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Heinäkuu    2     2012

Suomen Libanonissa palvelevan kriisinhallintajoukon 
keskittäminen sujui suunnitellusti ja rauhanturvaa-
jat ovat aloittaneet työnsä irlantilais-suomalaises-

sa pataljoonassa. Osallistuminen vuosien tauon jälkeen 
operatiivisella joukolla YK-johtoiseen rauhanturvaoperaa-
tioon on vaatinut normaalia enemmän valmistelutyötä. 
Myös Syyrian tarkkailijaoperaation ennätysmäisen nopea 
käynnistäminen osoitti sekä henkilöstömme että järjes-
telmämme joustavuuden. Kiitos kuuluu ensisijaisesti am-
mattitaitoisille rauhanturvaajillemme, mutta myös kaikille 
operaatioiden valmisteluissa mukana olleille.

Sotilastarkkailijoiden työ on yleensä liitetty perinteiseen 
rauhanturvatoimintaan, jossa kohtuullisessa turvallisuusti-
lanteessa raportoidaan rauhan- tai aseleposopimuksiin si-
toutuneiden osapuolten edesottamuksista. Monelle teh-
tävä on tarjonnut hyvän mahdollisuuden tehdä itsenäistä 
työtä kansainvälisessä ympäristössä. Usein perheet ovat 
seuranneet tarkkailijoita toimialueelle ja palvelusaika on 
tarjonnut perheenjäsenille sapattivuoden suomalaisesta 
arjesta. 

Syyrian tarkkailijaoperaatio on jälleen muistuttanut, et-
tä aina näin ei valitettavasti ole. Kansainvälisten arvioiden 
mukaan Syyria on luisumassa kohti avointa sisällissotaa. 
Huhtikuussa voimaan astuneen ”tulitauon” jälkeen Syy-
riassa on kuollut 2 500 ihmistä. Syyrian oppositio on il-
moittanut irtautuvansa erityislähettiläs Kofi Annanin rau-
hansuunnitelmasta ja jatkavansa sotatoimia. Hallitusta tai 
sen lähellä olevia Shabiha-joukkioita epäillään Houlan ja 
Qubairin verilöylyistä. Mediasota on kuumimmillaan, ei-
kä totuudessa pysymisellä ole mitään merkitystä. Turval-
lisuusneuvoston pysyvien jäsenten erimielisyyksien takia 
kansainvälinen yhteisö ei pysty sopimaan toimista, joilla 
tilanteeseen voitaisiin aidosti vaikuttaa. Yhtä vaikeaa on 
myöntää, että rauhansuunnitelma ja siihen liittyvät toimet 
eivät riitä lopettamaan tappamista.

Tämän sekasorron keskellä palvelee kymmenen aseis-
tamatonta suomalaista sotilastarkkailijaa. Päivittäiset yh-
teenotot hallituksen ja opposition välillä ovat kiivaita ja 
pitkäkestoisia. Kaikki aseet ja menetelmät ovat osapuolten 
käytössä ja myös sotilastarkkailijoita vastaan on toimittu. 
Sotilastarkkailijat joutuvat myös todistamaan asioita, joita 
täältä Suomesta käsin on vaikeaa kuvitella. Tilanteen hal-
litsemattomuuden takia riskitaso nousee ja tappioiden to-
dennäköisyys kasvaa.

Sekasorron leviäminen Syyrian naapurimaihin on myös 
mahdollista. Pohjois-Libanonissa sijaitsevassa Tripolin 
kaupungissa on jo koettu Syyrian tilanteeseen liittyviä, 
kuolonuhreja vaativia väkivaltaisuuksia. Etelä-Libanonis-
sa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat ovat vielä säästy-
neet tältä kehitykseltä, mutta nykyisen tilanteen jatkumi-
sesta ei ole varmuutta.

Tätä kirjoittaessa näyttäisi siltä, että Suomen sotilaal-
lisen kriisinhallinnan painopisteen siirtyminen kohti pe-
rinteisempiä YK-rauhanoperaatioita ei välttämättä tule 
merkitsemään monen odottamaa palvelusturvallisuuden 
kohentumista. Siksi on jatkuvasti huolehdittava siitä, et-
tä kotimaan tukijärjestelmä on viipymättä ja jokaisella ta-
solla rauhanturvaajien käytettävissä, jos tarvetta ilmenee.

 Eversti
 Mikael Feldt
 esikuntapäällikkö
 päätoimittaja

Perinteinen
rauhanturva-
operaatio?
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Etelä-Libanoniin palanneet 
suomalaiset rauhanturvaajat 
ovat jo päässeet kiinni krii-
sinhallinnan arkeen. Jääkä-
rikomppania aloitti osittain 
operatiivisten tehtäviensä 
suorittamisen toukokuussa 
vain kolme päivää toimialu-
eelle saapumisen jälkeen.

”Henki hyvä, kunto kova!” 
– suomalaisrauhanturvaajat Libanonissa

Teksti: Olli Nurmi Kuva: Puolustusvoimat/Tommi Kangasmaa

Kesäkuun alkupäiviin mennessä 
koko suomalainen kriisinhal-
lintajoukko oli jo varsinaisten 

operatiivisten tehtäviensä työllistä-
mä. Vaikka operaation aloitusvaihe 
on vaatinut kaikilta suomalaisilta rau-
hanturvaajilta tavallista suurempaa 
työpanosta, jääkärikomppanian kes-
kuudessa on vallinnut hyvin innostu-
nut ilmapiiri.

- Ilmassa on ollut jopa malttamat-
tomuutta tehtävien aloittamisen suh-
teen, luonnehtii Alfa-komppanian, eli 
suomalaisen jääkärikomppanian pääl-
likkö kapteeni Tapani Siivola.

Perehdytys irlantilaisittain
Sisäänajo tehtävien suorittamiseen 

tapahtui irlantilaisten antaman pe-
rehdytyksen ja yhteispartioiden avul-
la. Kansallisuuksien välinen yhteistyö 
on sujunut lähes kitkattomasti, vaik-
ka uudenlaisten käytäntöjen oppimi-

nen vie aina aikansa.
- Organisaatiot ovat hyvin saman-

laisia, mutta henkilöiden vastuut ovat 
erilaisia. Oikeiden henkilöiden löytä-
minen on joskus haasteellista, Siivo-
la arvioi.

Irlantilais-suomalaisessa pataljoo-
nassa palvelee yhteenä 503 rauhan-
turvaajaa, joista suomalaisia on 171. 
Koko suomalaisjoukon vahvuus on 
177, kun mukaan lasketaan eri esi-
kunnissa työskentelevä henkilöstö.

Pataljoonan kolmesta komppani-
asta kaksi on irlantilaisia ja yksi suo-
malainen. Komppanioilla on omat 
vastuualueensa. Partoidessa vastuu-
alueet saatetaan kuitenkin ajoittain 
ylittää.

