa pelan-
nut Hakanpää palasi HJK:n riveihin 
täksi kaudeksi. Suomen mestaruuk-
sia Hakanpään tilillä on kaksi (2002 
ja 2003) samoin kuin Suomen Cupin 
voittoja (2000 ja 2003).

Rami Hakanpään perheeseen kuu-
luu vaimon lisäksi kolmen vuoden ja 
kahdeksan kuukauden ikäiset tyttä-
ret.
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Valokuvaaja Terho Sil-
tanen kuoli vaikean 
sairauden murtama-

na Ikaalisissa, Kyrösjärven 
rannalla sijaitsevalla kesä-
mökillään 21. tammikuuta 
2011. Hän oli kuollessaan 
65-vuotias.

Köyliössä syntynyt Terho 
osti ensimmäisen kameransa 
kioskimyynnillä hankkimil-
laan rahoilla jo 12-vuotiaana. 
Oman yrityksen, Valokuvaa-
mo T. Siltasen, hän perusti Säkylään 
vain 16-vuotiaana marraskuussa 
1962. Ensimmäinen armeijakuva-
us oli turkulaisten komennusjoukku-
eiden varusmiesten passikuvat, jotka 
otettiin Säkylän varuskunnan raken-
nustyömaan parakkikylässä 16. huh-
tikuuta 1963. SA-Kuvaukset Ter-
ho Siltanen perustettiin seuraavana 
vuonna, ja myöhemmin yritys laajeni 
valtakunnalliseksi sopimuskuvaamok-
si, joka kuvasi käytännössä puolet va-
rusmiesten vuosittaisesta ikäluokasta. 
Porin Prikaatin lisäksi kuvauksia suo-
ritettiin mm. Panssariprikaatissa, Var-
sinais-Suomen Ilmatorjuntarykmen-
tissä, Tykistöprikaatissa, Helsingin 

Sotilaiden hovikuvaaja taltioi armeija-
muistoja kuudella eri vuosikymmenellä

mentenkin jälkeen yhdestä suoma-
laisten nuorten miesten keskeisestä ja 
merkittävästä elämänvaiheesta, ase-
velvollisuuden suorittamisesta.

 Terho Siltanen eli työntäyteistä elä-
mää. Työ oli hänelle kaikki kaikessa 
aivan loppuun asti, ja saappaat jalassa 
hän lähti tästä maailmasta: vielä vii-
meisenä elinpäivänään Terho järjesteli 
puhelimessa Panssariprikaatin tulevia 
kuvauksia. Työssään hän oli tinkimä-
tön: se, mitä oli luvattu, se myös pi-
dettiin. Jos komppanian vääpelille 
oli luvattu toimittaa valmiit valoku-
vat tiettyyn päivään mennessä, ne 
myös toimitettiin, tarvittaessa vaikka 
keskellä yötä. Sotilaiden keskuudes-
sa Terho olikin arvostettu yhteistyö-
kumppani, jonka juhlapuvun povitas-
kussa kulki viiden eri joukko-osaston 
hänelle myöntämät joukko-osastoris-
tit. Juhlissa hänen rintapieltään koristi 
aina kyseisen joukko-osaston oma ris-
ti. Isän poismenon jälkeen työtä jat-
kaa poika Rami Siltanen, joka on ol-
lut mukana yrityksen toiminnassa jo 
1980-luvun lopulta lähtien. 

Terho Siltasta jäi kaipaamaan puoli-
son ja lasten lisäksi sankka joukko ys-
täviä ja yhteistyökumppaneita vuo-
sien varrelta. Säkylän kirkossa 12. 
helmikuuta siunatun Terhon tuhka 
tullaan sirottelemaan hänen tahton-
sa mukaisesti rakkaan kesämökin ran-
taan, kolmen koivun rajaamaan kol-
mioon. 

Kirjoittaja, kapteeni Matti Vihurila 
on Terho Siltasen pitkäaikainen yh-
teistyökumppani ja ystävä. 

Kuva: Tiedustelupatteristo

Ilmatorjuntarykmentissä, Pohjan Pri-
kaatissa, Hämeen Rykmentissä ja mo-
nissa muissa joukko-osastoissa. Terho 
ja hänen asuntoautonsa olivat tuttu 
näky kasarmialueilla Kuudelle eri vuo-
sikymmenelle ulottuneen uransa aika-
na Siltanen ehti kuvata varovasti arvi-
oiden yli puoli miljoonaa varusmiestä; 
ensin alokkaana, sitten erikois- tai ali-
upseerikurssilla, ja lopuksi vielä na-
pattiin passikuva ennen kotiuttamis-
ta. Terhon itsensä suunnittelemiin 
armeijanharmaisiin kansiin taltioidut 
valokuvat tupa- ja joukkuekavereista 
muistuttavat elävästi vielä vuosikym-
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Porin Prikaatin joukkue osallistui 
ensimmäistä kertaa Puolustus-
voimien vanhimpaan kisaan, 

Oltermannin hiihtoon. Tämänvuo-
tisen kisan Oltermanni, Itä-Suomen 
Sotilasläänin komentaja, kenraalima-
juri Jukka Pennanen ei kutsua esittä-
essään tainnut tietää, että ”Porilaiset” 
eivät tapaa olla vieraskoreita. Ilo-
mantsissa hiihdetyn kisan voitto viime 
vuoden ykkösestä ja ennakkosuosikis-
ta, Pohjois-Karjalan Prikaatista heltisi 
noin puolen tunnin erolla. 

Ensimmäisen kerran ajatus Olter-
mannin hiihdosta puettiin kirjalliseen 
muotoon maaliskuun 15. päivänä 
1933. Tuolloin 3.Divisioonan esikun-
ta julkaisi komentajansa eversti A.S. 
Heikinheimon allekirjoittaman asia-
kirjan koskien Oltermannin hiihtoa. 
Tarkoituksena oli 3.D:n joukko-osas-
tojen sotilaallisen ja urheilullisen hiih-
totaidon kehittäminen.

