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Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi

Puolustusvoimien strateginen
kumppani Millog Oy vastaa
maavoimien ajoneuvo-ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden asennuksista,
modifikaatioista ja kunnossapidosta
sekä osallistuu maavoimien
materiaalihankkeisiin.

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

www.millog.fi
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Meille voit soittaa koska tahansa.
Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa
puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin.
Me teimme senkin mahdolliseksi – ensimmäisenä pankkina Suomessa.
Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 0200 3000 (pvm/mpm)
ma-su 24h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi
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0200 3000
nordea.fi
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eippaasti alkaneen vuoden
2014 päätteeksi syntyy uusi
Porin prikaati. Suuret kokonaisuudet, kuten organisaatio, meidän kunkin tehtävät ja töiden
jakautuminen, ovat asettumassa omille paikoilleen toimivaksi, synergiaa
tuottavaksi järjestelmäksi. Hienosäätöä vaativat vielä ainakin koulutuskokoonpanot, kertausharjoitukset, kunnossapidon ja käyttöhuollon työnjako
ja järjestelyt sekä kriisinhallintaoperaatioiden ja kansainvälisten harjoitusten ylläpito, logistiikka ja huoltoyksiköiden johtaminen. Huovinrinteellä
ja Niinisalossa infrastruktuuria muokataan palvelemaan uuden prikaatin
elämää ja tarpeita. Tämä työ vie vielä
pitkään. Rakennushankkeita ja peruskorjauksia on käynnissä ja käynnistyy
tulevinakin vuosina.
MONILLA ALOILLA ollaan jo toimeenpanovaiheessa ja ensimmäiset
perheet ovat muuttaneet taloutensa uusille kotipaikkakunnilleen. Kaiken tämän ohella meidän on opittava tuntemaan toisemme paremmin ja
sovitettava yhteen joukkojen toimintakulttuurit.
Pari vuotta kestänyt suunnittelu ja valmistelu ovat jo vahvasti voiton puo-

Kohti uutta Porin prikaatia!
lella. On ollut hienoa seurata sitoutunutta ja parasta mahdollista ratkaisua
etsivää työskentelyä, jossa kolmen
joukko-osaston ja kolmen aluetoimiston raja-aitoja on madallettu, kaadettu ja siirretty yhä uudelleen toimivan
ratkaisun löytämiseksi. Moniongelmaisia kimppuja on muokattu kerta
toisensa jälkeen uuteen muotoon, jotta kaikille asianosaisille kelpaava ratkaisu on syntynyt. Usein on näyttänyt
siltä, että mitä kauemmaksi lopputulos on siirtynyt aiemmista toimintamalleista, sitä sitoutuneempia ja tyytyväisempiä asianosaiset ovat siihen
olleet.
ERITYISEN MYÖNTEISTÄ on ollut se,
että monivaiheisen ponnistelumme aikana ovat työilmapiirikyselyn tulokset
parantuneet. Pidän tätä merkkinä sitoutumisesta tulevaan, vaikka se hahmottuukin meille jokaiselle hieman
erilaisena ja vaiheittain. Historiallakin
on mielestäni ollut myönteinen vaikutuksensa, sillä vuoden 2013 monet
yhdistysten ja instituutioiden 50-vuotisjuhlat, puhumattakaan työn alla
olevasta prikaatin 400-vuotishistoriateoksesta, alleviivaavat jatkuvuutta.
Sitä, että on muutosta ennenkin ollut,
ja että siitä on tullut paremmin aikan-

sa kuva, yhteensopivampi alati kehittyvän ympäristönsä kanssa.
TOINEN MIELUISA muutoksen aikainen kehityspiirre on varusmiesten
loppukyselyn tulosten paraneminen
kauttaaltaan. Pidän sitä kouriintuntuvana todisteena kouluttajakunnan
sinnikkyydestä ja vakaasta tahdosta
tehdä päätyömme, varusmieskoulutus, asiakkaan ja veromaksajan odotusten vaatimalla laadulla.
FYYSINEN SUORITUSKYKY on keskeinen osa sotilaan ammattitaitoa ja
-osaamista, mutta on sillä laajempaakin vaikutusta: vaativassa työssä ja
muutoksen pyörteissä tarvitaan myös
fysiikkaa. Uuden oppiminen ja soveltaminen saa tukea siitä, että ”veri kiertää sekä korvien välissä että varpaissa”. Hyvä fyysinen kunto edistää
terveyttä, työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Sotilashenkilöstömme fyysinen kunto on toki säilynyt ennallaan,
mutta erityiseksi kehittämiskohteeksi on otettava nuorempien sotilaiden
kestävyyskunto. Vanhempien sotilaiden kestävyyskunto on ollut jo pitkään korkeammalla tasolla kuin nuoremmilla. Sama ongelma on tuttu
useassa muussakin joukko-osastossa. Tähän kaivataan Porilaisilta hyviä

ideoita, ehkä uusia mutta vanhatkin
kelpaavat. Siviilityöntekijämme näyttävät tässä asiassa korkealla aktiivisuudellaan hyvää esimerkkiä.
ISO KIITOS niin Tykistöprikaatin, Pioneerirykmentin ja aluetoimistojen väelle siitä, että olette aktiivisesti myötävaikuttaneet uuden Porin prikaatin
rakentamiseen. Lopputulos alkaa
hahmottuessaan näyttää yhä paremmalta. Työ jatkuu ja käy yhä kiinnostavammaksi. Jotta kaikki voisivat olla mukana yhteisessä kehittämisessä,
seuraavissa Porilaisen numeroissa ja
Tykistöprikaatin Yhteislaukaus -julkaisuissa käsitellään uuden organisaation elementtejä ja joukko-osastomme
neljän paikkakunnan erityispiirteitä.
Niissä on monenlaista mielenkiintoista ja yllättävääkin meille kaikille  uusille ja nykyisille Porilaisille!
Viimeistelyä vaille valmis
Porin prikaati 2015!
Hyvää työtä - kiitokset jokaiselle!

Porin prikaatin komentaja
Eversti Juha Pyykönen
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Porin prikaatin komentaja, eversti Juha Pyykönen on ylpeä lahjoituksesta. Lahjoittaja Heidi Korpi
on huojentunut: ”Helpottunut olo. Arvotavarat ovat nyt turvassa.”

Heidi Korvelta arvolahjoitus - Porin prikaatilla on nyt kaksi Mannerheim-ristiä

”Isän risti on nyt turvassa”
Teksti: Jorma Pihlava Kuvat: Jorma Pihlava ja Heidi Korven albumi

P
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orin prikaatin sotahistoriallinen esineistö on saanut poikkeuksellisen arvokkaan täydennyksen.
Helsinkiläinen
Heidi Korpi lahjoitti prikaatille isänsä
Reino Korven Mannerheim-ristin ylipäällikön allekirjoittamine luovutuskirjoineen. Kokonaisuuteen kuuluvat
myös Korven sotilaspassi, mitalit ja
upseerimiekka.
– Helpottunut olo. Arvotavarat
ovat nyt turvassa, Heidi Korpi huokaisi, kun prikaatin komentaja, eversti Juha Pyykönen ojensi hänelle virallisen lahjoituskirjan.
Heidi Korpi kertoi, että esineistä arvokkain, Mannerheim-risti numero
74, ehti olla vuosikymmenet laittomilla teillä, tallessa kylläkin.
– Se ehti olla äidilläni Espanjassa 46
vuoden ajan, kunnes tajusimme, ettei
ristiä olisi saanut viedä pois Suomesta. Pari kolme vuotta sitten toin sen

Suomeen. Mitalit ovat olleet minulla
laatikossa.
Mannerheim-risti kiinnostaa keräilijöitä. Heidi Korpi kertoi jo huolestuneensa isänsä ristin puolesta, kun siitä kiinnostuneet alkoivat soitella. Hän
sanoi kyselyihin, ettei risti ole myytävänä, ja alkoi samalla jäljittää sille turvallista sijoituspaikkaa. Ystävänsä Kari
Suhosen avustuksella hän päätyi Porin prikaatiin.
Majuri Reino Korpi (1917–1958)
oli syntyjään satakuntalaisia, Noormarkun pitäjästä. Sotien jälkeen hän
työskenteli pääkaupungissa urheilun
järjestötehtävissä, kunnes siirtyi perheineen Poriin tultuaan valituksi Porin Puuvillatehtaan henkilökuntapäälliköksi.
Aika Satakunnassa jäi lyhyeksi.
Korpi menehtyi sydänkohtaukseen
Helsingin-työmatkalla 1958. Heiditytär oli tuolloin kymmenvuotias.

– Hän oli hyvä isä. Urheiltiin kovasti
yhdessä, hiihdettiin ja luisteltiin. Mutta Porin aika jäi vajaan vuoden mittaiseksi.
Reino Korpi osallistui sekä talvi- että jatkosotaan. Hän sai Mannerheimristinsä luutnanttina elokuussa 1942.
Korpi haavoittui Karjalan kannaksella
kesällä 1944. Sotien jälkeen hän opiskeli valtiotieteen maisteriksi. Majuriksi hänet ylennettiin reservissä joulukuussa 1956.
Korven Mannerheim-risti on toinen Porin prikaatin hallussa olevista.
Aiemmin prikaatille on lahjoitettu porilaisen Aarne Salosen risti, numeroltaan 177. Salonen sai ristinsä alikersanttina joulukuussa 1944.
Arvoristit on tarkoitus sijoittaa varuskunnassa näkyvälle paikalle, varusmiesten nähtäville.

Reino Kalervo Korpi
”Ylipäällikkö on pvm:llä 9.8.42 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan
Mannerheim-ristin
ritariksi luutnantti Reino Kalervo Korven.
Luutnantti Korpi on komppaniaansa johtaessaan aiheuttanut viholliselle paitsi raskaita miehistötappioita
myöskin huomattavaa materiaalimenetystä. Hänen haltuunsa joutuneen
sotasaaliin joukossa on mm. kaksi tykin veturia, useampia tykkejä ja paljon muuta vihollisen toiminnalle tuiki

tärkeää kalustoa. Olipa hän kerran aivan vähällä parin miehen kanssa onnistua valtaamaan kokonaisen panssarijunan, mutta joutui viime tingassa
vihollisen saartamaksi ollen pakotettu
luopumaan hyvin alkaneesta yrityksestä. Murtauduttuaan saartorenkaan
läpi, tuhosi hän komppanioineen sitten selustaansa tunkeutuneen vihollisen viimeiseen mieheen. Ikävä
kyllä ehti panssarijuna tällä välin kadota näyttämöltä. Toisen kerran joutui luutnantti Korpi yllättäen oikeaan

Pataljoonan komentaja majuri Pietiläinen ja kapteeni Reino
Korpi siellä jossain.

vanhan ajan kaksintaisteluun viholliseverstin kanssa parinkymmenen
metrin etäisyydeltä. Lopputulos ei liene kenellekään epäselvä. Koko sodan
ajan on hän johtanut komppaniaansa erittäin taitavasti ja tarmokkaasti
osoittaen aina esimerkillistä rohkeutta ja valaen miehiinsä voitonvarman
hyökkäyshengen.”

Ristin ja asiakirjojen lisäksi
lahjoitettuun
kokoelmaan
kuuluvat myös
Korven sotilaspassi, mitalit ja
upseerimiekka.
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Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin
sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan Lähi-Kaskoon.
Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka
palkitsee huolellisen kuljettajan. Bonusturvaa et muualta saa.

Saat K-Plussa-etuja
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

Tervetuloa kaupoille!

Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole
kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa
www.lahitapiola.ﬁ/bonusturva.