Pataljoonan käyttää tukikohtanaan 
vastuualueen pohjoislaidassa sijait-
sevaa Camp Shamrockia (suom. api-
la). Lisäksi irlantilaiset ja suomalaiset 
miehittävät niin sanotun sinisen linjan 

VALMIINA. Suomalaiset valmistau-
tumassa ensimmäisiin partioihin 
irlantilaisten kanssa.



(Blue Line) välittömässä läheisyydes-
sä sijaitsevaa joukkuetukikohtaa. Sini-
nen linja on YK:n määrittelemä jako-
linja Israelin ja Libanonin välillä.

Ystävystymiseen irlantilaisten rau-
hanturvaajakollegojen kanssa aut-
tavat Siivolan mukaan parhaiten 
yhteistoiminta kentällä. Messissä suo-
malaiset eivät sen sijaan paljoa viihdy. 
Alkoholin suhteen noudatetaan kah-
den annoksen sääntöä.

Vastaanotto lämmin
Libanonin alkukesässä on näkökul-

masta riippuen joko nautittu tai kärsit-
ty yli 30 asteen helteistä. Sään lisäksi 
myös suomalaisten kentällä paikalli-
silta kohtaama vastaanotto on ollut 
pääsääntöisesti lämmin. Parhaimmil-
laan suomalaisia rauhanturvaajia on 
jopa kukitettu heidän kulkiessaan ky-
lien läpi.

Libanonin lähialueilla tapahtuvasta 
kiehumisesta huolimatta tilanne Ete-

lä-Libanonissa ja irlantilais-suomalai-
sen pataljoonan vastuualueella on py-
synyt päällisin puolin rauhallisena.

Koko UNIFIL-operaation ja samal-
la myös suomalaisten keskeisenä teh-
tävänä on tukea Libanonin armeijaa 
pyrkimyksessä saada Etelä-Libanon 
maan viranomaisten laillisen vallan 
piiriin. Käytännön työssä tämä näkyy 
yhteispartiointina Libanonin asevoi-
mien, eli LAF:n (Lebanese Armed For-
ces), kanssa.

Siivolan mukaan LAF:n sotilaat ovat 
antaneet itsestään ammattitaitoisen 
kuvan, vaikka ajoittain esiintyykin 
kielitaitoon liittyviä haasteita. Rotaa-
tiokoulutuksessa olisi voinut Siivolan 
mukaan korostaa enemmän LAF:n 
kanssa tehdyn yhteistyön merkitystä.

- Heidän takiaan me olemme täällä, 
Siivola muotoilee, sillä pitkällä aika-
välillä libanonilaisten on itse kyettävä 
kantamaan vastuu maansa eteläosien 
turvallisuudesta.

Komppanian vakiovastaus
Suomalaisen kriisinhallintajoukon 

vahvuudesta kolme neljäsosaa koos-
tuu reserviläistautaisesta henkilöstös-
tä.

Siivolan mukaan suomalaisten rau-
hanturvaajien ei tarvitse hävetä vertai-
lua eri kansallisuuksien ammatisotilai-
siin. Myös kalusto on kansainvälisesti 
hyvin vertailukelpoista, sillä partioin-
tia suoritetaan panssaroiduilla maas-
tohenkilöautoilla ja hivenen vähem-
mässä määrin paseilla.

- Olen kiitollinen ja ylpeä, että saan 
johtaa näin hienoa komppaniaa, Sii-
vola toteaa.

Kysyttäessä jääkärikomppanian 
keskuudessa vallitsevaa tunnelmaa 
vastaus on vakiomuotoinen. Epäviral-
liseksi iskulauseeksi on jo muodostu-
nut: ”Henki on hyvä, kunto kova!”

UNIFIL -operaation osallistumisen 
myötä suomalaisia palvelee kriisinhal-
lintaoperaatioissa yhteensä noin 450 
henkilöä. Uuden operaation valmis-
telu alkoi Huovinrinteellä puolitoista 
vuotta sitten.

- 2010 oli sellaiset tunnusmer-
kit ilmassa, että näimme prikaatis-
sa tarpeelliseksi alkaa kartoittamaan 
mahdolliseen uuteen operaatioon 

osallistumisen vaikutuksia.
- Keväällä 2011 tehtiin laskelmia 

operaatioiden kustannuksista eri paik-
koihin. Tuolloin esillä oli mm. Libya ja 
Libanon sekä pataljoonien että komp-
panioiden vahvuuksilla. Laskimme 
kustannusvaihtoehtoja ja esittelimme 
asiaa Pääesikunnassa kesällä 2011, 
logistiikkasektorin johtaja, kapteeni 
Kalle Leinonen muistelee.

Puolentoista vuoden 
rutistus Teksti ja kuva: Markus Malila 
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Uuden operaation perustaminen 
sujui ilman suurempia yllätyksiä. Ko-
kemusta vastaavista ponnistuksista 
alkaa jo olla sekä Porin Prikaatilla että 
Maavoimien materiaalilaitoksen kan-
sainvälisten kuljetusten koordinointi-
keskuksella FINMCC:llä.

- Yllätys oli vain se, että kaikki meni 
Libanonin päässä niin sujuvasti, mis-
tä FINMCC:n ja Porin Prikaatin huol-
tokeskuksen henkilöstöt ansaitsevat 
kiitoksen. Heräsimme riittävän ajoissa 
valmistelutyöhön.

Poliittisen osallistumispäätöksen 
tultua, laaja määrä huolto-osaston 
henkilöstöä osallistui varsinaiseen 
operaation perustamiseen.

- Vuoden 2012 alussa hankimme 
materiaalia reilun kuukauden päivät ja 
samaan aikaan sitä jo pakattiin. Han-
kinnoissa Terhi Lehto oli erittäin mer-
kittävässä roolissa, Leinonen kiittelee.

Työ ei kuitenkaan ole ohi. Materi-
aalia täydennetään vielä, ja vaikka 
toimialue on suhteellisen tuttu, tulee 
yllätyksiä aina vastaan. Lisäksi rau-
hanturvaajien päätukikohta on to-
dennäköisesti vaihtumassa ensi syk-
syn aikana.

- Käynnistämistä on helpottanut se, 
että Libanonissa on palveluksessa ra-
kennusmiehiä, putkiasentajia ja säh-
kömiehiä. Uskon, että homma on ma-
teriaalin puolesta lopullisesti kunnossa 
parin rotaation päästä, kapteeni Lei-
nonen päättää.

Rauhanturvakalustoa lastataan 
Rauman satamassa.



Kirjoitan tätä Pyssykankaalla ja kat-
selen samalla, miten kanat kuopsutta-
vat kasvimaan reunalla ja kissat yrittä-
vät olla kuin eivät huomaisikaan noita 
outoja siivekkäitä kaksijalkaisia. Illal-
la kerään tuoreet munat, ja yön kissat 
nukkuvat rauhassa sängyssäni. 