Oltermanni hiihdettiin vielä neljä 
kertaa, ennen kuin talvisota katkaisi 
perinteen. Vuoden 1950 loppupuo-
lella 3.D:n komentaja, kenraalimajuri 
P.A. Autti käski valmistella Olterman-
nin hiihdon uutta tulemista. Vuoden 
1951 Oltermanni hiihdettiinkin Lap-
peenrannasta Haminan kautta Kou-
volaan, jonne 3.D:n esikunta sotien 
jälkeen oli sijoitettu. Tästä eteenpäin 
Oltermannin miehet ovat katkeamat-
tomana ketjuna toimittaneet viestin 
perille vuosi vuodelta ja taipale taipa-
leelta. Nyt kunniakasta perinnettä jat-
kaa Itä-Suomen Sotilasläänin Esikun-
ta.

Oltermannin voitto 
”Porilaisille”

Osallistuvien joukko-osastojen hiih-
tojoukkueen vahvuus oli korkeintaan 
15 henkilöä, joista 11 oli varsinaisia 
hiihtäjiä. Viestiä vietiin yöaikaan pa-
reittain osuudelta toiselle suunnista-
en ja rastien kautta sotilassuksin ja 
sotilasvarustuksessa hiihtäen. Rei-
tin kokonaispituudeksi tänä vuonna 
muodostui 71 kilometriä suoraan mi-
tattuna. Joukkueiden oli kuljetettava 
mukanaan joukko-osaston komen-
tajan kirjoittama viesti Oltermannil-
le, mikä on ollut perinteisesti kilpailun 
tärkein tavoite.

Joukko-osastojen joukkueista koos-
tuvaan A-sarjaan osallistuvat Pohjois-
Karjalan Prikaati, Karjalan Prikaati, 
Utin Jääkärirykmentti, Maasotakoulu, 
Reserviupseerikoulu ja Kotkan Ran-
nikkopataljoona ja Porin Prikaati. B-
sarjaan osallistuvat reservipiirien ja 
joukko-osastojen henkilökunnasta 
kootut joukkueet, joita tänä vuon-
na ovat Pohjois-Karjalan reserviläiset, 
Suur-Savon reservipiiri, Kymen reser-
viläiset, Etelä-Karjalan reserviläiset, 
Pohjois-Savon reserviläiset, Maavoi-
mien Esikunta, Reserviupseerikoulu, 
Pohjois-Karjalan Prikaati, Maasota-
koulu, Kaartin Jääkärirykmentti, Ty-
kistöprikaati ja Maanpuolustuskorke-
akoulu. 

Joukkueen johtajana toimineen yli-
luutnantti Janne Kivelän mukaan Po-
rin Prikaati otti mieluusti vastaan kil-
pailukutsun.

- Hiihdon ja suunnistuksen kilpaur-
heilijoista koostuneen joukkueemme 
varusmieshiihtäjät sitoutuivat hienosti 

yhteiseen tavoitteeseen. Hyvät suun-
nistustaidot osoittautuivatkin vah-
vuudeksi, sillä kisan ratkaisuhetket si-
joittuivat toisen ja kolmannen rastin 
väliselle pitkälle osuudelle, jossa reitti-
valinnalla oli iso merkitys, Kivelä ker-
too.

Arvoisa Oltermanni, 
herra kenraali,

Porilaisten viesti saapuu
kaukaa Satakunnan saloilta.
Tyynnä hiihtää latuansa 
tää joukko ikiajoilta.

Viestimme on jatkunut
jo vuosisatain ajan.
Matkallaan on ylittänyt
se monen, monen rajan.

Kutsu tähän taistoon
oli meille kovin mieluisa.
Koitos kanssa idän miesten
olkoon rehti, sopuisa.

Porilaiset tukeneet on 
aina kolmeen asiaan.
Niiden velvoittamina
on nytkin käyty kisaan.

Kunnia, velvollisuus ja tahto 
ovat jatkuvasti mielessä.
Jos niill ei voitto heltiä,
on jokin kyllä pielessä!

Eversti Eero Pyötsiä
Porin Prikaatin komentaja

PORILAISTEN VIESTI. Yliluut-
nantti Janne Kivelä luki Porin 
Prikaatin komentajan viestin 
tämänvuotiselle Olterman-
nille, kenraalimajuri Jukka 
Pennaselle.

Teksti: Matti Vihurila  Kuva: Puolustusvoimat



Suomea markkinoidaan maail-
malla elämysmatkailun luvattu-
na maana, joka ei jätä ketään 

kylmäksi. Porin Prikaatin Huoltokom-
ppaniaan saapui tammikuussa neljä 
elämysmatkailijaa, joiden matkan tar-
koitus tosin oli hieman erilainen kuin 
normaalilla reppureissaajalla. Asepal-
velustaan Suomeen suorittamaan tul-
leet kahden maan kansalaiset olivat 
haasteen edessä astuessaan portista 
sisään ensimmäistä kertaa. Sen lisäk-
si, että he osallistuivat haastavaan pe-
ruskoulutuskauteen, joutuivat he sen 
lomassa painimaan kielimuurin ja uu-
denlaisen ilmaston kanssa. Sopeutu-
minen on kuitenkin ollut niin sujuvaa, 
että ei ole mitään syytä epäillä heidän 
geeniperimäänsä.

Joillekin asepalveluksen aloittami-
nen saattaa olla sitkeintä pakkopullaa, 
mutta osalle taas se on niin suuri kun-
nia-asia, että sen puolesta voisi mat-
kustaa vaikka toiselle puolelle maa-
palloa. Australiasta kotoisin oleva Karl 
Bridges karisti mielellään rantahiekat 

hiuksistaan lähtiessään talviseen Suo-
meen.