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO
Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy

Meriniitynkatu 11, 24100 SALO
p. 02-77751, +358505259961
www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

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

Vallox osaa

Osuustoiminta
= yhteistä etua
Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on
mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuuskauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi
asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.
Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhteisistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa
tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat
mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia.
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Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa!
Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin 10-16.

matalaenergiailmanvaihdon

www.vallox.com

Porilaisen päiväkirja
Porin prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Kersantti
Lauri Launiainen..................2.1.2014
Kersantti
Antti -Jussi Manninen..........2.1.2014
Vänrikki Samuli Rusanen......2.1.2014
Vänrikki Atte Hakanen .......2.1.2014
Kersantti Esko Takku............2.1.2014
Vänrikki Juho Saarinen.........2.1.2014
Vänrikki Pyry Vesa...............2.1.2014
Kersantti Tino Kuusela.........2.1.2014
Kersantti Juho Palonen........2.1.2014
Kersantti Elina Kangas..........2.1.2014
Vänrikki Samuli Tuominen...2.1.2014
Kersantti Mark Ekiz............10.3.2014
Kersantti Mikko Salminen..10.3.2014

Pioneerirykmentistä
Kapteeni Kari Pailamo..........1.1.2014
Lentosotakoulusta
Järjestelmäinsinööri
Esa Luoma...........................1.1.2014
Lääkintäkoulusta (SOTLK)
Ylikersantti Jani Mäkinen.....1.2.2014

Porin prikaatista siirtyneet
Tykistöprikaatiin
Kapteeni
Henrik Ahvenainen..............1.1.2014
Kaartin jääkärirykmenttiin
Kersantti Joel Pulkka........15.12.2013
Reserviin
Insinöörimajuri
Markku Herronen................1.1.2014
Luutnantti Pekka Kaski........1.1.2014

Teknikkokapteeni Esa Viili....1.1.2014
Sihteeri
Anna-Kaisa Haapsaari . .......1.1.2014
Kersantti Jarkko Huovila .....1.1.2014
Kersantti Joonas Kurronen...1.1.2014
Kersantti Jussi Lahdelma......1.1.2014
Kersantti Tuomas Lahtonen.1.1.2014
Vänrikki Joni Kuusiaho.........1.1.2014
Toimistosihteeri Satu Laurila.1.1.2014
Kersantti
Waltteri Metsä-Tokila .........1.1.2014
Vänrikki Tobias Pirttikangas.1.1.2014
Vänrikki Akseli Saaristo........1.1.2014
Kersantti Joonas Salo...........1.1.2014
Taloussihteeri
Elina Veijalainen...................1.1.2014
Luutnantti Robert Sainio......1.2.2014
Ylikersantti Antti Huju........17.2.2014
Kersantti Antti Riihinen......20.2.2014

www.biolan.fi
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Sotilasvala Porin prikaatissa 14.2.
Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Lassi Saarinen

V

alapäivänä Porin prikaati saapui tuttuun tapaan runsaasti,
arviolta yli neljätuhatta läheistä, kun 1/14 saapumiserän varusmiehet antoivat lupauksen isänmaan
puolesta.
Ikäluokan puolesta puhui Jesse
Vuorio, otteet puheesta:
”Varusmieskoulutuksesta on käytännön hyötyjä työelämässä, opiskelussa ja harrastusten parissa
varusmiespalveluksen jälkeen. Sotilaskoulutus kasvattaa vastuuseen itsestä ja palvelustovereista. Se opettaa yhteistoimintaa, täsmällisyyttä, ja
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järjestelmällisyyttä. Varusmiespalvelus antaa onnistumisen elämyksiä ja
tarjoaa haasteita sekä mahdollisuuden suorituskyvyn rajojen löytämiseen.”
”Ilman heitä, jotka taistelivat Suomen puolesta kaikkensa antaen vuosina 1939–1944, ei meillä olisi siitä
mitään, joka yhdistetään Suomeen,
tai suomalaisuuteen. Suomineito,
kaunis pala maailmaa, olisi pelkkä muisto, mahdollisesti jo unholaan jäänyt sellainen. Vaan kiitos veteraanien, niin ei ole. Älkää hyvät
kuulijat ikinä, epäröikö muistaes-

sanne arvokkaita sotaveteraanejamme. Jatkakaa perinnettä nuorille uusille sukupolville, sillä jokaisen on
tärkeää ymmärtää, mikä oikeus on
olla suomalainen, ja mitä sen säilyttäminen on vaatinut. Eikä mikään,
ei aika, veteraanien väheneminen,
Suomen poliittinen, tai nyt lievästi
sekava taloudellinen tilanne, vähennä tai heikennä yhtään sen työn arvoa, jonka sen ajan sotilaat, Lotat, ja
kotijoukot tekivät. Pidetään yhdessä tämä asia tekona, muistona, sekä
kunnioituksena, joka elää ja säilyy.”

Valan vannoneen saapumiserän
edustaja, säkyläläinen varusmies Jesse Vuorio pitämässä puhetta. Hänen
vasemmalla puolellaan valan kaavan
lukijana toiminut sotaveteraani Yrjö
Rimpinen Harjavallasta ja kauimpana vasemmalla everstiluutnantti
Janne Jaakkola. Oikealla prikaatin
komentaja eversti Juha Pyykönen ja
kenttärovasti Jukka Lehto.
Orkesterina Säkylässä toimi ensimmäistä kertaa Laivaston soittokunta.
Puolustusvoimien uudistumisen liittyen Satakunnan sotilassoittokunta
lakkautettiin vuoden 2013 lopussa.
Vieraat seurasivat Porilaistiellä suoritettua ohimarssia lähietäisyydeltä.
Viimeisenä vastaanottopisteen ohitti
moottoroitu osasto. Kuvassa Porin
prikaatin uusinta kalustoa oleva Patrian valmistama kuljetuspanssariajoneuvo XA-360.
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Porin prikaatin palkitsemiset
vuosipäivänä 16.2.2014

Porin prikaatin 388. vuosipäivän kunniaksi palkittiin
varuskunnan henkilöstöä ja
yhteistyökumppaneita valapäivän yhteydessä pidetyssä
vuosipäiväjuhlassa.

Porilaistaistelija,
kouluttajapalkinto
Luutnantti Henri Palin
Yliluutnantti Elias Halminen
Ylikersatti Jaakko Vainionpää

Joukkoyksiköiden
kärkikouluttaja
Luutnantti Mika Suokas
Ylikersantti Jaakko Liimatta		
Luutnantti Ville Nykänen

Porin prikaatin levykkeet
Kultainen levyke + stipendi
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Majuri Miikka Sävelkoski
Kapteeni Keimo Korpioksa
Luutnantti Antti Kohtanen
Kapteeni Jari Levo

Yliluutnantti Mika Koivisto (vasemmalla) palkittiin Porin prikaatin aloitepalkinnolla ja hopeisella
levykkeellä. Maavoimien ja Porin
prikaatin aloitepalkinnoilla palkittiin mm. yliluutnantti Tuomo
Koivisto (komentaja Pyykösen
onniteltavana) ja vääpeli Ville
Tahvanainen.

Hopeinen levyke + stipendi
Palkkasihteeri Anne Jokinen
Yliluutnantti Juha Rinta-Keturi
Yliluutnantti Sami Ahola
Yliluutnanti Kari Sorkkila
Hankkija Else-Maj Heikkonen
Yliluutnantti Mika Koivisto
Luutnantti Vesa Tennilä

Pronssinen levyke + stipendi
Henkilöstösihteeri Irma Ranni
Laskentasihteeri Tiina Tuominen
Kapteeni Lauri Mukka
Ylikersantti Lasse Hento
Insinöörikapteeni Harri Harvonen
Ravintolapäällikkö Heini Ketola
Kapteeni Atte Kaleva
Ylikersantti Jari Välimaa
Yliluutnantti Timo Hiljanen
Vääpeli Arto Kauppinen
Kapteeni Kalle Nieminen
Kapteeni Seppo Tolppi
Ylikersantti Jari Rantala
Varastohoitaja Eeva-Kaarina
Lampiniemi
Varastomestari Timo Snellman
Ylikersantti Tero Saari
Yliluutnantti Janne Tuominen
Ylikersantti Raimo Lamminen
Yliluutnantti Markus Halkonen
Kapteeni Ari Hämäläinen

Vuoden siviilityöntekijä
Hankkija Terhi Lehto

Vuoden urheiluteko
Ylikersantti Jarkko Moilanen

Vuoden työpiste
Kranaatinheitinkomppania

Vuoden liikuntavaikuttajat

Muut huomionosoitukset
Maavoimien aloitepalkinto
Vääpeli Ville Tahvanainen
Yliluutnantti Tuomo Koivisto
Yliluutnatti Kari Sorkkila

Yliluutnantti Marko Koskinen, ylikersantti Rami Hiltunen, kersantti Ville
Kunnari ja korpraali Mika Sainio

Porin prikaatin
aloitepalkinto
Vääpeli Ville Tahvanainen
Yliluutnantti Tuomo Koivisto
Kersantti Matti Iso-Järvenpää ja Upseerikokelas Joonas Kouhia (kotiutuneita varusmiehiä)

Porilaisristi
Everstiluutnantti Tommi Haapala
Everstiluutnantti Hannu Teittinen
Everstiluutnantti Aki Mustonen
Majuri Timo Saarnio
Kapteeni Eerika Vaahtovuo
(os. Haavisto)
Yliluutnantti Mikko Sivonen
Yliluutnantti Keskievari Mikko
Yliluutnantti Timo Hiljanen
Yliluutnantti Joni Karonen
Yliluutnantti Antti Niemi
Yliluutnantti Matti Ranki

Ylikersantti Juuso Rauhanen
Luutnantti Markus Hakala
Luutnantti Janne Ljunggren
Luutnantti Jussi-Pekka Niemelä
Luutnantti Niko Nieminen
Luutnantti Erik Stenström

ATK -tukihenkilö Kirsi Viitala
Henkilöstösihteeri Maija-Leena Sankari
Toimistosihteeri Turo Ruohonen
Varastonhoitaja Arto Kivimäki

Yhteistyökumppanit
Sotilaskotisisar Päivi Perälä
Porin Liikkuvan poliisin päällikkö
ylikomisario Simo Pukkila
Turun liikkuvan poliisin päällikkö
ylikomisario Pasi Pihlava
Tykistöprikaatin komentaja
Eversti Mikael Feldt

Kapteeni Teijo Heinonen
Ylikersantti Pekko Lahdensuu
Ylikersantti Raimo Lamminen
Luutnantti Erik Stenström
Ylikersantti Jarkko Moilanen

Porilaisristillä palkittuja
yhteistyökumppaneita:
ylikomisario Pasi Pihlava
(vasemmalla),
ylikomisario Simo Pukkila
ja sotilaskotisisar
Päivi Perälä.
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Kuvat: Lassi Saarinen

Kenttärovasti Jukka Lehto:

”Maastossa tunnen
eläväni lähellä
seurakuntaani”
Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Samuli Vahteristo ja Jukka Lehdon kotialbumi
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uolustusvoimien kirkollisen
työn tarkoituksena on tukea hengellisesti ja henkisesti puolustusvoimissa ja
Rajavartiolaitoksessa palvelevia. Kirkollinen työ on lähtökohdiltaan evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon työtä puolustusvoimissa.
- Sotilaspappi on kaikkia varusmiehiä ja henkilökuntaan kuuluvia varten
uskontokunnasta tai vakaumuksesta riippumatta. Kirkollisen työn toteuttamisessa otetaan huomioon uskonnonvapauteen sisältyvät oikeudet
ja vapaudet, kertoo Porin prikaatissa
palveleva kenttärovasti Jukka Lehto.
Sotilaspapin työn muodot ovat
Lehdon mukaan muuttunut melkoisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Ennen hartaustilaisuuksia pidettiin
pääsääntöisesti kasarmioloissa, mutta nykyisin harataushetkiä ja ehtoollismessuja pidetään entistä enemmän
maastossa harjoitusten ohessa.
- Erityisen vaikuttavia ovat harjoitusten ohessa pidetyt ehtoollismessut.
Leivän ja viinin jälkeen varusmiehen
kasvoilta voi lukea pyhää hiljaisuutta. Se puhuttelee joka kerta kokenutta sotilaspappiakin. Maastossa tuntee
olevansa lähellä seurakuntaansa.
Lehdon mukaan tämän päivän varusmies on reipas ja omaa hyvän keskustelutaidon, mutta jos pinnan alla
kytee henkilökohtaisia vaikeuksia niin
niistä puhuminen ei ole aina helppoa.
Sotilaspapin työasuna on maastopuku
niin kuin varusmiehilläkin, mikä madaltaa kynnystä tulla papin pakeille.
- Hyvin harva tulee kysymään uskonasioista. Päällimmäisinä ovat usein
ihmissuhdekysymykset,
tyttöystävän kanssa on suhde päättynyt. Joissakin tapauksissa palvelusmotivaatio
on täysin kadoksissa ja siihen yritetään löytää yhdessä lääkettä. Monasti varusmiehillä on huolia myös taloudellisen toimeentulon kanssa, mutta
silloin auttajina ovat yleensä joukkoosastoissa toimivat sosiaalikuraattorit.