En varmaan nauttisi tällaisesta elä-
mästä ilman sitä edellistä, missä ko-
tikaupunkini olivat Istanbul, Beirut, 
Jerusalem. Missä Bagdad oli pitkään 
suosikkini, ja toisena selkeästi Damas-
kos. Asuin lähes kaksi vuosikymmentä 
Lähi-idässä, ja se tuntuu edelleen ko-
dilta, jonka joka päivä muistan, mutta 
jonne harvoin kaipaan.

Kun UNIFIL ja suomalaispataljoo-
na olivat edelleen eteläisessä Libano-
nissa, kävin siellä usein tekemässä jut-
tuja Yle:n eri toimituksiin.  Seutu ja 
sen asiat kiinnostivat, sillä  niin mo-
nilla suomalaisilla oli muistoja sieltä 
rauhanturvaajina. Vielä useammilla 
oli kiinnostusta niiden nuorten mies-
ten ja naisten omaisina. He seurasivat 
huolestuneina uutisia kotona ja pelkä-
sivät omiensa turvallisuuden puolesta.

Vuosituhannen vaihteen Libanon, 
Syyria ja Israel olivat silloin vähem-
män pelottavassa tilanteessa kuin nyt. 

Nykyään Syyriassa tämän tästä pal-
jastuvat verilöylyt ja joukkosurmat 
ovat vain jäävuoren huippu, jonka alla 
ehkä onkin tulivuori. Kansainvälinen 
yhteisö toimi nopeasti Libyan kan-
sannousun vauhdittamiseksi, mut-
ta Syyrian kanssa kaikki tehdään silk-
kihansikkain ja pienin liikkein. Se on 
ymmärrettävää, sillä Syyrian asioihin 
kietoutuvat myös Libanon ja Hizbol-
lah – sekä Israel.

Pohjoisessa Libanonissa on jo nyt 
ollut lukuisia verisiä yhteenottoja, 
joissa aleviitit ja sunnit ottavat yhteen. 
Kuvio on peilikuva Syyriasta ja saat-
taa pahimmillaan uhata myös Libano-
nia, missä eri uskontokuntien kesken 
tehty vallanjako on parhaimmillaan-
kin hauras. 

Syyrian presidentti Bashar al-Assad 6

on Iranin lisäksi ollut Hizbollahin van-
kin tukija, ja Hizbollah tukee takai-
sin häntä. Konfliktit Lähi-idässä siir-
tyvät maiden rajoista piittaamatta, 
tärkeämpää on uskonnollinen yhteys 
ja aiemmat liittolaissuhteet. Kun tä-
hän kaikkeen lisätään vielä palestiina-
laiskysymys - Syyriassa, Libanonissa ja 
Jordaniassa olevat sadattuhannet pa-
lestiinalaispakolaiset - on helppo to-
deta, että tilanne on parhaimmillaan-
kin räjähdysaltis.

Israelissa pilkallisimmat tulkitsevat 
YK:n englanninkieliset alkukirjaimet 

UN sanoilla ”Unknown Nobody” eli 
” tuntematon vätys”. Esimerkiksi Syy-
rian ja Israelin välistä tulitaukoa val-
vovista UNTSO:n joukoista tuhahdel-
laan: mitä ne tekevät?

Parempi olisi kysyä, mitä olisi vuo-
sikymmenien aikana tapahtunut, ell-
eivät nuo joukot siellä olisi. Rauhan-
turvaamisessa ei ole kysymys niinkään 
siitä, että nähdään tuloksia, vaan siitä, 
ettei nähdä jatkuvan vihanpidon seu-
rauksia.

Eteläisessä Libanonissa paikalliset 
ihmiset tiesivät hyvin rauhanturvaa-
jien merkityksen. Meistä tuntuu eh-
kä hassulta ajatus, että timjamisadon 
keräämisen turvaaminen olisi miten-
kään merkityksellistä, mutta väkival-
lan jaloissa asiat ovat toisin. Että jo-
ku turvaa, että saa rauhassa olla siinä 
omassa pienessä arjessaan, missä ka-
nat kaakottavat ja kukko kiekuu.

” Rauhanturvaamisessa 
ei ole kysymys niinkään 
siitä, että nähdään tulok-
sia, vaan siitä, ettei näh-
dä jatkuvan vihanpidon 
seurauksia.”

Lähi-idässä 
kaikki asiat 
nivoutuvat 
toisiinsa
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Teksti: Leena Reikko
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Tarjoustakuu K-Plussa-tarjouksissa aina vähintään -10%.
Lisäksi K-Plussa-pisteillä etusi jopa -5%.

Saat K-Plussa-etuja 
yli 3000 ostopaikasta.

K-Plussa on Suomen monipuolisin 
kanta-asiakasjärjestelmä.

Olemme olleet osa asiakkaidemme arkea, työtä ja juhlaa jo vuo-
desta 1922. Tuolloin perustettiin Kaarinan Osuuskassa, josta on 
vuosien varrella kehittynyt koko Turun seudun oma, vahva pankki. 
Olemme muuttuneet ja kasvaneet toimintaympäristömme mukana, 
asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tänä päivänä 
Turun Seudun Osuuspankki on asiakkaidensa omistama kasvava, 
kannattava ja vakavarainen osuuspankki. Tarjoamme kattavan pal-
veluverkostomme kautta monipuoliset palvelut henkilöasiakkaille 
ja kaikenkokoisille yrityksille. 90-vuotisjuhlaa vietämme yhdessä 
asiakkaiden kanssa tarjoamalla huolenpitoa ja turvallisuutta arjen 
pieniin ja suuriin taloutta koskeviin ratkaisuihin. Toimintamme pe-
rusta on pysynyt samana läpi vuosikymmenten: kun asiakkaamme 
menestyy, mekin menestymme.

Jo 90 yhteistä hyvää vuotta.

Hyvän tulevaisuuden 
perusta.

Hyödyt joka päivä
Monipuolinen tuote- ja palvelutarjontamme on lähelläsi joka päivä. 
Rahanarvoisten etujen ja edullisten hintojen lisäksi saat Bonusta 
yli 2000 bonustoimipaikassa. Ostosten maksamisestakin saat etua, 
kun valitset S-ryhmän toimipaikoissa maksuvälineeksi S-Etukortin. 

Olivatpa ostosi pienet tai suuret, asiakasomistajuus kannattaa joka päivä.

Ellet vielä ole asiakasomistaja, nyt kannattaa liittyä! Teet sen helposti 
vaikkapa lähimmässä toimipaikassa tai netissä osoitteessa S-kanava.fi.