- Ystäväni pitivät minua hullu-
na kertoessani suunnitelmistani, sil-
lä minun ei olisi edes ollut pakko tul-
la tänne suorittamaan asepalvelusta. 
Mielestäni tämä on kuitenkin niin ai-
nutlaatuinen kokemus, jollaista ei mo-
ni ikäiseni pääse Australiassa koke-
maan, Bridges sanoo. 

Vaikeuksien kautta 
voittoon

 Koulutus on peruskoulutuskaudella 
nopeatempoista, ja uutta asiaa tulee 
melkein joka päivä lisää. Koulutukses-
sa kuitenkin pyritään aina siihen, että 
jokainen pysyy tahdissa mukana eikä 
jää jälkeen missään vaiheessa. Tämä 
on ollutkin tarpeellista huomioida, 
kun koulutetaan henkilöitä, jotka ei-
vät ymmärrä suomea hyvin tai ollen-
kaan. Kanadalaisen Mika Sihvon suo-
men kielen tunteminen rajoittuu vain 
muutamaan sanaan, minkä vuoksi 

koulutuksissa mukana pysyminen on 
ollut haastavaa.

- Kieli aiheuttaa eniten ongelmia 
täällä, sillä se asettaa joitakin rajoit-
teita, kun ei ymmärrä mitä muut pu-
huvat ympärillä. Alikersantit ja kaverit 
ovat olleet kuitenkin ymmärtäväisiä 
minua kohtaan ja auttaneet, mikä on 
helpottanut paljon asioiden oppimis-
ta. 

Mikäli kuluva talvi on tuntunut kyl-
mältä suomalaisista, voi vain kuvitel-
la, miltä se on tuntunut heistä, jotka 
tulevat tänne sieltä, missä asfaltti on 
aina kuumaa ja palmut vihreitä. Flo-
ridasta tuleva Mikke Seppälä koki 
muutoksen pienenä shokkina alussa, 
mutta toipui kuitenkin ensimmäisten 
viikkojen aikana.

- Lämpötilaero tuntui ensin aika pa-
halta, kun verrataan -25˚C ja +25˚C 
kelejä, mutta kolmannella viikolla olin 
kuitenkin jo aika tottunut siihen. Ny-
kyään teen ongelmitta 10 km juok-
sulenkkejä pakkasessa ja tuiskeessa, 
Seppälä sanoo hymyillen.

Asepalvelus englannilla läpi
Teksti ja kuva: Iiro Rautiainen
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Suomalaisten 
pidättyväisyys näkyy

Ulkomailta tulleet nuoret ovat huo-
manneet suomalaisessa yhteiskun-
nassa vallitsevan tietynlaisen sosiaa-
lisen pidättäytyväisyyden. Esimerkiksi 
pitkiä keskusteluja voi olla vaikea luo-
da joidenkin kanssa. He kuitenkin yh-
tyvät siihen mielipiteeseen, että jäyk-
kyys häviää vapaa-ajalla porttien 
ulkopuolella.

- Kun olen käynyt juhlimassa, niin 
siellä ihmiset ovat avoimempia ja hel-
posti lähestyttävämpiä. Täällä ihmiset 
ovat vain pientä rohkaisua vailla, Sep-
pälä kertoo.

Kaiken kaikkiaan näille nuorille tä-
hänastinen aika Porin Prikaatissa on 
ollut antoisaa ja kokemusrikasta. Viet-
namista kotoisin oleva Peter Nurmi 
sanookin, että motivaatio ennen Suo-
meen tuloa oli alhainen, mutta nyt 
hän on kuitenkin enemmän kuin tyy-
tyväinen tuloonsa tänne.

- Ensin ajatus lähtemisestä tuntui 
vaikealta, mutta uusien kokemusten 
myötä olen onnellinen, että lähdin.

KAUKANA KOTOA.
Karl Bridges, Mikke Seppälä, 
Peter Nurmi ja Mika Sihvo saa-
puivat ulkomailta suorittamaan 
varusmisepalvelustaan Porin Pri-
kaatissa.

Lamminkatu 31, LOIMAA • Puh. (02) 763 2277 • Fax (02) 763 2289
Avoinna: arkisin 9–17, lauantaisin 10–13

*”KALUSTETUKUSSA 
PARAS HINTA/LAATUMIELIKUVA”

Asuntokorjaaja 2010 -tutkimus

Nyt on aika lyödä keittiökaupat lukkoon! 
Kalustetukun keittiöissä hinnan ja laadun suhde on tutki-
tusti kohdallaan. 
Tule nyt Kalustetukkuun ja taio kanssamme keittiöösi ai-
van uusi ilme ja tunnelma. Suomen suurin keittiövalikoi-
ma tarjoaa sinulle lukemattomia vaihtoehtoja, joista si-
nun on helppo valita mieleisesi mallit, värit ja materiaalit. 

PARAS HINTA/LAATUSUHDE*

huolellinen valmistautuminen 

takaa hyvän lopputuloksen.

Vaivattomia ekotekoja

www.biolan.fi
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Säkylän varuskunnan terveys-
asemalla havaitut sisäilmaon-
gelmat pakottavat toimintojen 

siirtämisen muihin tiloihin. Huhti-
kuun alusta alkaen vuodeosasto toi-
mii kasarmitiloissa ja muut toiminnot 
Säkylän kunnan pääterveysasemal-
ta vuokratuissa tiloissa. Varuskunnan 
terveysaseman palvelujen tasoon ja 
laatuun muutoksella ei ole vaikutusta.

Vastaanotolle ilmoittautuneet va-
rusmiehet siirtyvät ensin neloskasar-
min alakerrassa toimivaan, kahden 
hoitajan ylläpitämään vastaanotto-
pisteeseen. Siellä ensimmäinen hoi-
taja arvioi asiakkaan hoidon tarpeen. 

Tapauksesta riippuen potilas ohjataan 
joko toisen hoitajan puheille tai sitten 
lääkärin vastaanotolle Säkylän kes-
kustaan.