Sotilaspapin virka-asu, maastopuku madaltaa varusmiesten kynnystä keskustalla papin
kanssa. Kuntosalille matkaavilta Jere Nikkaselta ja Fisuk
Aruqillta Lehto kyseli paljonko
”rautaa nousee”.

Varusmiesten oppitunnit ja mahdollisuus varusmiesrippikoulun käymiseen ovat sotilaspapin opetuksen näkyvin puoli. Työhön kuuluvat myös
kasteet, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset sekä muut kirkolliset
toimitukset.
- Kerran olen vihkinyt kotiutuneen
varusmiehen, mutta sitä vastoin henkilökunta kääntyy mielellään kaste ja
vihkimistilaisuuksien osalta tutun sotilaspapin puoleen.

Kansainvälisyys näkyy entistä enemmän sotilaspapin työssä
Puolustusvoimien toimintaan vaikuttavat muun muassa lisääntyvä
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.
Entistä useampi varusmies edustaa
muita uskontokuntia. Sotilaspapeilla on vahva kulttuurien ja uskontojen
asiantuntemus, mikä auttaa kohtaamaan muiden uskontokuntien edustajia. Puolustusvoimat tarjoaa oivalliset lähtökodat monikulttuuristen
arvojen ja vakaumusten kohtaamiseen tasavertaisin perustein.
- Kaikki astuvat palvelukseen alokkaina ja uskontaustastaan tai vakaumuksestaan huolimatta tasavertaisina
jakavat palveluksen tuomat haasteet

yhdessä toisiaan tukien. Muihin uskontokuntiin kuuluvat ovat menestyneet myös palveluksessa hyvin. Aivan äskettäin kotiutettiin kaksi Islamin
uskoon kuuluvaa kersanttina, Lehto
kertoo.
Kirkollisiin opetustilaisuuksiin eivät
muihin uskontokuntiin kuuluvat osallistu, vaan heille järjestetään korvaavaa eettistä koulutusta johdettuna
ryhmäkeskusteluna.
Monikulttuurisuuden ja muiden uskontokuntien tapojen ja vakaumusten tietämys on välttämätön perusta,
kun Porin prikaati lähettää suomalaisia rauhanturvaajia maailman eri kolkkiin. Sotilaspapin osalle lankeaa lähtevän rotaation koulutus ja rotaation
seurauksena tulleiden kriisitilanteiden
jälkihoito.
- Islamin usko on käytännössä mukana jokaisessa operaatiossa. tätä
taustaa vasten kansainvälisiin tehtäviin lähtevien on ymmärrettävä esimerkiksi islamin uskonnon ja kristinuskon historialliset juuret sekä siihen
liittyvä tapakulttuuri. Ilman tätä tietämystä ei vaativassa työssä pärjää.
Valitettavasti operaatioissa sattuu ja
tapahtuu. Pahinta on silloin, kun rauhanturvaajakaveri kuolee tai haavoittuu. Silloin sielunhoitaja tarvitaan,
Lehto tiivistää sotilaspapin monipuolista kansainvälistä työsarkaa.

Seurakuntalaisten murheiden jakaminen vaatii välillä oman päänupin akkujen lataamista. Sen Jukka Lehto tekee narraamalla kaloja ja viilettää mieluusti moottoripyörällä pitkin kotimaan ja Viron teitä sekä harrastamalla
pappina toimivan vaimon kanssa lavatansseja.
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Jukka lehto harrastaa myös luontokuvausta. Talitiainen oli
tehnyt pesän taisteluampumaradalla sijaitsevan
maalipanssarivaunun tykin pukeen.

Kenttärovastin
aamukampa hupenee
Kenttärovasti Jukka Lehdon aamukamman piikit alkavat pian huveta nopeassa tahdissa. Hän jättää Porin prikaatin haikein mielin virallisesti
toukokuussa. Jäljellä olevat työpäivät mahtuvat yhden kamman piikkiin,
kun kertyneet lomat pitää pois. Lehto
on palvellut sotilaspappina 17 vuotta,
Panssariprikaatissa, Satakunnan lennostossa, Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa ja vuodesta 2008
alkaen Porin prikaatissa.
- Eri joukoissa palvelu on tuonut
omat vivahteensa muutoinkin niin
monipuoliseen sotilaspapin tehtäväkenttään. Tuntuu kliseiseltä sanoa,
että tämä on ollut hienoa aikaa, päivääkään en vaihtaisi pois. Pian on
puolustusvoimien henkilökunnan termein edessä ajolähtö, sillä täytän 55
vuotta, mikä on sotilaspapin virassa
toimivan eläkeikä, Lehto kertoo.
Kiikkustuolimieheksi kenttärovasti ei aio ryhtyä, uusi seurakunta on jo
valittuna ja Herran sanan julistus jatkuu Tampereen eteläisessä seurakunnassa, Härmälän kappalaisena.
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Faktaa
Kirkollinen työ koostuu rauhan
aikana julistuksesta, opetuksesta
ja sielunhoidosta. Sotilaspapiston
tehtävät rauhan aikana määrittelee
Kirkollisen työn ohjesääntö.
Puolustusvoimissa on kenttäpiispan lisäksi 28 päätoimista ja 15
osa-aikaista sotilaspappia. Ortodoksisia pappeja on osa-aikaisina
sotilaspappeina kuusi. Lisäksi kaksi
sotilaspappia toimii kansainvälisissä
tehtävissä.
Sotilaspapit toimivat kenttärovastin tai sotilaspastorin tehtävissä.
Sotilaspapit ovat luterilaisen tai ortodoksisen kirkon pappeja, joiden
työn perustana on heidän kirkkonsa tunnustus.
Reservin sotilaspapit ja sotilasdiakonit tekevät kirkollista työtä kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa
harjoituksissa sekä reserviläis- ja veteraanijärjestöissä. Kirkollista työtä
tekevät myös kirkollisen alan varusmiehet ja teologiharjoittelijat.
Sotilaspapit käyttävät palveluk-

sessa sotilaspukua palvelusarvomerkein. Kenttäpiispan palvelusarvo rinnastetaan prikaatinkenraaliin,
kenttärovastin everstiluutnanttiin
ja sotilaspastorin kapteeniin. Sotilasdiakonit palvelevat reservin arvossaan. Jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa noudatetaan soveltuvin osin oman kirkon
antamia pukeutumisohjeita.
Geneven sopimuksen mukaan
sotilaspapit kuuluvat sodan aikana
lääkintähenkilöstön tapaan humanitääriseen henkilökuntaan.
Kirkollisen työn asemasta säädetään
lainsäädännöllä.
Laki puolustusvoimista (551/2007),
Kirkkolaki (1054/1993), Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) ja Tasavallan
presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien
tunnuskuvasta (1490/2007) turvaavat työn aseman.
www.puolustusvoimat.fi/kirkollinen työ

Kranaatinheitinkomppania
–vuoden työpiste
Teksti ja kuva: Antti Muhonen

K

ranaatinheitinkomppania palkittiin Porin prikaatin vuosipäivänä helmikuussa vuoden
työpisteenä.
Palkitsemisperusteissa mainitaan mm. erinomainen menestys koulutustavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyökykyinen,
työilmapiiriltään hyvä työpiste, jossa
me henki ja työssä viihtyminen ovat
korkealla tasolla.
- Kyllähän siitä palkinnosta tietysti ollaan ylpeitä. Hienoa on se, että
myös joukko-osastotasolla tunnustetaan se työ jota täällä perusyksikössä
tehdään. Mukavaa on huomata, että
varusmieskoulutusta arvostetaan, kun
vuoden työpiste -palkinto on viime
vuosina annettu myös perusyksiköihin, painottaa kapteeni Mikko Bäckström.
Kranaatinheitinkomppaniassa yksikön henkilökunnan hyvä henki on
tarttunut myös varusmiehiin, joiden
onnistunut sitouttaminen yhtenäiseksi joukoksi on avain hyviin koulutus-

tuloksiin. Varapäällikkö Bäckströmin
mukaan yksiköllä lienee eniten prikaatin perusyksiköistä maastovuorokausia ja harjoituksissa aika vietetään
pääsääntöisesti tiiviissä kokoonpanossa, mikä hitsaa tiimin kokoon. Kranaatinheitinkomppania on usein mukana
prikaatin ulkopuolisissa valtakunnallisesti käsketyissä harjoituksissa kuten
Tykistökoulun ampumaharjoituksessa ja Mekanisoitujen joukkojen harjoituksessa Niinisalossa ja Maavoimien
vaikuttamisharjoituksessa Rovajärvellä.
- Yksikkömme on tiiviissä yhteistyössä muiden läntisen alueen kranaatinheitinkomppanioiden Uudenmaan
prikaatissa ja Panssariprikaatissa, sekä lisäksi tykistön joukkojen ja Tykistökoulun Niinisalossa kanssa, kertoo
Bäckström.
Puolustusvoimauudistuksen myötä Kranaatinheitinkomppanian henkilöstöllä on edessään työpaikkakunnan vaihto, kun epäsuoran tulen

Kranaatinheitinkomppaniassa ollaan
ylpeitä ja iloisia vuoden työpiste
-kiertopalkinnosta. Kuvassa vasemmalta lukien yksikön varapäällikkö
kapteeni Mikko Bäckström, ylikersantti Matti Ranki, luutnantti Erik
Stenström, yliluutnantti Jaska Hyvönen, yliluutnantti Sami Oksman,
vänrikki Juho Saarinen, vänrikki Pyry
Vesa ja kersantti Heikki Viinikka.

koulutus keskitetään Porin prikaatissa
vuodesta 2015 alkaen Satakunnan tykistörykmenttiin Niinisaloon. Yksikössä asia ei ole ollut juurikaan tapetilla
tai spekulaation kohteena. Varapäällikön mukaan siirtoasia ei ole vaikuttanut työpisteen toimintaan millään tavalla negatiivisesti ja hänen mukaansa
asia tuntuu olevan enemmän ulkopuolisempien kuin yksikön henkilöstön huulilla.
- Varusmiehet ansaitsevat myös kiitoksen hyvästä yksikköhengestä ja
koulutustuloksesta. Hieno osoitus siitä osaamisesta on äskettäin varusmiespalveluksesta kotiutuneen nykyisen sopimussotilaan kersantti Heikki
Viinikan kouluttama koko Porin prikaatin kärkijoukkue saapumiserän peruskoulutuskauden koulutustarkastuksessa, muistuttaa linjanjohtaja Erik
Stenström.
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Vuoden siviilityöntekijä
Terhi Lehto
Teksti ja kuva: Laura Valli

”T
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yöyhteisössä vuoden siviilityöntekijä,
hankkija Terhi Lehto, tunnetaan
erityisesti auttamisen halustaan ja sitoutumisestaan tilanteessa kuin tilanteessa. Lehto itse empii kehuja
kuullessaan - turhaan. Kriisinhallintaoperaatioiden hankinnoista vastaavana henkilönä Lehdon arkipäivää ovat
muuttuvat olosuhteet ja kiire. Siitä
huolimatta monipuolinen työ vetää
naista puoleensa kuuden Porin prikaatin hankintojen parissa vietetyn
työvuoden jälkeen.
- Työni monipuolisuus pitää mielen
virkeänä. Saan työni puolesta tehdä
hankintoja ja tilauksia sekä kouluttaa
kriisinhallintatehtäviin lähteviä hank-

kijoita. Lisäksi hankintojen tarkastus
kuuluu olennaisena osana työnkuvaamme. Olen tehnyt tarkastusmatkoja Afganistanin, Libanonin ja aikanaan Tshadin -operaatioihin.
Työyhteisö saa Lehdon sanoissa
kunniamaininnan. Pienen työyhteisön ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu
Lehdon mukaan kokonaiskuvan hallinta ja kaikkien sitoutuminen työyhteisöön. Viimeisin ponnistus on ollut
Keski-Afrikan (EUFOR RCA) -operaation perustamiseen hankitut siviilitavarat. Kaikki tekniset asianhoitajat ja
muut hankkijat toimivat kiitettävästi tämän todella lyhyellä aikajänteellä perustettavan operaation hankintojen suhteen.