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA
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A
fganistanin kriisinhallinta-
operaatiossa eli ISAF:issa 
on jo jonkin aikaa ol-
lut avainsanana ”tran-
sitio”, jolla tarkoitetaan 

ulkomaisten sotilasjoukkojen läsnä-
olon asteittaista vähentämistä vuoden 
2014 loppuun mennessä ja vastuun 
siirtämistä Afganistanin omalle hal-
linnolle ja armeijalle. Myös Suomi vä-
hentää vahvuuttaan Afganistanissa 
195:stä 145:een syyskuun 2012 ro-
taationvaihdoksen yhteydessä. 

Tällöin mm. suomalainen jääkä-
rikomppania lakkautetaan, ja jäljel-
le jää jääkärijoukkue, joka toimii osa-
na ruotsalaista jääkärikomppaniaa. 
Laajempaa painopistemuutosta hei-
jastellen myös SKJA:n (Suomalainen 
Kriisinhallintajoukko Afganistanissa) 
toiminta painottuu vastaisuudessa 

enemmän Afganistanin oman armei-
jan kouluttamiseen ja tukemiseen.

Afganistanin armeijan eli ANA:n 
(Afghanistan National Army) koulut-
tamisessa ja kehittämisessä keskeisis-
sä rooleissa ovat OMLT (Operational 
Mentoring and Liaison Team) se-
kä NTM-A (Nato Training Mission in 
Afghanistan). Molemmat harjoittavat 
ns. mentorointitoimintaa. 

NTM-A:n mentorit tukevat ANA:n 
aselajikoulujen henkilöstön suoritus-
kyvyn ja valmiuksien kehittämistä 
mentoroimalla ja kouluttamalla ase-
lajikoulujen henkilöstöä. Neljä suo-
malaista toimii tällä hetkellä Kabulin 
alueella NTM-A:n alaisuudessa: yksi 
Kabulin lentokentällä ISAF Joint Com-
mandissa, kaksi Kabulin lentokentän 
lähellä Viestikoululla Camp Alamos-
sa ja yksi aselajikoulujen päämajassa 

Camp Julienissa, joka sijaitsee noin 15 
km Kabulin keskustasta lounaaseen.

Everstiluutnantti Kauko Nieme-
lä toimii paraikaa ANATEC TAG:issa 
(Afghanistan National Army Training 
Command Training Advisory Group), 
jonka tehtävänä on mentoroida HQ 
ANATEC:tä eli ANA:n aselajikoulujen 
päämajaa.

-ANATEC TAG:n esikunta on mo-
nikansallinen ja toimintamalli välil-
lä varsin haasteellinen. Pioneerikou-
lun osalta komentoketju on erilainen 
kuin muilla aselajikouluilla ja edellyt-
tää paljon yhteistoimintaa. Tärkein 
tehtäväni onkin olla Pioneerikoulun 
yhteysupseerina, kertoo everstiluut-
nantti Niemelä.

-Pioneerikoulu sijaitsee Mazar-e 
Shafirissa, ja etäisyyksien takia toi-
minta perustuukin paljolti puheli-

Afganistanin 
painopiste siirtyy koulutukseen
Teksti ja kuva: Tomi Pankkonen
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men käyttöön ja sähköpostiviesti-
tykseen NATO:n eri tietojärjestelmiin 
tukeutuen. Lisäksi olen Branch School 
TAG Engineer Advisor siten, et-
tä mentoroin Engineer School Direc-
torin, eversti Abdul Mohammadin 
kanssa. Tilanteesta riippuen kantaa 
otetaan lähinnä aselajikoulujen koulu-
tusedellytyksiin ja itse koulutukseen. 
Tällä hetkellä mentoroinnissa haas-
teellisinta on saada afgaanit toimi-
maan oma-aloitteisesti ja itsenäisesti 
sekä valmistautumaan vuoden 2014 
tuomiin muutoksiin.

-Olen ANATEC TAG:ssa ainoa suo-
malainen, ja syrjäisestä sijainnista 
johtuen toimin käytännössä varsin 
vähäisellä kansallisella tuella. Yhte-
ysvälineenä muihin suomalaisiin on 
matkapuhelin ja sähköposti, joiden 
toiminta on ajoittain varsin haas-
teellista. Päivittäinen elämä rajoittuu 
ANATEC:in päämajaan ja Camp Ju-
lieniin, johon uudet työskentelytilat 
ovat juuri siirtyneet. Oleminen leirissä 
on varsin yksinäistä, työskentelyyn si-
sältyy pitkiä päiviä ja jatkuvaa uuden 
oppimista.  Positiivista ovat kuitenkin 
uudet tuttavuudet ja muutenkin kan-
sainvälinen ympäristö. Saankin naut-
tia todellista kielikylpyä.

-Mentorointi tapahtuu ANATEC:n 
rakennuksessa, jonne liikutaan leiris-
tämme lähes päivittäin luotiliivin ja 
aseen kanssa. Liikkuminen Kabulis-
sa ja leirien välillä tapahtuu vain ame-
rikkalaisten turvamiesten kanssa saat-
tueissa. Kabulin keskustassa olevassa 
Camp Eggersissä pidettävissä koko-
uksissa käynti vaatiikin paljon aikaa ja 
järjestelyjä. Tunnin kokous voi viedä 
koko päivän saattuetta odotellessa. Il-
taisin tai vapaalla leirin ulkopuolella ei 
saa liikkua. Poikkeuksena on tieten-
kin palvelusvapaalle lähtö ja vapaalta 
paluu. Säännöllinen Pioneerikoulul-
la käynti edellyttää lisäksi helikopte-
rikuljetusta. Valitettavan usein tilanne 
on kuitenkin jännittynyt, jolloin con-
voyt ja lennot peruuntuvat tai ainakin 
viivästyvät erilaisten turvallisuusuhki-
en takia.

ANA:n Pioneerikoulun kaksi suo-
malaista mentoria työskentele-
vät Camp Mike Spann:issa Mazar-
e-Sharifissa. Toinen suomalainen 
mentori toimii tällä hetkellä esikun-
takomppaniapäällikön mentorina ja 
toinen mentoroi BOTC:n (Basic Of-
ficer Training Course) kouluttajia.

Mentoroinnissa tuetaan päällik-
köä sekä koulutusta pitäviä koulut-
tajia ohjaamalla heidän toimintaan-
sa ja yhdessä sopimalla parhaista 
mahdollisista opetustavoista tai käy-
tettävistä menetelmistä. Lopullinen 
koulutusvastuu on paikallisilla kou-
luttajilla. Mentorin tärkein tehtävä 
on tukea mentoroitavia, jotta ope-

tuksen taso olisi mahdollisimman 
korkealla ja ammattitaito omien so-
tilaiden edessä saisi riitävästi arvos-
tusta. 

Normaaliksi suunniteltu mento-
rointipäivä alkaa majoitusrakennuk-
sen ulkopuolella klo 06.35. Kaikille 
yhteisesti pidettävässä tilaisuudessa 
kuullaan tärkeimmät tiedotusasiat, 
jonka jälkeen sektoreittain voidaan 
vielä sopia omat tarkennukset päi-
vän toimintaan. Tämän jälkeen siir-
rytään oman leirin sisältä ANA:n va-
ruskunnan alueelle Pioneerikoululle.