- Arvioisin, että päivittäin lääkä-
rin vastaanotolle lähetettävät potilas-
määrät vaihtelevat 10 – 100:n henki-
lön välillä. Tänne Säkylän keskustaan 
varusmiehet kuljetetaan henkilöpa-
kettiautolla, matka kestää noin kah-
deksan minuuttia. Työterveyshuol-
lossa asioiva palkattu henkilöstö 
huolehtii itse omista kuljetuksistaan, 
kertoo varuskunnan terveysaseman 
päällikkölääkäri, lääkintämajuri Timo 
Lahin.

Järjestely ei vaikuta kunta-
laisten asiointiin

 Varuskunnan väelle järjestetään 
oma sisäänkäynti ja odotustilat. Pää-
terveysaseman toisesta kerrokses-
ta vuokrattuja tiloja on noin 630 ne-
liömetriä ja vastaanottohuoneita on 
16. Tiloissa työskennellään virka-ai-
kana eikä siellä ole tarkoitus järjestää 
viikonloppu- tai muuta päivystystä. 
Laboratorio- ja röntgenpalvelut os-
tetaan kuntayhtymältä, joten maasto-
pukuisia sotilaita näkyy jonkin verran 
myös ”siviiliterveysaseman” tilois-
sa. Kuntayhtymän ylilääkäri Markku 
Kumlander arvio, että järjestelyllä ei 
ole merkittävää vaikutusta kuntalais-
ten asiointiin terveyskeskuksessa.

Laboratoriossa saattaa tulla pientä 
viivästystä, mutta pyrkimyksenä on, 
että kiireettömät näytteenotot keski-
tetään hiljaisempiin aikoihin. Röntge-
nissä sotilaita on käynyt jo aiemmin-
kin, Kumlander kertoo.

Molemmat voittavat
Porin Prikaatin ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymän tarpeet kohtasivat 
otolliseen aikaan. Nyt vuokrattavia ti-
loja oltiin kunnostamassa vanhusten 
laitoshoitopaikoiksi, mutta kuntalii-
toksen purkautumisen myötä synty-
neet säästötavoitteet estivät niiden 
käyttöönoton. Säkylän kunnanjohta-
jaa Teijo Mäenpäätä kunnan ja varus-
kunnan yhteistyön syveneminen ilah-
duttaa.

Kaikki järkevät tavat tuottaa yh-
teisiä palveluja ovat tervetulleita. 
Parhaillaan on mietinnässä kunnan 
osallistuminen Porin Prikaatin urhei-
lukentän peruskorjaukseen, minkä 
jälkeen se olisi sitten yhteiskäytössä, 
Mäenpää toteaa. 

Varuskunnan uimahallissa on jo 
vuosikymmenet ollut kaksi viikoittais-
ta yleisövuoroa, jolloin siviileillä on 
ollut saunomis- ja uintimahdollisuus 
pientä korvausta vastaan.

Terveysaseman palvelut 
kasarmiin ja keskustaan
Teksti: Matti Vihurila Kuva: Juuso Salmi

TYYTYVÄISTÄ VÄKEÄ. Majuri 
Timo Rantala (vas.), lääkintämajuri 
Timo Lahin, kiinteistöpäällikkö Eero 
Ruotsala ja kuntayhtymän hallituk-
sen puheenjohtaja Satu Tietari ovat 
tyytyväisiä käynnistyvään yhteis-
työhön. Pääterveysaseman toisesta 
kerroksesta vuokrattuihin tiloihin 
on oma sisäänkäyntinsä rakennuk-
sen päädystä.
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mässä suomalaistan miehistönkuljetusajoneuvoa vuonon yli.

Yhdestä Säkylänharjun tais-
teluampuma-alueella sijait-
sevasta pohjaveden mit-
tauspisteestä löytyi viime 
syksynä raja-arvot reilusti 
ylittäviä räjähdysainepitoi-
suuksia. Kyseinen mittaus-
piste sijaitsee lähellä viime 
vuonna valmistunutta taiste-
luammuntojen taustavallia. 
Lähialueen vedenottamoilta 
tai Säkylän kunnan vesijoh-
toverkoston vedestä tehdyis-
sä tutkimuksissa räjähdysai-

nejäämiä ei ole löytynyt. 

Taustavallin rakentamiseen liittyvil-
lä mittavilla maansiirtotöillä uskotaan 
olevan vaikutusta ilmaantuneisiin pi-
toisuuksiin. Tämä ei kuitenkaan yksis-
tään selitä ilmiötä.

- Kokonaan sen piikkiin asiaa ei voi 
laittaa, kertoi Puolustushallinnon ra-
kennuslaitoksen johtava asiantuntija 
Sara Kajander Huovinrinteellä järjes-
tetyssä tiedotustilaisuudessa.

Räjähdysainejäämiä löytyi myös 
joistakin muista taisteluampuma-alu-
een mittauspisteistä, mutta pitoisuu-
det olivat kuitenkin niin pieniä, että 
analyysimenetelmä riitti juuri ja juuri 
niiden havaitsemiseen.

Säkylänharjun taisteluampuma-
alue on ollut käytössä lähes 50 vuot-
ta. Nykyisin siellä ammutaan yli 250 
päivänä vuodessa. Viime vuonna noin 
25 neliökilometrin laajuisen alueen 
ammunnoissa käytetyissä ammuksis-
sa ja patruunoissa oli räjähdysainet-
ta kaikkiaan noin 3 500 kiloa. Löydös 
on laatuaan ensimmäinen ja perustuu 
pitkälti analyysimenetelmien kehitty-
miseen.

- Tällaisia muutaman mikrogram-
man pitoisuuksia on kyetty määrit-
tämään vasta vuodesta 2009 alkaen, 
Sara Kajander toteaa.