Lisäksi Lehto nimeää viikkoliikunnan hyväksi vastapainoksi kaikelle kiireelle:
- On hienoa, että meillä on mahdollisuus viikkoliikuntaan. Liikuntahetki
tuo mahdollisuuden irtautua kiireestä,
Lehto kiittelee.
Puolustusvoimien organisaatiomuutos vaikuttaa myös Porin prikaatin
hankintasektoriin Niinisalon ja Keuruun prikaatiin liittämisen myötä. Ensi vuoden alussa perustettava logistiikkalaitos tuonee myös muutoksia
hankintatoimintaan.
- Päivä kerrallaan lopullisia päätöksiä odotellen, tiivistää Lehto.

Yliluutnantti Elias Halminen
ja esikunnan vartiomies jääkäri Kiviharju 1/14 saapumiserästä.
Sotilaspoliisivalinnat tehdään jo
peruskoulutuskauden neljännellä viikolla, jotta uudet vartiomiehet ehditään kouluttamaan ennen
vanhemman saapumiserän kotiuttamista.

Y

liluutnantti Elias Halminen toimii sotilaspoliisilinjan johtajan
Esikuntakomppaniassa.
Palkitsemisperusteissa mainitaan hänen
olevan mm. työlleen omistautuva
vaativa kouluttaja, joka on kansallisen ja kansainvälisen sotilaspoliisikoulutuksen valtakunnallinen kärkiosaaja.
Palkinto lämmittää Halmisen mieltä, mutta kunnian hän haluaa antaa
kaikille sotilaspoliisilinjan kouluttajille,
joita on hänen alaisuudessaan kolme.
Palveluajasta (miehistö 255, johtajat
347 vrk) johtuen saapumiserät ovat
päällekkäin palveluksessa 2,5 kuukautta, joten kouluttajilla riittääkin
työsarkaa yli 100 sotilaspoliisin -miehistön ja johtajien kouluttamisessa.
- Varusmiehet kotiutetaan neljästi
vuodessa. Miehistö nyt, johtajat kesä-

Porilaistaistelija
Elias Halminen
Teksti ja kuva: Antti Muhonen

kuussa ja sit taas miehistö syyskuussa ja seuraavat johtajat jouluna eli jatkuva mylly pyörii, kuvailee Halminen.
Ennen sotilaan ammattia Halminen opiskeli ensihoitajaksi ja teki kolme vuotta töitä ambulanssissa. Koti,
uskonto ja isänmaa ovat hänelle kuitenkin jo lapsuuden perintöä, joten
varusmiespalveluksen jälkeen armeija vei mukanaan. Lapissa asuva neljän
lapsen isä kertoo harrastuksekseen
perheen, kodinhoidon ja puutarhatyöt. Työ vie sotaharjoituksineen
(noin 80 vrk vuodessa) paljon aikaa,
joten vaimolle Halminen antaa runsaasti kiitosta perheen arjen pyörittämisestä.
Töitä koulutushaaralla riittää myös
tulevaisuudessa, sillä näillä näkymin
vuonna 2015 myös Niinisalon sotilas-

poliisikoulutus keskitetään Säkylään.
Halmisen vinkki nuoremmille kouluttajille on, että liian varhain ei voi pitää
itseään valmiina osaajana. Yhdentoista vuoden kokemuksella hän sanoo
nyt vasta pitävänsä itseään hyvin ammattinsa hallitsevana kouluttajana,
joka osaa keskittyä oikeisiin asioihin ja
olennaiseen tekemiseen. Varusmiehiltä kerätty kirjallinen palaute on ollut
hänellä linjanjohtajana tärkeä työkalu
koulutustapahtumien ja esim. kouluttajien koulutustyylin kehittämisessä.
- Tietty nöyrä asenne pitäisi olla jos
on ollut vuoden tai kaksi töissä. Osaaminen on kuitenkin valtavan laaja mitä kouluttajan pitää hallita, muistuttaa
Halminen.
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Porilaistaistelija
Henri Palin

Luutnantti Henri Palin kotimaanyhteydet mahdollistavan
satelliittiantennin takana Libanonissa vuonna 2013.

Teksti: Laura Valli Kuva: Puolustusvoimat

Esimies- ja alaistaidot ovat tärkeässä asemassa kaikessa koulutuksessa. Erityisesti kansainvälisen koulutuksen osalta toiminnan perusteena
on jo alusta alkaen hyvä yhteistoiminta. Hyvä esimies ei olisi mitään ilman
hyviä alaisia. Samaa pohtii myös Palin luetellessaan oman työyhteisönsä
vahvuuksia.
- Varusmiehilläni on todella hyvä
motivaatio. On ilo kouluttaa heidän
kaltaisiaan nuoria. Lisäksi koen saavani tukea omilta esimiehiltäni, Palin tiivistää.
Rakenneuudistuksen myötä muutos on Puolustusvoimien osalta tuttu
termi. Vuoden porilaistaistelija ynnää
lopulta motivaation ja oppimisen tärkeimmiksi keinoiksi muutoksiin valmistautuessa.
- Positiivisella asenteella ja avoimella ajattelutavalla jaksaa muuttuvissakin tilanteissa. Ammattiylpeyden
tulee olla sillä tasolla, että jaksaa kehittää itseään. Epämukavuusalueellakin uudet asiat ja tehtävät voi tehdä
omakseen, jos haluaa. Aina voi oppia,
Palin summaa ajatuksensa tulevasta.

uoden porilaistaistelija, Viestikomppaniassa valmiusjoukkokoulutuksen osalta viestilinjan linjajohtajana työskentelevä
luutnantti Henri Palin yllättyi kuullessaan valinnastaan. Perusteet porilaistaistelijaksi valinnalle olivat kuitenkin
selkeät: Luutnantti Palin kuuluu viesti-aselajin maan kärkiosaajiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
- Valinta tuli kyllä ihan puskista, toteaa Palin heti alkutöikseen ominaiseen tapaansa.
Haastatteluhetkellä SKVJ-valmiusjoukon viestilinjan varusmiehet valmistautuvat viestikomppaniassa siirtymään
ampumaharjoitukseen.
Valmiusjoukkokoulutuksen osalta Palin vastaa siitä, että Porin prikaatin antaman koulutuksen turvin tuotetaan
reserviin valmiusjoukkokoulutettuja,
jotka kykenevät kotimaan puolustukseen ja kaikkiin operaatioihin.
- Tehtävä on monipuolinen, haasta-

va ja vaatii myös itseltä jatkuvaa uuden opettelua. Omasta kriisinhallintapalveluksesta on ollut ehdottomasti
hyötyä oman osaamisen kehittämisessä, Palin summaa.
Yksin noin mittava tehtävä ei toteudu. Palin kiittelee oman aselajinsa hienoutta. Erityismaininnan saavat
lisäksi viestikomppanian työkaverit ja
motivoiva työympäristö.
Kansainvälisissä operaatioissa tarvittavaa osaamista ei opita pelkästään
kirjoja lukemalla. Palinille vuoden kriisinhallintapalvelus Libanonissa opetti rakentamaaan johtamisjärjestelmiä
alusta alkaen. Helpotusta rakentamisvaiheeseen toi se, että varustautuminen johtamisjärjestelmäalan osalta sujui mutkitta.
- Viestikoulun ja Porin prikaatin johtamisjärjestelmäalan tuki ja osaaminen olivat merkittävässä roolissa uutta operaatiota rakennettaessa, Palin
tiivistää.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä yksikön vääpeli on tuttu näky
Huovinrinteellä (kello kuuden) aamulenkillä ja lounastauolla varuskunnan kuntosalilla. Hän otti osaa
myös varuskunnan Woima- ja kuntomittelöön, jossa yhtenä lajina oli
penkille nousu 41 kg lisäpainolla.

Y

likersantti Jaakko Vainionpää
työskentelee yksikön vääpelinä vuoden työpisteeksi valitussa Kranaatinheitinkomppaniassa. Hän
kiittääkin palkitsemisestaan komppanian työntekijöitä ja loistavaa työyhteisöä.
- Olin kuin puulla päähän lyöty kun
sain vuosipäiväjuhlassa tiedon valinnasta Porilaistaistelijaksi. Ilmeisesti
kaikki ei ole mennyt hirveästi työssäni väärin. Sanoinkin yksikössä, että ei
tämmöistä saa ilman hyvää yksikköä,
kyllä se on koko yksikölle huomionosoitus, painottaa Vainionpää.
Vainionpään polku aliupseeriksi ei
ole ihan tavanomaisin. Ennen alan
vaihtoa hän työskenteli kokkina Niinisalon varuskunnassa 12:ta vuoden
ajan. Kyseisenä ajanjaksona hän teki
vuodesta -86 alkaen kahdeksan reissua rauhanturvaajana Golanilla (kahdesti), Jugoslaviassa, Bosniassa, Koso-

Porilaistaistelija
Jaakko Vainionpää
Teksti: Antti Muhonen Kuva: Lassi Saarinen

vossa, Libanonissa ja Afganistanissa
(kahdesti). Kriisinhallintaoperaatioiden jälkeen hän oli mukana kahdessa
EU:n taisteluosastossa vuosina 20062008. Ammatinvaihto ammattisotilaaksi onkin ollut luonnollinen jatkumo kokeneelle rauhanturvaajalle.
Ennakkoluulottomasti
elämään
suhtautuva tänä vuonna 50 vuotta
täyttävä Vainionpää on Puolustusvoimauudistuksen myötä positiivisessa
tilanteessa. Hän on työskennellyt yhdeksän vuotta reppurina Porin prikaatissa, mutta nyt yksikön Niinisaloon
siirtymisen myötä töissä käydään tulevaisuudessa kotoa Honkajoelta käsin. Hänen mukaansa komppaniassa
oli hämmentyneet tunnelmat kun yksikön siirrosta Niinisaloon ei ollut varmaa tietoa. Asian varmistuttua se on
hyväksytty ja Tykistöprikaatin järjestämä tutustuminen kasarmitiloihin ja
kaupunkiin loi positiivista odotusta.