Normaalipäivänä aamupäivällä 
pidetään oppitunteja tai käytännön 
harjoituksia kello seitsemästä lou-
naaseen asti. Parituntiseen lounas-
taukoon paikallisilla kuuluu myös 
päivän pidempi rukoushetki, jonka 
jälkeen opetus jatkuu joko luokka-
tiloissa tai käytännön harjoituksina 
koulun piha-alueen harjoituskentäl-
lä.

Iltapäivän päätteeksi tai illalla 
mentorin tehtäviin kuuluu rapor-
tointi kuluneen päivän tapahtumis-
ta sekä tulevien päivien valmiste-
lut tarvittavilta osin. Mentorointi on 
haastavaa, mielenkiintoista, mutta 
äärimmäisen antoisaa juuri moni-
muotoisuutensa vuoksi.

NTM-A-mentorin arkea

OHJEITA. Afganistanin armeijaa 
koulutetaan ottamaan vastuu tu-
levaisuudesta.

Teksti: Pasi Myller
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Tapasin viime joulun alla useam-
man reissun rauhanturvaajan, 
vanhan faitterin. Mies puhui 

kaihoa äänessään edessä olevasta Li-
banonin operaatiosta, suunnitteli läh-
tevänsä vielä kerran ”saunareissulle 
Lipskeihin”.

Pudotin arvon veljen maan pinnalle 
sanomalla, että taitaa olla saunareissu 
kaukana totuudesta. Muistutin Junnu 
Vainion sanoin, että ”aika entinen ei 
koskaan enää palaa”.

Saunareissu viittasi suomalaisten 
kokemuksiin ennen muuta Kyproksel-
ta ja aikaisemmilta Lähi-idän komen-
nuksilta. Niillä reissuilla viinakin virta-
si ja paikalliset ilot vetivät puoleensa, 
välillä ihan liiankin kanssa.

Erästä toista suurta suomalaista sa-
nankäyttäjää eli Aleksis Kiveä sitee-
raten: ”Niin muuttuu aika eskoseni”. 
Enää ei rt-tehtävissä viina virtaa, eikä 
paikallisiin iloihin ole mahdollista tu-
tustua ilman pelkoa sulasta takalistos-
sa. Rt-slangilla sulka tarkoittaa yhtä 
kuin ennenaikainen paluukyyti koti-
maahan, maitojunaksikin sitä on ta-
vattu kutsua.

Puolustusvoimissa on suunniteltu 
rauhanturvaoperaatioita eli nykykie-
lellä sotilaallisen kriisinhallinnan teh-
täviä jatkossa täysin kuiviksi, mutta 
Libanonissa on edelleen voimassa niin 

Ei mikään saunareissu
sanottu kahden kaljan sääntö. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo-
kainen voi niin halutessaan nauttia 
kaksi annosta mietoa alkoholia, mutta 
nekin vain valvotuissa tiloissa eli mes-
sissä tai saunassa.

Kahden kaljan sääntö olisi mer-
kinnyt maailmanloppua tunnetus-
ti janoisille Kyproksen kävijöille, mut-
ta nykypäivän nuorille se ei merkitse 
käytännössä mitään. Takavuosina 
maailmalle saatettiin vielä lähteä nii-
den ilojen toivossa, mutta tänään sin-
ne lähdetään töihin. Näyttäkää mi-
nulle rauhanturvaaja, joka lähtee 
hakemaan maailmalta halpaa viinaa, 
niin minä väitän karsintamenettelyn 
epäonnistuneen.

Jokainen rauhanturvaaja tietää sa-
taprosenttisesti, että humalatila voi 
olla uhka niin omalle kuin palvelus-
tovereidenkin turvallisuudelle. Liba-
non on lähtökohtaisesti toki turvalli-
nen paikka palvella, mutta Lähi-idässä 
asetelmat voivat tunnetusti muuttua 
hyvinkin nopeasti. Ja josjakun muu-
tos tulee, ei jurrinen taistelija ole kuin 
vaaraksi.

Jokainen rauhanturvaaja tietää alas 
lähtiessään myös sen, että uhka on 
olemassa. Libanonissa on ollut viime 
vuosina harvinaisenkin rauhallista, 
mutta ympärillä nousee savua muu-

altakin kuin vain vanhoista raunioista. 
En halua manata piruja seinille, mutta 
ei olisi kovinkaan suuri ihme, jos Syy-
rian sisäinen alkaisi vaikuttaa myös 
hallintorakenteeltaan hajanaisen, ellei 
suorastaan keinotekoisen Libanonin 
sisäpolitiikkaan ja sitä myöten myös 
tavallisen ihmisen arkeen.

Toinen potentiaalinen suunta kon-
fliktin leviämiselle on Israel. Jos kävisi 
niin ikävästi, että kohti kovemman lin-
jan islamismia kääntyvä Egypti syys-
tä tai toisesta saisi rajariidan aikaisek-
si Israelin kanssa tai jos Iran toteuttaisi 
uhkauksensa ja lähettäisi ohjuksensa 
luvattuun maahan, puhaltaisivat so-
dan tuulet väistämättä myös Libano-
nin yli.

Jos joku on varmaa, niin se, että Li-
banonin alueella edelleen vahvana 
henkisenä toimijana vaikuttavan Hiz-
bollah –järjestön terroristit aktivoitu-
vat, mikäli Israel joutuu sotilaallisen 
konfliktin osapuoleksi miltä suunnal-
ta tahansa. Siinä tapauksessa ”Hes-
sut” kokisivat tilaisuutensa tulleen, 
lähettäisivät kathjuskoitaan Israelin 
rajan ylitse ja saisivat saman tien pa-
luupostissa paljon tuhoisamman pa-
ketin takaisin. Todennäköisesti kävisi 
vielä niinkin, että Israel ylittäisi jälleen 
kerran Libanonin rajan siihen keneltä-
kään lupaa kysymättä.

Eli mistään saunareissusta ei ole to-
siaankaan kysymys. Lähi-itä on ruu-
titynnyri, jossa voi räjähtää missä 
tahansa, milloin tahansa ja miten pie-
nestä syystä tahansa. Siinä tilanteessa 
YK ei olisi ehtojen sanelija, vaan pelk-
kä sivustakatsoja.

Suomi ei ole enää rauhanturvaa-
misen suurvalta, mutta maineemme 
maailmalla on silti entisellään ja se 
maine on positiivismerkkinen. Suo-
malainen rauhanturvaaja tiedetään 
tasapuoliseksi ja sanansa mittaiseksi, 
suomalainen myös tekee, eikä pelkäs-
tään lupaa. Nuo edellä luetellut omi-
naisuudet ovat pitkälti sisäsyntyisiä. 
Järjestävän seuran eli puolustusvoimi-
en puolelta maailmalle lähtevät mie-
het ja naiset saavat vielä mukaansa 
erinomaisen koulutuksen ja mikä tär-
keintä parhaat saatavilla olevat varus-
teet. Kaukana, kovin kaukana histori-
assa on aika, jolloin Pohjolan miehet 
lähtivät Siinain aurinkoisille sannoille 
pelkkä sarkapuku suojanaan.