Säkylänharjun pohjavedestä 
löytyi räjähdysainejäämiä
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Näytteenottoja ja tutkimuksia asi-
an tiimoilta jatketaan. Säkylänharjul-
le tullaan laatimaan ympäristöselvitys, 
missä tutkitaan pohjaveden ja maape-
rän tila nykyistä tarkemmin. Laadin-
nan alla on myös haittoja ennakoiva 
riskikartoitus. Säkylän alueen pohja-
veden käyttöön löydöksillä ei ole vai-
kutusta. Vesijohtovesi täyttää kaikki 
terveydelliset vaatimukset

- Näytteenottoa ja tutkimuksia jat-
ketaan. Mitään hälyttävää ei ole nä-
köpiirissä, vakuuttaa myös Säkylän 
kunnanjohtaja Teijo Mäenpää. 



Ikivihreä sisar ensimmäisenä 
asiakkaana  Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Juuso Salmi

Peruskorjattu Säkylän sotilasko-
ti avasi ovensa asiakkaille maa-
nantaina 7.3. klo 8.30. Ensim-

mäisenä uudistettua palvelulinjastoa 
myöden kulki yksi sotilaskotiyhdis-
tyksen perustajajäsenistä, säkyläläi-
nen ”ikivihreä sisar” Kerttu Mäkelä. 
Hänen jälkeensä asteli Porin Prikaatin 
varusmiestoimikunnan puheenjohta-
ja, alikersantti Tommi Hirvonen. 

Peruskorjauksen kokonaissummas-
ta 3,9 miljoonasta eurosta sotilasko-
tiyhdistyksen osuus on noin 400 000. 
Tällä summalla uusittiin leipomon ja 
keittiön koneet sekä astiat. Esimerkiksi 
uusia kahvikuppeja hankittiin hulppe-
at 1 200 kpl. Tilapäissotilaskodista eli 
”kanttiinista” puuttuneet pelikoneet-
kin palasivat tutulle paikalleen sotilas-
kodin alakertaa ja löysivät innokkaat 
käyttäjänsä miltei välittömästi.

Sotilaskodin virallisia avajaisia 19.3. 
juhlisti yli satahenkinen juhlayleisö. 
Avajaisista ja uudistuneesta sotilas-
kodista kerrotaan tarkemmin seuraa-
vassa Porilaisessa, joka ilmestyy hei-
näkuussa.32
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S
otilaskotiliitto täyttää tä-
nä vuonna 90 vuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi liitto 
päätti lahjoittaa jokaiselle 
varusmiespalvelukseen astu-

valle käsin kudotut villasukat. Ahke-
rien vapaaehtoisten kutojien käsissä 
tuhansia sukkapareja on valmistunut 
ennätysajassa, minkä ansiosta varus-
miespalvelustaan suorittavien varpaat 
ovat entistä paremmin suojassa pak-
kasen puremilta.

Sotilaskotiliiton tempaus arvelut-
ti aluksi monia, saadaanko sukkia va-
paaehtoisvoimin kudottua tarpeeksi? 
Kunniahimoiseen hankkeeseen sukkia 
tarvitaan 25 000 paria. 

- Meidän urakkana oli tuottaa noin 
2 000 sukkaparia, mutta valmiita pa-
reja on satojen ahkerien vapaaehtois-
ten puikoilla syntynyt ennätystahtiin. 
Valmiina on jo nyt noin 2 300 sukka-
paria, kertoo Säkylän sotilaskotiyhdis-
tyksen puheenjohtaja Marjaana Vi-
hottula. 

Sotilaskotisisarten lisäksi Tunte-
mattoman sotilaan villasukat -ope-
raatioon on osallistunut runsaas-
ti yksityishenkilöitä Satakunnasta ja 
Varsinais-Suomesta sekä mm. lähi-
alueen Martta-yhdistysten, Maatalo-
usnaisten ja Palokuntanaisten jäseniä. 

- Jotkut ovat kutoneet useita kym-
meniä pareja ja sen lisäksi monet ku-
tojista olivat kiinnittäneet pienen ter-
vehdyksen saajalle, Vihottula kertoo.

Sotilaskotiliiton tempauksessa on 
mukana aimo annos sotien aikaista 
nostalgiaa, jossa läheisistä tai tunte-
mattomista sotilaista pidettiin huolta 
ja sujautettiin rintamalle lähetettyyn 
pakettiin lämpimät, usein itse kehrä-
tystä langasta tehdyt sukat. 

Asian saama mediahuomio on ollut 
valtava ja toisaalta hyvä niin, sillä so-
tilaskotiyhdistyksen kautta varusmie-
hille sukkia kutoneet vapaaehtoiset 
naiset ovat ison kiitoksen ansainneet. 

Yhteen sukkapariin kului lankaa 
150 gramma ja metrejä niihin uppo-
aa 300. Nopean laskutoimituksen jäl-
keen ei usko silmiään: Säkylän soti-
laskodin piirissä ahkerat kutojanaiset 

Lämpimät kiitokset 
sukkien kutojille
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

ovat valuttaneet sormiensa lomas-
ta noin 700 kilometriä lankaa. Siitä 
syntyisi valtavan kokoinen kerä, joka 
painaisi 350 kiloa, ja purettuna villa-
lanka ulottuisi Säkylästä lähes Rova-
niemelle. 

Porin Prikaatissa sukat jaetaan alo-
kassaapumiserille maastossa pidet-
tävien maastomessujen yhteydessä. 
Kranaatinheitinkomppaniassa palve-
leva alokas Janne Laine sai ehtoollis-
viinin ja siunatun leivän jälkeen omat 
sukkansa 150 muun alokkaan ohel-
la, nuotioiden loisteessa. Empi-
mättä hän myös päätti ko-
keilla niitä jalkaansa.

- Sopivat ovat ja hyväl-
tä tuntuu. Oma äitikin on 
kyllä huolehtinut minun 
villasukista, mutta ei näi-
tä koskaan ole liikaa, 
Vampulasta kotoisin 
oleva Laine tuumi

.