- Siirron varmistuttua yksikössä on
asennoiduttu niin, että sinne mennään ja katsotaan mitä se on, tiivistää
Vainionpää.
Nuoremmille kouluttajille evästyksenä Vainionpää neuvoo pitämään
elämän perusasiat, sekä koti- ja perheasiat kunnossa. Kranaatinheitinkomppanian isähahmo korostaa myös
fyysisen kunnon merkitystä työssä ja
elämässä jaksamisessa.
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Erkka sai armeijasta
hyvät valmiudet
ryhmän käsittelyyn

Alokkaan
ja pelaajan
takaa
löytyy
ihminen
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: ”Leijonat.fi” ja
Erkka Westerlundin kotialbumi

Suomen jääkiekkoleijonien päävalmentaja Erkka Westerlund on niitä ihmisiä, joille varusmiespalvelus on
itsestäänselvyys. Itse hän valitsi aikanaan RUK:n liigajoukkueen sijaan, eikä se valinta ole kaduttanut.
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E

rkka Westerlund on saanut paistatella viime viikot julkisuuden
valoissa. Suomessa tuskin on kovinkaan montaa sellaista ihmistä, joka ei tietäisi Westerlundin johtaman
Suomen voittaneen pronssia Sotshin
olympialaisten jääkiekkoturnauksesta.
Westerlundin fokus on jo suunnattu kohti seuraavaa haastetta eli Valko-Venäjällä järjestettäviä MM-kisoja,
mutta kaiken kiireen keskellä hänellä
riittää aikaa myös entiselle joukkoosastolleen Porin prikaatille ja Porilainen-lehdelle. Alokas Westerlund astui
palvelukseen vuoden 1977 ensimmäisessä saapumiserässä.
- Kuulun niihin vanhan liiton miehiin, joiden mielestä jokaisen suomalaisen tulee mennä vuorollaan armeijaan. Oma isäni samoin kuin
vanhempi veljeni Eero olivat reservin
upseereita, joten se velvoitti omalla
vuorollani myös minua, Westerlund
selvittää.
- RUK:n vaihtoehtona oli mahdollisuus nousta Rauman Lukon liigamiehistöön. Valinta oli iso, mutta se ei ole
kaduttanut. Omaa ammattiani ajatellen sain armeijasta paljon sellaista,
mistä on ollut hyötyä jälkeenpäinkin,
hän tiivistää.

Ennakko-organisointi hoidettava kunnolla
Erkka Westerlund sanoo saaneensa armeijasta hyvät valmiudet ryhmän käsittelyyn. Huippuunsa koulutus jalostui nimenomaan RUK-aikana
Haminassa, missä johdettavana ollut joukkue vastasi kooltaan jääkiekkojoukkuetta melko tarkkaan yksi yhteen.

- Johtamisen skaala on urheilussa yhtä leveä kuin armeijassakin eli
se ulottuu kahdenkeskisistä keskusteluista isomman joukkueen nopeaan
käskyttämiseen. Sain myös hyvän peruspaketin siitä, että kaikkien asioiden
pitää olla ennakolta hyvin organisoituja ja viestin pitää kulkea aukottomasti.
- Jos oppi-isiä johtamiseen pitäisi hakea, niin minun kohdallani sellaisia olivat ilman muuta Porin prikaatin kapteenit Simo Kaukonen ja Antti
Vennala. Molemmat näyttivät omalla
esimerkillään, että sotilaan tai pitäisikö sanoa alokkaan takaa löytyy myös
ihminen. Sama se on jääkiekossakin
eli jokaisen pelaajankin takana on ihminen. Se tulisi muistaa kaikessa tekemisessä, miettii Westerlund.

vielä muisti hoitaa omat velvoitteensa kunnolla, ei vaikeuksia esiintynyt.
Ainakin me saimme joukkuetoverini
ja tupakaverini Hannu Ihalan kanssa
ihan kiitettävästi vapaata niin harjoituksia kuin pelejäkin varten, Raumalla nuoruutensa viettänyt Westerlund
kiittelee.

Tyyny repussa sulaneille
jäille
Westerlundin suupielet venyvät leveään hymyyn, kun hän muistaa
erääseen pelireissuun liittyneen lähtöepisodin. Herrat Westerlund ja Ihala olivat velvoitetut lähtemään muiden mukana pyörämarssille, mutta
hetken polkemisen jälkeen heille oli
annettu lupa kääntyä takaisin ja lähteä Raumalle pelaamaan.

- Olimme Pronon (Ihala) kanssa pakanneet reppuihimme vain tyynyt,
sillä emme joutuneet muiden tavoin
yöpymään teltoissa. Olimme jo kasarmin edessä käskynjaossa, kun komppanian vääpeli huusi minua ikkunasta
äkkiä puhelimeen. Soitto tuli Raumalta, mistä ilmoitettiin Äijänsuon jään
sulaneen, Westerlund muistaa.
- Menin takaisin pihalle ja kuiskasin Pronon korvaan, mitä oli tapahtunut Siinä sitten hetki mietittiin, mitä tehdä. Yhdessä kuitenkin päätettiin
toimia kaiken uhallakin alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti ja onneksi jääkin oli saatu ajoissa kuntoon. Se
riski oli kuitenkin olemassa, että olisimme lähteneet tietoisesti turhaan
liikkeelle, hän naurahtaa.

Urheilijalle hyvä paikka
palvella
Erkka Westerlund palveli Porin prikaatissa Pst-komppaniassa, missä oli
samaan aikaan muitakin nuoria urheilijalupauksia. Erkka harmittelee edelleenkin lähes 40 vuotta myöhemmin,
ettei prikaatilla ollut hänen aikanaan
pistää joukkuetta puolustusvoimien
jalkapallon ja jääkiekon mestaruuskisoihin.
- Viestijoukkueena voitettiin prikaatin mestaruus, mutta voimien mitteleminen muidenkin joukko-osastojen
kanssa olisi kiehtonut. Armeijassa oli
hyvä henki ja rento ilmapiiri, joka olisi
varmasti kantanut pitkälle myös joukkueturnauksissa.
- Urheilijaa ajatellen Porin prikaati ja Huovinrinteen maastot olivat todella mahtava palveluspaikka. Ja kun

Alokasajan ryhmäkuva. Erkka Westerlund alarivissä toinen oikealla.
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Kovempi kuin Torinon
hopea

Erkka Westerlund jääkiekkoleijonien tiedotustilaisuudessa
ennen Sotshin olympialaisia.

Kokemus, joka kannattaa
kokea
Porin prikaatissa Erkka Westerlund
on sittemmin käynyt vain yhden kerran toimiessaan Rauman Lukon liigajoukkueen valmentajana. Hän myöntää deja-vu –ilmiön olleen lähes käsin
kosketeltavissa varsinkin sotilaskodissa.
- Olen aina kannustanut nuorille
valmennettavilleni, että armeija on joka suhteessa sellainen ko-
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kemus, joka kannattaa kokea. Olen
sanonut myös sen, että oikein hoidettuna se auttaa takuuvarmasti elämässä eteenpäin. Kun sen oikein oivaltaa,
saa myös eniten irti.
- Jos saisin itse käydä armeijan uudelleen, niin tekisin sen vieläkin paremmin. Sitä antoisampaa palvelusaika on, mitä enemmän antaa siihen
itsestään, Westerlund linjaa.
- Hyvien kokemusten ja kautta elämän kantaneiden oppien
lisäksi armeija antoi myös
lukuisia hyviä ystävyyssuhteita ja yhteisiä muistoja, jotka elävät edelleenkin. Juuri sitähän
elämä parhaimmillaan
on, hän sanoo.
Sotilasarvoltaan Westerlund on edelleen
vänrikki. Kutsuja kertaamaan on tullut,
mutta ajanpuutteen
vuoksi niihin on pitänyt aina vastata kieltävästi.

Sanomalehti Länsi-Suomi haastatteli Reilan ammunoista kertovaan juttuunsa Erkka Westerlundia (kesk.), Hannu Ihalaa (vas.) ja
kapteeni Antti Vennalaa

Heti armeijan jälkeen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen opiskelemaan lähtenyt Erkka Westerlund on
toiminut kahteen otteeseen Suomen
miesten maajoukkueen päävalmentajana. Kausi vuosina 2004-2007 tuotti
kahden MM-mitalin lisäksi myös hopeaa Torinon vuoden 2006 olympiaturnauksesta. Toinen olympiamitali,
nyt pronssinen, tuli Sotshista.
- Minä arvostan erittäin korkealle, että Sotshin joukkueella saatiin ylipäätään mitali. Suosituksena se oli jopa kovempi kuin oli Torinon hopea ja
extra-bonuksena tuli tietysti Venäjän
pudottaminen ulos jatkosta.
- Urheilussa täytyy tietysti aina tavoitella voittoa, mutta itselläni on asiaan toisenlainen filosofia. Olen nimittäin alkanut elää elämääni enemmän
matkan kuin määränpään tai saavutusten kautta, Westerlund yllättää.
- Hienointa tuollaisessa olympiaprojektissa on ylipäätään se, että saa olla
siinä mukana. Olen korostanut myös
pelaajille, että nauttikaa joka päivä
tästä hetkestä ja tehkää kaikki niin hyvin kuin kykenette. Palkinto eli voitto,
tulee siinä sivussa.

Sattuman rooli kasvaa
isommaksi
Sotshin olympiajoukkueessa oli päävalmentajan mukaan niin hyvä ilmapiiri, että se kasvattaa varmasti pelaajien halua olla mukana myös kevään
MM-projektissa. Joukkueen kokoaminen MM-jäälle on toki täysin erilainen prosessi kuin oli olympiakisoihin.
- Olympialaisiin joukkueen saa valita kaikista parhaista, mutta MMjoukkuetta kootessa myös sattumalla on iso rooli. Periaatteet ovat samat,
mutta käytäntö eri, hän vertaa.
Maaliskuussa 57-vuotta täyttänyttä Erkka Westerlundia odottaa MMkisojen jälkeen täysin uusi haaste eli
KHL-liiga Jokerien valmentajana. Hän
sanoo suoraan, että edessä on täysin
uusi seikkailu.
- Olen täysin rehellinen sanoessani,
että en tiedä tässä vaiheessa tulevasta
vielä yhtään mitään, hän tunnustaa.

Victorinox SwissTool
3.0323.3CN on Suomen
Puolustusvoimien käyttämä
monitoimityökalu.

VOITTAMATON
V ST M

3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat
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Hikeä ja sykkimistä
voimamittelössä

Vaikka Toni Suominen
olikin hieman pettynyt
suoritukseensa, riitti se
silti koko kisan kolmanteen sijaan.

Teksti ja kuvat: Lassi Saarinen ja Aleksi Aro-Heinilä

P
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orin prikaatissa järjestettiin 26.
helmikuuta talviliikuntapäivän
ohessa myös varusmiesten ja
henkilökunnan voimaa ja kestävyyttä
mittaava Woima- ja kuntomittelö. Lajeja oli kaiken kaikkiaan kuusi erilaista,
mitkä rasittivat kehoa monipuolisesti.
Alkulämmön otettuaan miehet ottivat ensimmäisenä mittaa toisistaan
sotilaspenkkipunnerruksen merkeissä.
Kilpailijan tavoitteena oli nostaa 60 kilon tanko niin monta kertaa, kuin vain
pystyi. Prikaatin kuntosali kaikui karjunnasta, kun tanko nousi kerta toisensa jälkeen ylös vaikka väkisin.
Kuntosalin puolella suoritettiin vielä leuanveto, minkä jälkeen siirryttiin
palloilusalin puolelle. Siellä odottava kuntopallon heitto hieman yllätti kilpailijat fyysisellä vaativuudellaan.
Palloa heitettiin siis niin, että jokaisen
heiton päätteeksi suorittajan oli laskeuduttava istumaan allaan olevalle
penkille ja vastaavasti heiton aluksi oli
noustava jälleen seisomaan.