Asko Tanhuanpää
Kirjoittaja on Rauhanturvaaja-lehden 
päätoimittaja
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huolellinen valmistautuminen 

takaa hyvän lopputuloksen.

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

RUSKON KUNTA
www.rusko.fi
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Suomalaisilla rauhanturvaajilla 
huippuvarustus  

Rauhanturvaa-
jan varustus 
Afganistanissa:

- maastopuku

- varsikengät
-  luotisuojaliivi (m/2010)

-  kypärä
- suojalasit
-  suojahuivi
- kuulosuojaimet
-  suojakäsineet
- henkilökohtaiset aseet 

 (pistooli ja rynnäkkökivääri)

-  suojaliivissä erilaisia varus-

 teita tarpeen mukaan

Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuva: Puolustusvoimat



Nykyiset suomalaiset rau-
hanturvaajat ovat maam-
me ensimmäisiin rau-
hanturvaajiin verrattuna 

erittäin hyvin varustettuja. Varusteita 
on enemmän ja ne ovat aivan eri ta-
soa kuin ennen.

- Suomalaisten ei tarvitse hävetä, 
että varusteet olisivat huonommat 
kuin muilla. Amerikkalaiset luulivat 
jääkärikomppaniaani erikoisjoukok-
si, kertoo kapteeni Teemu Hassi Po-
rin Prikaatista.

Hän palasi maaliskuussa Afganis-
tanista, jossa hän toimi seitsemän 
kuukautta jääkärikomppanian pääl-
likkönä. Tätä aiemmin hän on ollut 
rauhanturvaamistehtävässä Kosovos-
sa vuoden 2009 kesästä vuoden 2010 
kesään.

Kapteeni Hassi kehuu erityises-
ti rauhanturvaajien suojausta. Uutta 
2010 mallin luotisuojaliiviä hän pitää 
jopa puolustusvoimien parhaana va-
rusteena.

Luotisuojaliivi m/2010 suojaa kau-
laa, rintakehää, olkapäitä, kylkiä sekä 
selkää sirpaleilta, luodeilta ja puukon 
iskuilta. Liivi koostuu viidestä erillises-
tä osasta.

Myös maastopuku ja muut varus-
teet ovat Hassin mielestä korkeatasoi-
sia. Huomiota on kiinnitetty esimer-
kiksi paloturvallisuuteen.

Tottuminen avainjuttu
Rauhanturvaajan varustus painaa 

yleensä noin 30 kiloa. Hassin kerto-
man mukaan taakka ei heikennä toi-
mintakykyä, jos varusteita käytetään 
oikein ja ne ovat sopivan kokoiset.

- Kaikilla on hyvä kunto ja varustuk-
seen on totuttu jo koulutusvaiheessa. 
Tottuminen on avainjuttu. 

Suomalaiset rauhanturvajoukot 
ovat olleet lähes poikkeuksetta jal-
kaväkijoukkoja. Jokainen operaatio 
on ollut erilainen ja vaatinut niin jou-
kon kokoonpanon kuin varustuksen-
kin räätälöintiä.

Ensimmäisessä operaatiossa Suezin 
kanavalla vuonna 1956 pukuna oli 

ruskea, sarkainen kenttäpuku m/54, 
joka oli päivällä kuuma, mutta yöl-
lä hyvinkin tarpeen. Suomalaisille ai-
van uusi varuste oli hellepuku, johon 
kuuluivat polvihousut ja kauluspai-
ta. Varustukseen kuului myös kenttä-
päällystakki eli pomppa.

Suezin sotilaiden henkilökohtainen 
ase oli taittoperäinen konepistooli, 
KP-44, Tikkakosken kopio venäläi-
sestä Sudajevin aseesta, joka tunnet-
tiin myös nimellä peltiheikki. Asee-
seen oli viisi lipasta.

Saappaanpohjat sulivat
Siinailla todettiin vuonna 1957, et-

tä suomalaisten varustus sopi huo-
nosti helteisiin. Suomen komppa-
nialta kerättiin tarpeettomina pois 
teräskypärät ja saappaat, joiden läs-
kipohjat eivät kestäneet kuumuutta. 
Myös jalkaräteistä luovuttiin.

Uutena varusteena Siinailla saatiin 
aurinkolasit, jotka Suomen Rooman 
suurlähetystö oli hankkinut. Lisäksi 
käyttöön tulivat ilmapatjat.

Kyproksella suomalaisella vartio-
miehellä oli 1960-luvun lopulla olii-
vinvihreä, intialainen kenttäpuku, 
varsikengät sekä sininen UN-tun-
nuksella varustettu suomalai-
nen teräskypärä. Kuumana 
aikana käytettiin kypärän 
muovista kopiota. Henki-
lökohtaisena aseena oli 
pistimellä varustettu ryn-
näkkökivääri, johon oli kolme 
lipasta.

Rauhanturvaamisen alkaessa 
muuttua sotilaalliseksi kriisinhal-
linnaksi 1990-luvulla paineet va-
rustuksen kehittämiseen kasvoivat 
merkittävästi. Perinteisten rauhan-
turvaamistehtävien varustus ei ol-
lut enää riittävä Balkanin aseellisissa 
selkkauksissa ja sisällissodissa.

Afganistanissa suomalaisten jouk-
kojen varusteet ovat parantuneet 
merkittävästi ISAF-operaation al-
kuun verrattuna. Huomiota on kiin-
nitetty erityisesti suojaukseen.
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Lippujuhlapäivän paraati 
Helsingissä

Porin Prikaati osallistui 4.6.2012 järjestettyyn lippujuhlapäivään 
perinteisin tavoin. Prikaatin joukot osallistuivat Lippujuhlapäi-
vän paraatiin Helsingissä yhteensä 58 sotilaan osastolla, jota 

johti prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen. Ohimarssiin osal-
listui muun muassa seitsemän suomalaisvalmisteista XA-360 (AMV) 
-miehistönkuljetuspanssariajoneuvoa sekä AMV-alustainen AMOS-
kranaatinheitinjärjestelmä.

Lippujuhlapäivänä järjestettiin upseerikerholla perinteinen prikaatin 
henkilökunnan ja Satakunnan alueena reserviläisten ylentämis- ja pal-
kitsemistilaisuus. Palkitut ja ylennettyt löytyvät sivulta 17.
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Kersantti Tahkoniemi 
ilmoittautui Tasavallan 
Presidentille

Eurajoelta kotoisin oleva kersantti Ii-
ro Tahkoniemi oli yksi Porin Prikaa-
tista valtakunnalliseen lippujuhlapäi-

vän Paraatiin osallistuneista varusmiehistä. 
AMV -miehistönkuljetusvaunun johtajana 
toimivalle kersantille päivä oli mieleenpai-
nuva, sillä paraatipäivän aamuna maasto-
puvun rintamukseen lisättiin myös yksi kul-
marauta.