Lämminhenkisen tilaisuuden päät-
teeksi laitilalainen alokas Mikko Ven-
ho halusi välittää sukkia jakamas-
sa olleiden sotilaskotisisarten kautta 
lämpimät kiitokset kaikille sukkien ku-
tojille.

SOPIVAN KOKOISET. 
Säkylän sotilaskotiyh-
distyksen varapuheen-
johtaja Marita Torkke-
li toteaa alokas Janne 
Laineen villasukkien 
olevan juuri oikean 
kokoiset.
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Laatinut: Seija Heiska

Uusi vuosi, 
uudet ku-
jeet ja uusi 

tiedottaja. Helena 
siirtyi opiskelujen 
pariin ja tilalle tuli 
Seija. En voi sanoa, 
että kirjoitan teil-
le nyt ensimmäistä 
kertaa, sillä tekstiä-
ni löytyi Porilaises-
ta jo aiemmin yh-
den kirkkomatkan 
kertomisen verran. 

Uuden toimintavuoden alku on ol-
lut varsin rauhallinen, vähän kuin 
pakkasen hyydyttämä. Villasukat ja 
remontin valmistumisen odotus ovat 
olleet ajatuksissa päällimmäisinä. Suu-
ria asioita molemmat ja nyt kun nä-
mä asiat alkavat olla kunnossa, on ai-
ka siirtyä seuraaviin haasteisiin.

Tuntemattoman varusmie-
hen villasukka  

Villasukkaprojekti sai uskomatto-
masti tuulta kantapäiden alle! Tun-
temattoman varusmiehen villasukat 
ovat kirjaimellisesti täyttäneet tilapäi-
sen kerhohuoneen. Tammikuun va-
rusmiesten saapumiserä sai omat 
sukkansa harjoitus- ja kasarmialueil-
la pidettyjen kenttähartausten yhte-
ydessä komppania tai pari kerrallaan. 
Sukkien jako pimeässä ja kylmäs-
sä metsässä tarjosi mieleenpainuvia 
kokemuksia sekä jakajille että sukki-
en saajille. Sukat saivat varusmiehil-
tä lämpimän vastaanoton ja varmasti 
niille löytyy myös käyttöä. Suuret kii-

tokset kaikille projektiin osallistuneil-
le! Heinäkuussa palaamme taas villa-
sukkien pariin. 

Remontti on valmis!
Remontin valmistumista on myös 

odotettu hartaasti. Nyt avaimet on 
saatu ja muutto suoritettu. Uusit-
tu sotilaskoti avautui asiakkaille 7.3. 
Kohta nähdään, miten asiat uudessa 
kodissa lähtevät rullaamaan. Totutte-
lua vaaditaan kaikilta, mutta olemme 
samalla lähtöviivalla kaikki, niin asi-
akkaat, sisaret kuin palkattu henkilö-
kunta. 19.3. vietetään sitten sotilas-
kodin virallisia avajaisia klo 13 - 16. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
sisar pääsee juhlaan mukaan. 

Kevään toiminnasta
Kun juhlat on juhlittu, palataan ar-

keen ja toiminta alkaa taas pikkuhiljaa 
rullata. Luvassa on monenlaista toi-
mintaa, toivottavasti mahdollisimman 
moni löytää tapahtumien joukos-
ta itselle mielenkiintoisia tapahtumia. 

Maaliskuun aika-
na saamme kuul-
la Reijo Saviojalta 
Afganistanin koke-
muksia. Tätä kir-
joittaessa maa on 
kovasti esillä vali-
tettavan suomalai-
sen rauhanturvaa-
jan menehtymisen 
takia. Tuleva luento 
on varmasti mielen-
kiintoinen. 

Yhdistyksen kevätkokous on 24.3. 
klo 18 kerhohuoneella. Huhtikuun al-
kua piristää Satakunnan Sotilassoit-
tokunnan kevätkonsertti 9.4. klo 14. 
Konsertti pidetään sotilaskodissa ja se 
on kaikille avoin yleisötilaisuus. Juhlia 
on keväällä luvassa myös lisää. Soti-
laskotiliito juhlii 90-vuotista taivaltaan 
16.4. Helsingin Messukeskuksessa. 
Sinne olisi tarkoitus lähteä isolla po-
rukalla mukaan. Kun juhlahumusta 
on selvitty, on aika kirmata Raumalle 
Flikkaitte vitoselle, joka liikuttaa nai-
sia 21.5. Toivottavasti mukaan saa-
daan taas näkyvä joukko vihreitä sisa-
ria! Kesäkuussa on tietysti perinteinen 
saunailta, jossa voi sitten käydä läpi 
lopulliset jälkipelit kuntoilutapahtu-
man jälkeen. Tänä vuonna saunailta 
on 7.6. ja paikkana Köyliön metsäs-
tysseuran sauna.

Toivotan oikein mukavaa kevättä 
kaikille. Aurinko lämmittää jo, pakka-
sesta huolimatta. Kevät tulee hitaasti 
mutta varmasti! Sitä odotellessa osal-
listutaan päivystysvuorojen lomassa 
muihin yhteisiin tapahtumiin!

Seija Heiska 
tiedottaja



Miss Divet

rikkoi ennakko-

   luuloja

P
orin Prikaatin varusmies-

toimikunta yhdessä Sä-

kylän sotilaskotiyhdis-

tyksen kanssa järjesti 

varusmiehille viihdeillan 

2.3. Totuttuun tapaan 

lavalla oli taas naiskauneutta, mut-

ta tällä kertaa esitys herätti monissa 

poikkeuksellisia ennakkoluuloja. Pää-

henkilönä toimi Suomen drag-artis-

tien kirkkaimpaan kärkeen kuuluva 

Marko Vainio alias Miss Divet. Risti-

riitaisista ennakkoasetelmista huoli-

matta Vainio onnistui tanssijattariensa 

avustuksella rikkomaan monien nega-

tiiviset ennakkoluulot.