Vaikka suoritusten välillä ei ollut pidempiä taukoja ja hyvää sykettä pidettiin päällä lähes koko ajan, niin kilpailijoiden fiilikset eivät näyttäneet
siitä lannistuvan. Joskus on kuitenkin
oltava tietysti hieman kriittinen omaa
suoritusta kohtaan, eikä salilla aktiivisesti käyvä Toni Suominen ollut mielestään ihan sillä tasolla, millä pitäisi.
-Leuanvedossa en päässyt aivan
haluamaani tulokseen, toteaa Suominen. Suurempaa sijaa pettymykselle
ei kuitenkaan jäänyt, kun hän sijoittui
kisoissa lopulta kolmanneksi.
Kuntopallon heiton jälkeen suoritettiin penkille nousu 40 kertaa 41
kilon lisäpainolla, mitä seurasi palloilusalin vauhdikas viimeinen osio, eli
viivajuoksu. Muutamia minuutteja
sitten suoritettussa penkille nousussa
uuvutetut jalat joutuivat taas koville,
kun juosta piti myös sivuttaissuunnassa ja takaperin, katse kuitenkin naulittuna koko ajan eteenpäin.
Viimeisenä oli vielä luvassa altaa-

seen pulahtaminen 100 metrin uinnin merkeissä. Takana olleet raskaat
maksimisuoritukset alkoivat kuitenkin
ottaa veronsa ja uupumus alkoi väkisinkin näkyä. Viimeinenkin suoritus
vedettiin kuitenkin kunnialla loppuun
vaikka vähän irvistäen.
PSTK:n päällikkö kapteeni Sebastian Kekki oli tyytyväinen omiin suorituksiinsa ja mittelön yleiseen tunnelmaan. Erityisen positiivista oli hyvä
ryhmähenki ja toisten kannustaminen, vaikka toisiaan vastaan kilpailtiinkin. Puulaakijalkapalloa ja satunnaisesti crossfitiä harrastava Kekki oli
tyytyväinen myös osallistujien hyvään
kuntoon.
-Ensi kerralla vain enemmän osallistujia niin henkilökunnan, kuin varusmiestenkin puolelta, niin saadaan
tästä entistäkin parempi tapahtuma.
Vaikka taso onkin täällä kova niin se
ei ole este sille, etteikö voisi tulla kilpailemaan itsensä kanssa, huomauttaa Kekki.

Lopputulokset:
Henkilökunta
1.
2.
3.
4.

Luutnantti Niko Nieminen
Kapteeni Sebastian Kekki
Kapteeni Mikko Bäckström
Ylikersantti Jaakko Vainionpää

Varusmiehet
1. Upseerikokelas
Joni-Antton Junttila (KRHK)
2. Jääkäri Risto Ruoho (HK)
3. Jääkäri Suominen TT (PSTK)
4. Jääkäri Jaakkola MIL (PSTK)

Luutnantti Niko Nieminen ylsi suorituksellaan voittoon
säkkinousussa ja otti ensimmäisen sijan myös koko henkilökunnan sarjassa.

Kapteeni Sebastian Kekki voitti 100 metrin uinnin ajalla
01:26, mutta koko kisan voitto jäi nappaamatta niukalla
2 pisteen erolla Niko Niemiseen.

”Loistavalta tuotteeltamme
puuttui nimi!”

Keittiömme on nyt

Charmia
Charmia.fi

Charmia.fi

Nyt tulee Charmia kotiin

LOIMAA Lamminkatu 31
(02) 763 2277 | Ark. 9–17, la 10-13

Kalustetukku.fi
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Alokaskauden
loppuhuipennus
viihdeillassa
Teksti: Lassi Saarinen Kuvat: Aleksi Aro-Heinilä
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Tanssiryhmä Lamourettes keräsi illan suurimman
huomion vauhdikkaalla
esityksellään.
Sotilaskoti täyttyi viimeistä paikkaa myöden varusmiestoimikunnan ja sotilaskodin järjestämässä viihdeillassa alokaskauden
lopulla.

www.akr.fi

www.keskusautohalli.fi

Ali Jahangirin sketsit upposivat
miesvoittoiseen yleisöön.

U

uden saapumiserän peruskoulutuskauden päättymistä juhlittiin perinteisesti Sotilaskotiyhdistys ry:n ja Varusmiestoimikunnan järjestämässä viihdeillassa
torstaina 27.2. Sotilaskoti täyttyi lähes
ääriään myöten ja tunnelma oli mahtava.
Tapahtuman polkaisi käyntiin Porin prikaatissa
muutaman kerran aikaisemminkin esiintynyt stand
up -koomikko Ali Jahangiri. Yleisö lähtikin heti alusta alkaen hyvin mukaan ja Sotilaskoti kaikui varusmiesten naurusta sketsi toisensa jälkeen, kun Jahangiri laukoi vitsejä muun muassa ennakkoluuloista
maahanmuuttajia kohtaan.
Vaikka varuskunnissa esiintyminen on Ali Jahangirille jo melko tuttua puuhaa, niin vahvasti miesvoittoinen yleisö tarjoaa kuitenkin aina omat pienet
haasteensa, kun osa jutuista on suunnattu enemmän
naisille.
-Kun joukossa ei juurikaan ole naisia, niin välillä
joutuu kesken sketsin miettimään, että toimiiko tämä nyt sittenkään, kertoo Jahangiri.
-Kyllähän tällaiselle suurelle yleisölle on silti hienoa
esiintyä. Porukasta selvästi huomaa, että on päästy
viettämään vapaa-aikaa ja hauskaa on, jatkaa Jahangiri.
Ali Jahangirin jälkeen lavalle astui varusmiehiä
viihdyttämään nuorten naisten muodostama tanssiryhmä Lamourettes, mikä sai selvästi yleisön innostumaan entisestään. Taputukset antoivat tahtia
tanssimiselle lähes koko esiintymisen ajan ja sen jälkeen tyttöjen kanssa samaan kuvaan haluavia riitti
pitkäksi jonoksi.
Varusmiehillä oli muutenkin aihetta iloon, kun
8-viikkoinen alokaskausi oli viimein taputeltu loppuun. Kranaatinheitinkomppanian jääkärit olivatkin tyytyväisiä erikoiskoulutuskauteen siirtymiseen ja
viihdeillan tarjoamaan antiin.
-Onhan se omalla tavallaan helpotus, että alokaskausi on saatu päätökseen. Pääsin niihin hommiin
mihin halusinkin, joten siltäkin osin on hyvä fiilis, kertoo moottoripyöräkuskiksi hakenut Santeri Valli.
-Illan esiintyjät olivat oikein hyvät, kehuu Leevi
Seppälä. Myös Seppälä pääsi haluamiinsa hommiin
puolen vuoden kranaatinheitinmieheksi.

Työkaluja suojainalan
parasta osaamista

www.wurth.fi
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VIHERHIUKKASET
1/2014 www.sotku.fi
Laatinut: Seija Heiska

V

iisikymppiset on juhlittu ja toiminta jatkuu.
Marja Syrilä johtaa vihreitten sisarten joukkoja tänäkin vuonna. Johtokunnasta
vaihtui vain yksi henkilö Päivi Sepän jäätyä sivuun. Kiitokset Päiville johtokuntavuosista! Uutena varajäsenenä ja
uutena kirjastojaoston vastaavana aloitti Elina Laineenoja.
Tervetuloa Elina! Johtokunnan
varsinaiset jäsenet vastuualueineen ovat: Päivi Perälä (varapuheenjohtaja, koulutus),
Tarja Putko (tarjoilujaosto),
Airi Kuusisto (tarjoilujaosto), Anne Haavisto (koulutus), Henna Ryömä (LSK- jaosto) ja Seija Heiska (tiedotus,
varusmiestilaisuudet). Toinen
varajäsen on Taina Tuovinen
(LSK-jaosto). Johtokunnan jäsenet tavoittaa tarvittaessa näppärästi sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi@
sotku.fi.

Sisartapahtumia
alkuvuodelta
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Talvea on eletty jo niin pitkälle, että
kaksi sisartapahtumaa on jo takanapäin. Tammikuun lopussa oli kuntotalolla jumppailta, joka sai paikalle 16
sisarta. Jumppaillan ohjauksesta vastasivat Säkylän Naisvoimistelijat. Ilta
oli heidän lahjansa sotilaskotiyhdistykselle.
Helmikuussa laajennettiin reviiriä ja
suunnistettiin Paneliaan Villa Pellavaan. Siellä Sari Lehtimäki-Kataja toivotti sisaret tervetulleiksi tutustumaan
puodin valikoimaan, hypistelemään

joukko tutustumassa Niinisalon sotkuun. Toivottavasti nyt
saadaan kokoon iso joukko toivottamaan niinisalolaiset tervetulleiksi tutustumaan Säkylän
sisariin ja sotilaskotiin. Sisaret,
nyt vilkaisu kalenteriin ja jos
tuolta illalta löytyy tyhjää niin
tule mukaan illanviettoon!

Tulossa keväällä

ja kokeilemaan vaatteita. Eikä vierailu jäänyt pelkkään hypistelyyn, ostoksiakin tehtiin. Nyt on monella uuden vaateputiikin osoite selvillä uutta
käyntiä varten!

Kevätkokous maaliskuussa
Yhdistyksen kevätkokous pidetään sotilaskodin kerhohuoneella
20.3.2014 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään mm. toimintakertomus
ja tilinpäätös vuodelta 2013. Tilaisuus
aloitetaan kahvilla, jonka jälkeen jaetaan ansio- ja vuosimerkit. Runsasta
osallistujamäärää odotetaan!

Niinisalon sisarvierailu
Niinisalon sotilaskotisisaret ovat tulossa vastavierailulle 2.4.2014 kello 18.00. Meitä oli viime keväänä iso

12.4.2014 teemme retken
Tampereelle. Siellä järjestetään
Supermessut, jotka kokoavat
eri tapahtumia saman katon alle. Puutarha-messut, Kotimaan
Matkailumessut, Tampereen
Viinimessut, Kirja-teema-alue
sekä Tampere Bike Show tarjoavat paljon nähtävää ja koettavaa.
Toukokuun
sisartapahtumana on kuntoilutapahtuma Flikkatten vitonen Raumalla. Päivämäärä on 24.5. Tapahtuma järjestetään
jo 23. kerran ja naisia viihdyttämässä
ovat Skandinavian Hunks- ryhmä sekä Waistlife- yhtye.
Kesäkuussa on perinteinen saunailta. Tänä vuonna saunotaan 12.6 Pyhäpirtillä. Kaikkiin sisartapahtumiin
voi ilmoittautua ja lisätietoa kysyä
Tuija Ryömältä. Sisarillat ovat aina
mukavaa vaihtelua sotilaskotityöhön.
Niissä tapaa sisaria laajemmin kuin
pelkillä päivystysvuoroilla käydessä.
Ne myös avaavat ovia uusiin kokemuksiin, paikkoihin ja tapahtumiin.
Mukaan vaan!

Kahvi ja munkki pitävät pintansa
Teksti ja kuvat: Seija Heiska

S

otilaskodin valikoimat ovat viidessäkymmenessä
vuodessa muuttuneet paljon. Valikoimaa on tullut lisää, tuotteita on tullut
ja tuotteita on poistunut. Mutta yksi suosikkipari pysyy: kahvi ja munkki
pitävät edelleen pintansa.
Kahvipannut saisivat olla todella
kuumana, jos sotkusta myydyt, reilusti yli 150 000 kuppia keitettäisiin tavallisilla kotitalouskeittimillä. Onneksi
on nykyiset, monipuoliset kahviautomaatit, joista tavallisen perus-sumpin
kahden vaihtoehdon, maitovaralla tai
ilman, lisäksi saa erikoiskahveja. Nekin ovat löytäneet ostajansa, kuten
take away -kahvi.
Kahvin kaveriksi tarjottimelle päätyy usein munkki. Todennäköisin
vaihtoehto on pumadamunkki. Rinkilämunkki, herkkumunkki tai vaniljamunkki ovat muita munkkivaihtoehtoja. Tavallinen pikkupulla ja
wienerikin saavat omat kannattajansa.
Suolaisten tarjottavien ylivoimainen
ykkönen on pyöreä sämpylä. Pitkät
täytetyt sämpylät eri täytteillä ovat
suosittuja. Täytevaihtoehdot vaihtuvat siten, että viikon aikana on tarjolla

useampaa eri versiota aina eri päivinä.
Viime keväänä varusmiehille järjestetyn sämpyläkilpailun voittaja, ”Vaunumiähen pelastus” löytyy tuotannosta edelleen. Voittajaleipä on ollut
suosiossa ja se korvasi täytetyn reissumies-leivän. Ei hassummin suunniteltu eväs! Perinteiset suolaiset, täytetty
lihapiirakka, hampurilainen ja panini
katoavat tiskiltä poikien suihin ripeään tahtiin.