- Ylennys tuli kyllä yllätyksenä tänä aa-
muna! Rehti ja rehellinen palvelus ovat var-
maan olleet ne avaintekijät ylennyksessä. 
Se, että on tehnyt käsketyt tehtävät ei-
kä ole turhaan kulkenut veksissä, kersantti 
Tahkoniemi arvelee. Heinäkuussa kotiutu-

valle vaununjohtajalle paraatiin osallistu-
minen on mieluisa tehtävä vaikka paraatiin 
osallistuvien joukkojen päivä kuluu pääasi-
assa odotellessa ja omiin suorituksiin val-
mistautuessa.

- Kyllä siinä olo tulee vähän sellaiseksi 
tärkeäksi kun presidenttiä ohimarssissa ter-
vehditään, vaikka ei tuo ohimarssi suorituk-
sena niin kummallinen ole. Kärkivaunusta 
tulee ohjeet ja niiden mukaan pidetään vä-
lit ja tervehditään oikealla kohdalla. Mut-
ta onhan tämä hieman vaihtelua tavalliseen 
kasarmiarkeen. Mieluummin täällä vaih-
teeksi katselee vähän kaupunkielämää. Ke-
likin onneksi suosii, Tahkoniemi veistelee.
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Porilaisen  
päiväkirja

YLENNYKSET 4.6.2012
Everstiksi:
Everstiluutnantti Mats Mikael Feldt
Majuriksi:
Kapteeni Raino Harri Kristian 
Kukonlehto
Kapteeni Timo Tapio Saarnio
Kapteeni Miikka Olli Ilmari Sävelkoski
Kapteeniksi:
Yliluutnantti Henrik Seponpoika 
Ahvenainen
Yliluutnantti Kalle Juhani Nieminen
Yliluutnantti Joni Juhani Ylöstalo
Yliluutnantti Jari Juhani Ruski
Yliluutnantiksi:
Luutnantti Elias Antero Halminen
Luutnantti Jarno Patrick Heinonen
Luutnantti Topi Kristian Hellsten
Luutnantti Jukka Taneli Kärkkäinen
Luutnantti Ville Jaakko Mikael Seppä
Luutnantti Janne Johannes Tuominen
Luutnantti Samuli Ville Johannes 
Vähä-Mäkilä
 
Porin Prikaatissa palvele-
vat aliupseerit reservissä:
Kapteeniksi:
Ylikersantti (reservin yliluutnantti) 
Vesa-Martti Severi Savela
Luutnantiksi:
Ylikersantti (reservin vänrikki) 
Kaarlo Akseli Koskela
Ylikersantti (reservin vänrikki) 
Tapio Matti Samuel Kuusisto
Ylikersantti (reservin vänrikki) 
Panu-Matti Paavilainen
Ylikersantti (reservin vänrikki) 
Jari Tapani Rantala
Kersantiksi:
Kersantti (reservin alikersantti) 
Teemu Juhani Rissanen

Ylennys reservissä ja pal-
velusarvo:
Sotilasmestariksi:
Ylivääpeli Jaakko Atso Untamo 
Pakula
Ylikersantiksi:
Kersantti Antti Artturi Tapani Heino
Kersantti Riku Santeri Itkonen
Kersantti Konsta Juho Laihonen
Kersantti Miro Andrei Manninen
Kersantti Mikko Tapani Nurmi
Kersantti Aleksi Oskari Petranen

Kersantti Tero Birger Juhani Saari
Kersantti Ville-Matti Sakari Väisänen
Kersantti Jari Tapio Välimaa
 
Palvelusarvo:
Ylikersantiksi:
Kersantti (reservin vänrikki) 
Kalle Johannes Mäntysaari
Kersantti (reservin vänrikki) 
Janne Heikki Tapani Uoti
Kersantti (reservin vänrikki) 
Timo Tapani Randell
Kersantti (reservin vänrikki) 
Joonas Henrik Järä
 
Siviilityöntekijät 
reservissä:
Ylivääpeliksi:
Reservin vääpeli 
Kauno Kalervo Mäkinen
Reservin vääpeli 
Janne Ilmari Leppämäki
Reservin vääpeli 
Pasi Johannes Hillgén
Reservin vääpeli 
Mikko Lasse Petteri Niitynpää
 
KUNNIAMERKIT 4.6.2012
Sotilasansiomitali
Everstiluutnantti Aki Mustonen
Kapteeni Teemu Olavi Hassi
Majuri Jyrki Juhani Kuusrainen
Kersantti Ilmari Pekka Tapio Pärnä
Arkistosihteeri Katriina Maria 
Varjonen
Yliluutnantti Pasi Olli Antero 
Vuorinen

4. luokan Vapaudenristi
Kapteeni Sauli Iisak Antero Virtanen 

Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan Ritarimerkki
Majuri Mika Tapani Ventelä 

Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan ansioristi
Yliluutnantti Tommi Olavi Mäkinen 

Suomen Leijonan Ritarikunnan 
ansioristi
Luutnantti Timmy Karl Torvald 
Söderlund 

Suomen Leijonan Ritarikunnan 
ansioristi
Varastopäällikkö Marco Olavi 
Meriläinen 
 
Valtion virka-ansiomerkki
Kapteeni evp. Matti Aukusti Vihurila
Luutnantti Pekka Olavi Kaski
Luutnantti Petri Juhani Rytsölä
Luutnantti Markku Tapio Virtala
Luutnantti evp. Arto Matti Rannan-
mäki
Vääpeli Pasi Heikki Tapani Aaltonen
Varastonhoitaja Svea Anita Ringvall
 
Sotilaslääketieteen Laitoksen 
Säkylän Terveysasemalta

Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan ansioristi
Yliluutnantti Juha Matti Seppä 
 

Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Alikersantti Riku Ruottinen 16.4.2012
Kersantti Juho Auvinen  .... 16.4.2012
Kersantti Timo Hallikas ..... 22.5.2012
Rajavartiolaitokselta
Kersantti Taneli Ristola  ..... 26.3.2012

Porin Prikaatista siirtyneet
Saaristomeren Meripuolustusalueelle
Kapteeni Matti Uotila  ........ 1.4.2012

Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta
Majuri Timo Ala-Mutka  ..... 1.5.2012

Ilmavoimien Materiaalilaitoksen 
Esikuntaan
Kersantti Janne Lehtisaari .. 11.6.2012

Kainuun Prikaatiin
Insinööriluutnantti 
Tommi Toppinen ................. 1.6.2012

Kaartin Jääkärirykmenttiin
Sosiaalikuraattori 
Niina Kurkivuori  ................. 1.6.2012

Reserviin:
Vänrikki Frans Rosenberg  28.3.2012
Kersantti Jesse Martelius  .. 31.5.2012
Kersantti Matias Anttila  ..... 6.7.2012
Vänrikki Aleksi Salminen  .... 6.7.2012
Kersantti Nico Nordberg  .... 6.7.2012
Kersantti Onni Kaskinen  .... 6.7.2012
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Ammattiupseerina Porin 
Prikaatissa palvelevan Joni 
Ylöstalon sotilasura alkoi 
alokkaana Savon Prikaatissa. 
Vuoden siviiliopintojen jäl-
keen tie vei kadettikouluun, 
josta hän valmistui vuonna 
2007 yliluutnanttina Porin 
Prikaatiin. 1. Jääkärikomp-
panian varapäällikkö yleni 
puolustusvoimien lippujuh-
lapäivänä 4.6.2012 kaptee-
niksi.