Vainio myöntää olleensa hieman 

huolestunut lupautuessaan esiintyä 

varuskunnassa, mutta mielenkiin-

to esityksen läpivientiin normaalista 

poikkeavan yleisön edessä vei kuiten-

kin voiton.
- Naisyleisölle on aina helpom-

pi esiintyä, sillä he lähtevät mukaan 

täysin siemauksin. Miesporukalle, ja 

varsinkin varusmiehille, esiintyessä 

vastaanotto on usein hieman vara-

uksellista vaikka näkeekin, että heillä 

on hauskaa. Tämä luo haasteita, mut-

ta halusin tehdä jotain täysin päinvas-

taista kuin mitä olen usean vuoden 

urallani kokeillut. Loppujen lopuk-

si olen täysin tyytyväinen tämän illan 

esitykseen omasta puolestani, Vainio 

sanoo.

Vaikka esityksen jälkeenkin kuului 

jostakin päin yleisöä erinäisiä soraää-

niä, kukaan ei kuitenkaan poistunut 

sotilaskodista naama väärinpäin. Ylei-

söstä kuuluikin useita naurunremah-

duksia Miss Divetin imitoidessa onnis-

tuneesti muun muassa Antti Tuiskua, 

Johanna Tukiaista ja Paula Koivunie-

meä. Esitystä seurannut Panu Sarkiola 

oli tyytyväinen viihdeillan antiin. 

 - Oli aivan loistava show. Kriittisis-

tä ennakkoluuloista huolimatta esitys 

oli todella viihdyttävä ja mielenkiin-

toinen. Erityisesti vaikutuin esiintyji-

en ammattitaidosta ja näyttävyydes-

tä, Kaarinasta kotoisin oleva Sarkiola 

kertaa. 

 

Teksti ja kuva: 
Iiro Rautiainen
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Aina toimitaan vallitsevis-
sa olosuhteissa: ilmat ovat 
sopivia, asenteet tai varus-

teet voivat olla vääriä, on armei-
jassa tiedetty jo ikimuistoisesti. 
- Osaamme pukeutua eikä aamutui-
maan yli kolmenkymmenenkään  as-
teen pakkanen pahemmin meitä pu-
raissut eikä juuri haitannut, saati 
sitten pelottanut ja jättänyt porukoi-
ta kotiin, tuumaili Porin Prikaatin jo 
neljännen valatilaisuuden pysäköin-
tiurakan vetänyt killan Loimaan alue-
osaston puheenjohtaja ja killan halli-
tuksen jäsen  Seppo Yli-Nissilä, 68.
- Tämä oli nyt jo neljäs kerta peräk-
käin, kun saimme hoitaa valatilaisuu-
den pysäköintisysteemi. Ensimmäi-
nen kerta oltiin kesällä 2009 Loimaan 
kaupungissa, josta löytyi ihan mu-
kavasti pysäköintipaikkoja kohtuulli-
sen läheltä valapaikkaa, pesäpallos-

tadionia. Virttaan moottorirata on 
sinänsä tavattoman kiitollinen vala-
paikka, kun noin 5 000 juhlavieraan 
autojen pysäköinti ei tuota minkään-
moista ongelmaa, kun plaania riittää 
kymmenilletuhansille katsojillekin ke-
sätapahtumissa.

”Porilaisten” tukena
- Porin Prikaatista tiedusteltiin ai-

kanaan, että löytyisikö pysäköin-
ninvalvontaan riittävästi porukkaa. 
Vastasin empimättä, että kyllä me 
homman otamme hoitaaksemme. 
Kivasti tekijöitä on löytynyt ja mo-
ni haluaa tulla aina uudelleenkin. 
- Meillä on jo aika lailla vakiopo-
rukka, joka tunteen toisensa, ja kyl-
lä tämä työ meiltä tuntuu jo ihan 
hyvin säilyvän. On hieno juttu, et-
tä me voimme näin ikään kuin sivii-
lipuolella toimia niin sanotussa kol-

Kiltalaiset luotsaavat jo 
sujuvasti autot parkkiin
Teksti ja kuva: Kari Nummila

mannen sektorin talkootyössä, jolla 
on myös tarkoituksensa ja merkityk-
sensä. Tuttuja on mukava tavata ja 
täältä saa kiitokseksi hyvän mielen, 
kun on voinut tehdä jotain konk-
reettista maanpuolustuksen hyväk-
si, pöytyäläinen Ilkka Turtola sanoo.
- Aika monta henkilöä täällä olevista 
on tullut tutuksi myös MPK:n toimin-
nassa. Melko usein tapaan esimerkik-
si Yli-Nissilän ja MPK:n loimaalaisen 
nokkamiehen Kari Kotiniemen. 

Prikaatin kesävala on yleensä jossa-
kin päin Varsinais-Suomea tai Satakun-
taa. Kunnat ovat aktiivisia ja toivovat 
kesän valatilaisuuksia. Usein ongelma-
na on kuitenkin keskustaajaman ahta-
us, kun liikkeellä on tuhansia ihmisiä.  
Talvivala on tavattu pitää prikaatin 
koikonnuilla, mutta viime aikoina on 
oltu liikekannalla sotilaskodin sanee-
rauksen takia. 



Porin Rykmentin - Porin Prikaa-
tin killan hallituksen jäsenistä 
iso osa kuuluu jo nostoväkeen 

eli ikää on kertynyt yli 60 vuotta, jo-
ten kertausharjoituksissakaan ei ole 
enää mahdollisuutta päästä näke-
mään puolustusvoimien arkipäiväistä 
touhua.

Prikaati tarjosi killan hallituksen jä-
senille viime joulukuussa mahdollisuu-
den päästä yhdeksi päiväsydämek-
si seuraamaan Länsi 10 -harjoitusta 
Niinisaloon, jossa käytiin noin 3 000 
varusmiehen loppusotaa. Samalla oli 
menossa 500 reserviläisen kertaus-
harjoitus.