Hanasta saatavat limut ovat suosittuja janon sammuttajia. Näissä pikkulimu on isoa suositumpi vaihtoehto.
Pulloissa myynnissä olevista juomista
Coca-cola on selkeä ykkönen. Muumi
on suosittu kaveri pullossakin ja energiajuoma antaa myyntilukujen mukaan virtaa monelle varusmiehelle.
Suklaiden suosikkien kärjestä löytyy Fazerin tuttu väri. Sininen on suo-
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sittu niin levyinä kuin erilaisina patukkaversioina. Pienen makeannälän
tyydyttää Pätkis- tai Suffeli-patukka,
pikku lakupötkö, tai Brunbergin suukko.
Muistoesineistä suosituin on sytytin. Aika monen huulia pehmentää
sotilaskodin oma huulirasva. Heijastin
turvaa näkyvyyden ja erikokoiset nallet, ”Huovinrinne”- tekstillä tai ilman
ovat löytäneet uudet kodit.
Sotilaskoti on palvelu varusmiehille,
eikä se toiminnallaan tavoittele suurta taloudellista voittoa. Sotilaskotitoiminnan tuotosta pyritään jakamaan
varusmiesten hyväksi noin 4 prosen-

tin osuus. Reiluun neljään prosenttiin päästiin myös päättyneellä tilikaudella. Sotilaskodin edulliset hinnat eivät voi
kuitenkaan koko ajan pysyä samoina, vaan hintoja on aika
ajoin tarkistettava. Aina ei hinnankorotuspaineita tuoda
suoraan hintoihin, vaan tuotteita pyritään saamaan edullisemmaksi muilla keinoilla, esimerkiksi etsimällä taloudellisempia tuotantovaihtoehtoja. Tarkoitus ei ole kasvattaa
valikoimaa suureksi, vaan valikoimat elävät koko ajan periaatteella: jos jotain uutta tulee, joku vanha poistuu. Sotilaskodille asiakkaan tyytyväisyys on tärkeä asia!
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TERVETULOAN
PALVELEVAA
PANKKIIN!

Auttaa aina.
www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero,
p. 029 041 2310

Meillä ei tarvitse jäpittää,

lepo vaan
Loimijoentie 65, Alastaro • Puh. 02 76 431 • www.sallila.fi

Juttu tääl onnistuu
OP-Pohjola syntyi reilut sata
vuotta sitten asiakkaiden
omistamaksi – ja sellaisena
se myös säilyy. Asiakasomistajuus on nyt vähintäänkin yhtä merkityksellistä kuin silloin aikoinaan.
Tänään lähes joka kolmas
suomalainen on omistajamme.
Yhdessä toimien edistämme
suomalaisten taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Kaikki asiakasomistajan edut näet osoitteessa op.ﬁ

VIHREÄ
SEN OLLA
PITÄÄ!

Yhdessä hyvä tulee.

www.turku.fi

O P I S K E L E M A A N TA I T Ö I H I N –
H A N K I T U PA T U R U S TA !

s-kanava.fi/satakunta

facebook.com/SatakunnanOsuuskauppa
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Teksti ja kuva:
Kari Nummila

Killan säännöissä
sosiaalinen pykälä

S

elailin Porilainen -kokoelmaani ja silmiini sattui Porilaisen kolmas numero vuodelta 1966,
jonka sisältö antaa meille paljon ajattelemisen aihetta tänäkin päivänä.
Puheenjohtaja Ilmari Honkanen pahoittelee sitä, että kiltatyössä ei ole
kunnolla toteutettu killan sääntöjen
2. pykälää. Silloin näet arvioitiin killan
jopa tärkeimmäksi tehtäväksi auttaa
vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraaniensa tukemista. Honkanen toteaa
tyytyväisyydellä sen, että ”pyrkimyksenä on ollut koko ajan sellaisen veljespiirin luominen, että edes vaikeim-

massa asemassa olevien porilaisveljien
ja heidän perheittensä tietä voitaisiin
tasoittaa”.
Honkanen huomauttaa, että ”hyvinvoinnin myötätuulessa helposti
unohtuu vähäisempi kanssaihminen,
sellaiset yhteiskunnallisesti tärkeät peruskäsitteet, kuin isänmaa ja siitä vuosisatojen saatossa työllä ja taistelulla maksettu kova hinta. Unohtuu
helposti sekin, että isänmaan puolustamisen asia on myös rauhan ja hyvinvoinnin aikana koko kansan asia.
Joukko-osastokilloilla on mittaamaton
työkenttä puolustusvoimiemme ja si-

viiliväestön lähentämisessä toisiinsa”.
Samassa lehdessä RAUK:n (reservialipseerikurssi) oppilaskunnan kuraattori, luutnantti Mikko Tuomi
kirjoittaa: ”Oppilaskunnan yhtenä tavoitteena on saada jokainen tuntemaan itsensä porilaiseksi. Velvoittavina ovat edellisten kurssien luomat
perinteet, isänmaallinen mielenlaatu
ja yhteishenki, joka säilyy vielä kurssin
ja varusmiespalveluksen jälkeenkin.”
Oppilas J. Vakkuri kirjoittaa: ”Kurssiaikana on kasvanut myös kiintymys
joukko-osastoomme ja arvonanto sen
perinteitä kohtaan, kun meille on selvinnyt se todellisuus, mikä kätkeytyy
runsaiden korulauseiden taakse. Porilaishenki ei ole meille enää mikään
kulunut fraasi. Tulemme olemaan porilaisia.”
Hengen voimaa ei kannata vähätellä eikä innostuksen kipinää!

Reserviupseerikurssi 109 kokoontuu
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keskiviikkona 9.4.2014 klo 11.00 Tuusulan Hyrylässä.
Ota yhteys mitä pikimmin matti.kulmala@ahmamki.fi tai puhelimella 040-5385515,
niin saat tarkemmat ohjeet ohjelmasta, majoituksesta ynnä muusta tarpeellisesta.
Terveisin oppilaskunnan puheenjohtaja Heikki Palva.

Kokoelmassa jo yli 11 000 nidettä:

Jääkäriliike innosti Ilkan isoksi
kirjankerääjäksi

K

oskelainen
kiltaveljemme,
maanviljelijä ja monialayrittäjä Ilkka Uotila (67) nimettiin
vuonna 1995 valtakunnalliseksi kirjatoukaksi Vammalan vanhan kirjallisuuden päivillä, eikä varmaankaan aiheetta; hänellä saattaa olla Suomen
suurin yksityinen sotakirjojen kokoelma, joka muodostuu peräti yli 11 000
niteestä aikajänteellä Suomen sodasta
(1808-1809) ja sortoajan kautta koko
itsenäisyyden aikamme historialliseen
kirjatuotantoon.
Loppumattomalta näyttävällä menolla julkaistaan yhä sotiimme ja historiamme käännekohtiin liittyvää kirjallisuutta.

Sysäys hommaan
TV-ohjelmasta
-Sysäyksen koko hommaan sain silloin eräästä jääkäreitä (olivat Saksas-

sa sotilasopissa vuosina 1915-1918)
koskeneesta TV-ohjelmasta. Lähdin
etsimään lisätietoa Kosken kirjastosta, jonka jääkäriaiheiset kirjat olin pian lukenut.
Jääkäreiksi värväytyneet miehet panivat alttiiksi koko elämänsä tyyliin
”voitto tai kuolema”. Heidän rohkea
ja vähän yltiöpäinenkin visionsa siinä tilanteessa oli ”irti Venäjästä”. Sibeliuksen mahtavan Jääkärimarssin
sanoissa (Heikki Nurmio) todetaan
mm.”ei ennen uhmamme uupua voi/
kuin vapaa on Suomen kansa/meil’
armoa ei, kotimaata/koko onnemme
kalpamme kärjessä on!
- On pakko ihailla jääkäreitä, jotka
siis kuolemaa uhmaten elivät yhden
kortin varassa : Venäjän katsannosta
he olivat tietysti maanpettureita. Kansamme onneksi he taistelivat todeksi
unelmansa! Suomessa ei vain tunneta aina kovin hyvin historiaa eivätkä

Teksti ja kuva:
Kari Nummila

kaikki tunnusta jääkärien suurta merkitystä vapaudellemme ja itsenäisyydellemme, Uotila harmittelee.
- Pyrin pitäytymään vain historiassa, mutta joskus on vaikea vetää rajaa
dokumentteihin perustuvan tietokirjan ja kaunokirjallisen romaanin välille: jotkut kirjailijat eivät osaa tai eivät
halua vetää eroa tietokirjan ja romaanin välille. Siinä jää silloin lukija heikoille, jos hänellä ei ole tarpeeksi faktatietoa. Liikkeellä on ollut ajoittain
monenlaista manipulaatiota ja propagandaa, joilla on harhautettu ihmisiä.
Uotilan mielestä SDP:n vasemmistosiiven (mm. Kullervo Manner ja
Otto-Wille Kuusinen) manipuloima
vallankumousyritys olisi ollut onnistuessaan hirveä onnettomuus Suomen
kansalle, joka olisi tuskin koskaan vapautunut
Neuvostoliiton/Venäjän
ikeestä: on hoettu, että Lenin antoi
Suomelle itsenäisyyden, mutta mik-
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si hän sitten aseisti punakaartin! Ajatellaanpa vain itäblokin kansojenkin
kolkkoa kohtaloa, josta niiden elpyminen kestää vielä kauan.
Uotila arvostaa kovasti jääkäriliikettä, jota voidaan pitää myös itsenäisyytemme vaiettuna taustatekijänä.
Sen merkitystä on väheksytty paitsi poliittisista niin myös heikosta historiantuntemuksesta johtuen. Jääkärit
loivat myös Suomen armeijan ja oli-

vat vuosikymmeniä johtavissa rooleissa niin sodan
kuin rauhan aikana. Viimeisenä jääkärinä palveli
Puolustusvoimien
komentajana kenraali
Yrjö Heiskanen vuosina
1953 – 1959.
Uotila arvelee, että hän saattaa saada
militaristin/sotakiihkoilijan leiman harrastuksensa
takia,
mutta silläkin uhalla
hän jatkaa harrastustaan.
- Kirjoista löytyvät ne tosiasiat
, jotka auttoivat
luomaan itsenäisen Suomen ja
pitämään isänmaan pystyssä
vielä kahdessa
myöhemmässä sodassa. Minulle vuoden 1918 punakapinan kukistaminen on vapaussotaa.
Talvisota on 2. vapaussotamme ja jatkosota 3. vapaussotamme.
Uotilan kokoelmaan kuuluu jääkäri- ja vapaussotakirjallisuuden lisäksi
siis paljon talvi- ja jatkosodan teoksia.
Muita aiheita ovat mm. heimosodat,
suojeluskunnat, lotat, joukko-osastohistoriat,
sotaveteraanihistoriikit,
Mannerheim sekä suojeluskuntajärjestön Hakkapeliitta -lehden kaikki
vuosikerrat.