- Tämä on varusmiestemme palve-
lusajan mahtava loppuhuipentuma, 
johon koulutuksessa on tähdätty, pri-
kaatin esikuntapäällikkö, eversti Pek-
ka Saariaho selvitti Tykistöprikaatissa 
pidetyssä alkubriifauksessa.

- Täällä meillä on taistelutantereel-

Niinisalossa verestettiin 
varusmiesajan muistoja
Teksti ja kuva: Kari Nummila

la ”olemassaolomme oikeutus ja pää-
tuotteemme” eli Porin Jääkäriprikaati, 
joka ei tietenkään ole oikeasti siinä so-
dan ajan 5 000 taistelijan ja 500 ajo-
neuvon kokoonpanossa. Tiettyjä pri-
kaatin osia vain kuvataan. Saariaho 
rohkeni todeta, että harjoitus antaa 
hyvän kuvan joukoista, joiden kanssa 
kelpaisi lähteä sotaankin.

Joukolla liikuttiin taistelukentällä, 
jossa pakkanen taisi puraista parhaim-
millaan yli 20 asteen voimalla. 

Jotkut tapaamamme varusmiehet 
kertoivat, että jalkinevarustus toimii, 
kunhan on hyväkuntoiset huopavuo-
risaappaat. Käsinepuolella todettiin 
olevan pientä lisätarvetta siviilivarus-
tukseen eli rukkasiin kannattaa hank-
kia thinsulate -tyyppiset sisähanskat. 
Johan lakkaa sitten sormia kipristele-
mästä.

Yksi kiintoisa ja ennenäkemätön 
kohde oli kenttäsairaala, jossa kye-

tään jopa leikkauksiin ja jossa varus-
mieslääkäreilläkin oli iso rooli. Killan 
puheenjohtaja Timo Mäki piti Niini-
salon retkeä tosi onnistuneena reis-
suna, jolle toivotaan jatkoa tulevai-
suudessa. Killan varapuheenjohtaja 
Eero Nurminen, 61, kiitteli myös mat-
kaa, joka avarsi paljon tietämystä. Ee-
ro palveli vuonna 1970 prikaatin Pio-
neerikomppaniassa. 

- Reissussa oli paljon nostalgiaa, 
kun omasta varusmiesajasta on vie-
rähtänyt paljon. Eero on viimeksi ol-
lut kertaamassa kotikontunsa perus-
tamiskeskusharjoituksessa.

- Minulle tuli vielä kutsu kertaus-
harjoituksiin, perkin hommiin tälle ke-
vättalvelle. Mikäpä siinä, mutta soi-
tin Varsinais-Suomen aluetoimistoon, 
jossa rekrytointi peruttiin. Ajattelin, 
että se on parempi tehdä ennakkoon, 
kuin mennä aikanaan ilmoittautu-
maan ja joutua siinä vaiheessa ulos. 
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Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta r.y:n

vuosikokous ja vuosijuhla
pidetään Säkylän Huovinrinteellä
lauantaina 14.5.2011 Porin Rykmentin - 

Porin Prikaatin 
Kilta ry.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä te-

kevä yhteisö, joka vaalii Porin Prikaa-

tin ja sen edeltäjäjoukko-osastojen kun-

niakkaita historiallisia perinteitä.

Lisätietoja:

www.porinrykmentin-
porinprikaatinkilta.fi

13.00  Vuosikokous Elokuvaluokas-
sa, vuosikokouksessa käsitellään 
Killan sääntöjen 11 §:ssä mainitut 
asiat

14.00  Vuosijuhla Elokuvaluokassa
- juhlapuhe: Ylijohtaja Rauno Saari
- palkitsemiset

15.00  Ruokailu Muonituskeskuk-
sessa

Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä

10.00  Tutustuminen Porilaismuse-
oon
- 13.00 

11.00  Killan valtuuskunnan kokous 
Upseerikerholla

11.00  Kahvitarjoilu Sotilaskodissa 
muille osallistujille

12.30  Seppeleenlasku Porilaispat-
saalla

Yli 80- vuotisen historian-
sa aikana Porilainen on 

yrittänyt parhaansa mukaan 
vastata lukijoidensa toivei-

siin, ja onnistunut-
kin siinä hyvin.
Aina on kuitenkin 

parantamisen varaa, 
joten Porin Prikaati 

on päättänyt toteut-
taa lukijatutkimuksen. 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittää lu-

kijoiden mielipiteitä Porilaisesta ko-
konaisuutena, jotta lehteä voitaisiin 
kehittää vielä parempaan suuntaan. 
Toukokuussa postitettavat kyselylo-
makkeet lähetetään satunnaisotan-
nalla lukijoille, joten sinäkin saatat 
olla yksi valituista vastaajista. Lukijoi-
den mielipiteet ovat tutkimuksen kan-
nalta erittäin tärkeitä, joten täytetyn 
kyselylomakkeen palauttaminen on 
enemmän kuin toivottavaa. 

Kiitos etukäteen!
 
                              

!

• KUORMALAVAT!
• LAVAKAULUKSET
• PAKKAUSVANERIT

          
www.jalander.com! !                       

                       

Kysy tarjousta Tapiolasta! 

Vakuutukset. Rahastot. Pankki. 
Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy. 

ASE KELLARI
Jauhokuja 4, 32200 LOIMAA
GSM  050 533 1822
Kari Kivimäki
email: asekellari@asekellari.com
www.asekellari.com

Arvoisa Porilainen-lehden lukija
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Tauko
paikalla

www.ts.fi 



Avoinna
ma–to  8.30 – 20.30

pe 8.30 – 20
la 16 – 20
su 12 – 20

   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme

Tervetuloa peruskorjattuun Säkylän Sotilaskotiin!