Ilkka on remontoinut itse koko päärakennuksen sisältä ja ulkoa. Hän on
nikkaroinut melkoisen määrän myös
kirjahyllymetrejä, joita tarvitaan aina
vain lisää.
Kirjojen lisäksi kokoelmiin kuuluu
mm. jääkärihautoja ja -muistomerkkejä, sekä Vapaussodan muistomerkkejä esittävät vanhat valokuvakuvakokoelmat. Lisäksi hän on kuvannut
uudelleen yli 800 jääkärihautaa. Myös
joukko historiaamme liittyvien henkilöiden tai järjestöjen pienoispronssipatsaita löytyy talosta. Ilkka on hankkinut ison osan kirjoistaan divareista
ja vain hyvin pienen osan netistä.
- Onneksi tuli hankittua suurin osa
kirjoista ennen nettiaikaa. Netissä kirjojen pyyntihinnat ovat karanneet
korkeuksiin halvan markkinapaikan
takia. Siellä tavoitellaan järjettömiä
hintoja, kun kivijalkaliikkeenä toimivan divarin suuret kustannukset eivät
pakota yrittäjää hankkimaan tasaista
tulovirtaa.
Hänellä on nyt 600 kirjan puutelista, jota hänen ei kannata levitellä julkisuuteen hinnannousujen pelossa.
Joitakin erityisesti haluamiaan kirjoja hän on kopioinut ja sitonut itsekin.
Äkkiä katsoen ne näyttävät aidoilta
opuksilta!
Kirjanimikkeet on viety atk-järjestelmään, josta voi tulostaa kirjaluettelon. Se seuraa aina mukana hankintamatkoilla. Listalle löytyy käyttöä, sillä
miehen keräilyinto ei näytä laantuvan
vuosien myötäkään!

Hanki kiltaristi
Voit ostaa Porin prikaatin killan
numeroimattoman kiltaristin
hintaan 35,- sekä postikulut.
Tilauslomake nettisivuillamme
tai soita 040 543 8455/
Seppo Yli-Nissilä.
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Venäjä, Venäjä,
Venäjä…

T

uon otsikon kuuluisan sanarimpsun lausui puolustusministeri Kari Häkämies vuosia sitten
Yhdysvalloissa. Kaikki muistavat mistä oli kyse.
Tuo sanarimpsu on aina vain ajankohtaisempi. Sanapari Ukraina ja Krim
sen todistavat. Yhä useampi ymmärtää, että Suomen, pienen valtion geopoliittinen asema on sellainen, että
meillä riittää yksin ollen ilman muuta
turvallisuusvajetta.
Ikään kuin mantrana moni toistaa
jumiutuneena doktriiniamme, sotilasoppiamme ”itsenäinen, uskottava
puolustus, ilman sotilaallista liittoutumista” muistamatta sitä, että Neuvostoliiton ja YYA-sopimuksen (sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta
ja keskinäisestä avunannosta) myötä
olimme itse asiassa sotilaallisesti liittoutuneita, eli sitoutuneet torjumaan
lännestä N-liittoon kohdistuvaa hyökkäystä!
Sotilaallinen uhkakuva löytyy, vaikka ainakin poliitikot virallisesti ja kovasti hyssyttelevät joko tietämättömyyttään, itseään hämäten tai
opportunismilla, poliittisella pelaami-

sella. Yksistään jo sodanajan joukkojemme nykymäärää 350 000 ja tulevakin 230 000 sotilasta osoittavat
vääjäämättä, että uhkakuva on!
Olen mukana aika usein, ajoittain
jopa kuukausittain Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS)
seminaareissa. Äskettäin everstiluutnantti evp. dosentti Arto Nokkala sanoi, että sotilaat eivät juuri julkisesti
ota kantaa uhkakuviin tai NATO:oon.
Poikkeuksia sentään löytyy. Puolustusvoimista viime keväänä EU:n sotilaalliseksi tiedustelupäälliköksi Brysseliin siirtynyt lippueamiraali Georgij
Alafuzoff totesi MTS:ssa, ettei ole
poissuljettua, vaikka itärajan yli lappaisi Suomeen sotilaita. Suorapuheiseksi tunnemme myös prikaatiamme
taannoin komentaneen ja nyt Suomen NATO-edustustossa Brysselissä
työskentelevän kenraalimajuri Markku Nikkilän.
Suomen viitekehys on länsi. EU:lla
ei ole sotilasvoimaa, vaan NATO:lla,
Pohjois-Atlantin puolustusliitolla, joka
käytännössä oli meidänkin turvatakeemme kylmän sodan aikana. EU:n
kansalaisista 94 prosenttia on NATO-

KOLUMNI

Kirjoittaja Kari Nummila
on Porilainen-lehden
avustaja.

maissa, joita 28 jäsenvaltiosta on 22.
Eläkeläinen, entinen Moskovan
suurlähettiläämme Markus Lyra totesi äskettäin, että NATO:ssa olisimme
samanmielisten klubissa.
Presidentti Martti Ahtisaari liputti
NATO:n puolesta jo vuonna 2001 Turun Sanomien ja Porin prikaatin seminaarissa. Taannoin hän lausui Aamulehdessä, että uussuomettuminen ja
kehno NATO-tietämyksemme estää
liittymisemme.
Presidentti Tarja Halonen summasi hiljakkoin, että hänen suurin saavutuksensa oli se, että Suomi ei ole
NATO:n jäsen. Moni taho arvostelee
Halosta nyt siitä, että hän oli ajamassa
kustannustehokkaiden maamiinojemme hävittämistä, vaikka itänaapuri ei
tee samoin. Syynä oli ehkä Halosen
toive siitä, että Suomi pääsisi YK:n
turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi ja hän Suomen edustajaksi. Paikan vei NATO-maa Luxemburg
ja hyvä olikin: vaihtuvilla mailla on 2
% (!) vallasta ja pysyvillä muun ohella veto-oikeus. Hukkaan menivät miljoonien lobbausrahat. Vanha suomalainen sananlasku väittää, että tyhjän
saa pyytämättäkin.

Porin prikaatin kilta ry:n
valtuuskunnan kokous, vuosikokous ja vuosijuhla
Säkylän Huovinrinteellä lauantaina 10.5.2014
11.00
11.00
12.30
13.00

Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla
Kahvitarjoilu Sotilaskodissa muille osallistujille
Seppeleenlasku Porilaispatsaalla
Vuosikokous Elokuvaluokassa
- vuosikokouksessa käsitellään Killan sääntöjen
11 §:ssä mainitut asiat
14.00 Vuosijuhla Elokuvaluokassa

”Näkökulmia Euroopan ja Suomen puolustukseen”
- juhlaesitelmä, kenraalimajuri VTT Pertti Salminen
- palkitsemiset
15.30 Ruokailu Upseerikerholla
Tumma puku ja kunniamerkit. Kuljetuksia tilaisuuteen
ei järjestetä.
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Huovinretki ry:n johtokaksikko Petri Eskola (oik.) ja Jari
Ojala (vas.) oli tyytyväinen
”erilaisen laturetken” saamaan suosioon. Retken suojelija, prikaatikenraali Pekka
Toveri vakuutti, että Puolustusvoimat tukee mielellään
tämänkaltaisia massaliikuntatapahtumia.

Polkuretki talven keskellä

Laturetki sujui kävellen,
hölkäten ja pyöräillen
Teksti: Matti Vihurila Kuva: Jari Ojala

T
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änä talvena säiden haltija on perusteellisesti koetellut erinäisten
hiihtotapahtumien järjestäjiä ja
monet ovatkin joutuneet nostamaan
kädet pystyyn lumipulan johdosta.
Samassa tilanteessa oli myös Huovinretki ry:n laturetki 50-vuotisjuhlan
edellä. Periksi ei haluttu antaa, vaan
koko kansan liikuntatapahtuma päätettiin järjestää vallitsevissa olosuhteissa. ”Polkuretki talven keskellä
saikin liikkeelle runsaat 400 kuntoilijaa, jotka hiihtämisen sijasta kävelivät, hölkkäsivät tai pyöräilivät 5 – 15
km:n lenkin Porsaanharjun upeissa
maisemissa. Tavanomaista useampi
retkeilijä oli liikkeellä koiransa kanssa.

Retken suojelija, Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri taivalsi 15 km:n lenkin yhdessä Bronté-koiransa kanssa.
Lenkkikaverina oli myös Huovinretki
ry:n varapuheenjohtaja kapteeni evp.
Jari Ojala.
-Reitti oli pääosin kuiva ja maisemat
upeita. Itselleni patikointi on mieluista, sillä hiihto ei ole oikein minun juttuni, Pekka Toveri kommentoi maalissa.
Hän oli tyytyväinen Huovinretken
tekemään päätökseen ulkoiluttaa ihmisiä lumipulasta huolimatta.
-Huovinretki on puolivuosisataisen historiansa aikana liikuttanut yli

180 000 kuntoilijaa ja Puolustusvoimat Suomen suurimpana kuntokouluna mielellään tukee tämänkaltaisia
massaliikuntatapahtumia, Toveri vakuutti.

Hernesoppa ja laskiaispulla maistuivat
Tyytyväinen oli myös Huovinretki
ry:n puheenjohtaja, kapteeni Petri Eskola.
-Olisi ollut virhe jättää retki järjestämättä lumipulaan vedoten. Ylivoimaisesti suosituin oli 15 km:n lenkki,
jonka kiersi 280 osallistujaa. Retken
konseptiin ensimmäistä kertaa lisätty
mahdollisuus ruokailla varuskuntaravintola Rumpalipojassa osoittautui sekin hyväksi valinnaksi, sillä hernesoppaa ja laskiaispullaa kävi nauttimassa
satakunta kuntoilijaa. Ilahduttavaa oli
nuorten ja erityisesti lapsiperheiden
kasvanut osuus osanottajista, Eskola iloitsi.
Juhlaretkellä oli osanottajia 44 kunnasta. Kuntien kolmen kärjen muodostivat Säkylä, Eura ja Köyliö joista
oli liikkeellä yhteensä 150 retkeilijää.

Sotilaista se
kaikki alkoi
Porin prikaatin ensimmäiset osat siirtyivät Turusta upouuteen varuskuntaan Säkylän Huovinrinteelle elokuussa
1963. Huovinretki ry:n perustamissanat lausuttiin jo saman vuoden lokakuussa varuskunnan päällikön everstiluutnantti Kalevi Kuuselan aloitteesta. Kuusela toimi mm.
Suomen Ladun hallituksessa ja hän oli ollut perustamassa
laturetkitoimintaa Äänekoskella ja Oulussa.
Siirryttyään Säkylään everstiluutnantti Kuusela havaitsi, että paikkakunnalla oli hiihtoperinteitä, harjulla loistavat hiihtomaastot ja sotilaskoti valmiina huoltotehtäviin.
Hän kutsui koolle säkyläläisiä ja köyliöläisiä kuntoliikunnan ystäviä ja 8. lokakuuta 1963 pidetyssä kokouksessa
päätettiin yksimielisesti Säkylän ja Köyliön polku- ja laturetkitoimikunta, jonka puheenjohtajaksi Kuusela valittiin.
Toimikunta ei turhia aikaillut, vaan järjesti ensimmäisen
kaksipäiväisen polkuretken 26.-27. lokakuuta. Ensimmäisenä päivänä liikkeellä oli varuskunnan väki noin 430 sotilaan voimin ja toisena päivänä siviilien patikkaretkeen
osallistui runsaat 400 kuntoilijaa.
Suksilla oltiin liikkeellä ensimmäistä kertaa 1.3.1964
jolloin Säkylän Porsaanharjun ”lapinmaisemia” ihaili yli
1 000 hiihtäjää. Toiminta kasvoi voimakkaasti alkuvuosina
ja vuonna 1968 päätettiin perustaa Huovinretki ry ja liittyä
Suomen Ladun jäseneksi. Ensimmäinen pyöräretki järjestettiin kesällä 1972. Melko aikaisessa vaiheessa toiminnalle haettiin laajempaa kannatuspohjaa kutsumalla mukaan
myös ympäristökuntia, eli Alastaro, Eura, Oripää, Pöytyä,
Vampula ja Yläne. Parhaimmillaan yksittäisellä retkellä on
ollut osallistujia 106 kunnasta. Polkuretken osallistujaennätys 2063 on vuodelta 1993. Hiihtoretken ennätys on
vuodelta 1982, jolloin liikkeellä oli 4 584 hiihtäjää.

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

www.poytya.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

www.kapteeninkastikkeet.fi
info@kapteeninkastikkeet.fi
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

Avoinna
ma–to 8.30 – 20.30
pe 8.30 – 20
la–su 15 – 20