Savon Prikaatissa varusmiespal-
veluksen aloittanut Joni Ylös-
talo suoritti palveluksen lop-

puajan kouluttajakokelaana RUK:ssa 
Haminassa.  - Sen jälkeen jatkoin 
vielä sitten siviiliopintoja, mitkä olin 
aloittanut jo ennen varusmiespalve-
lusta. Varusmiespalveluksen aikana 
oli kuitenkin virinnyt mielenkiinto up-
seerin ammattiin ja vuoden verran sii-
nä täytyi ottaa aikaa, että sai tehtyä 
päätöksen lähteä tälle uralle. En ole 
kertaakaan valintaa sen jälkeen ka-
tunut. Valmistuttuaan kadettikurssilta 
90. vuonna 2007 nuori upseeri pää-
si heti jääkärijoukkueen vastuullisek-
si kouluttajaksi. Tuon joukkueen ko-
ko on jäänyt Ylöstalon mieleen, siinä 
oli 48 miestä. 

Joukkueenjohtajana meni useam-
pi saapumiserä, jonka jälkeen tehtä-

vät jatkuivat 2. Jääkärikomppanian 
varapäällikkönä. Porin Prikaatin or-
ganisaatiouudistuksen myötä yksikkö 
lakkautettiin ja seurasi siirto 3. Jääkä-
rikomppanian aliupseerikurssin kou-
luttajaksi. Viime kesänä nuori upsee-
ri sai siirron valmiusjoukkokoulutusta 
antavaan 1. Jääkärikomppaniaan ja 
nykyinen virkatyö on kansainväliseen 
koulutukseen erikoistuneen yksikön 
varapäällikkö.

Oletko tyytyväinen nykyiseen 
tehtävääsi?

- Ammattitaidon laajentamisen ja 
kehittämisen näkökulmasta siirto kan-
sainvälistä koulutusta antavaan yksik-
köön oli oikein mielekäs. Täällä on 
uudet koulutusvaatimukset ja siten 
pääsee valmistamaan itseään tule-
viin ulkomaan tehtäviin. Kriisinhallin-

Tuore kapteeni toivoo 
pääsevänsä kriisinhallinta-
tehtävään ensi vuonna 
Teksti: Antti Muhonen Kuva: Markus Malila
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tatehtävään olen halukas lähtemään 
heti kun paikka siihen aukeaa, toivot-
tavasti haave toteutuu ensi vuonna.

1. Jääkärikomppanian pääsykokei-
den kautta valitut varusmiehet ovat 
Ylöstalon mukaan motivoituneita ja 
kouluttajan näkökulmasta mukavia 
koulutettavia. Joukkuehenki on hyvä 
ja asiat sisäistetään nopeasti. - Työs-
sä palkitsevinta on saapumiserän lop-
puaika ja pääharjoitukset, kun näkee 
miten joukko on kehittynyt alokasjou-
kosta viimeisten harjoitusten ammat-
titaitoiseksi jääkärikomppaniaksi.

Tavoitteiden saavuttaminen vaa-
tii kouluttajien täyttä panosta ja pit-
kiä työpäiviä. 

1. Jääkärikomppanian kevään 2012 
kiireinen harjoitusjakso alkoi maa-
liskuun puolivälissä kansainvälises-
tä Cold Response harjoituksesta Nor-
jasta, ja päättyi kesäkuun puolivälissä 
Säkylässä toteutettuun NEL -1 (NATO 
evaluation) asteikon mukaiseen kou-
lutustason arviointiin. 

Arviointi liittyy NATO Operational 
Capabilities Concept Evaluation and 
Feedback Program (OCC E&F)  arvi-
ointiohjelmaan, jolla arvioidaan jouk-

kojen NATO -yhteensopivuutta ja 
annetaan palautetta joukkojen kehit-
tämisestä yhteensopiviksi. Haastatte-
lupäivänä yksikön arvioinnin tulos ei 
ollut vielä valmistunut, mutta arvioija-
ryhmien palaute oli ollut positiivista ja 
varapäällikön mukaan raporttia odo-
tellaan tyytyväisin mielin.

Miten perhe on jaksanut kiireisen 
upseerin rinnalla?

- Pitemmät leirijaksot ovat kieltä-
mättä välillä puolin ja toisin raskaita. 
Työn asettamat vaatimukset ovat ol-
leet kuitenkin tiedossa jo alusta alka-
en ja siihen on sopeuduttu. Olen toi-
minut ns. toimivana varapäällikkönä 

tässä komppanian kanssa. Kiireistä on 
ollut ja aina kun muutama viikko vie-
rähtää harjoituksessa niin on mukava 
päästä kotiin katsomaan tytärtä, että 
miten hän on sillä aikaa kasvanut.

Miltä ylennys sinusta tuntuu?

- Ainahan ylennys hyvältä tuntuu, 
mutta sotilaan näkökulmasta suurem-
pi merkitys on sillä missä tehtävässä 
palvelee, kuin se että millä sotilasar-
volla palvelee. Tärkeintä on se, että 
saa tehdä niitä asioita mistä nauttii ja 
se on tämän ammatin paras puoli, ei-
kä niinkään sitten se nappulan määrä. 

Ehditkö juhlistaa ylennystä? 

-Ylennystä en ole vielä kerinnyt sen 
kummemmin juhlia, ylennyspäivänä-
kin olin joukon kanssa harjoituksessa. 
Ehkä sitä ylennystä vähän juhlistan 
kun pääsen lomalle. Tänään alkava 
parin viikon loma on tarkoitus viettää 
mökillä perheen kanssa ja kalastaa pi-
tää tietenkin, toteaa tuore kapteeni 
haastattelun päätteeksi.

Tätä luettaessa kapteeni Ylöstalo on 
taas touhuamassa heinäkuun saapu-
miserän alokkaiden parissa.

”Ammattiupseerin 
näkökulmasta tärkeintä 
on mielekäs työ ja 
tehtävät, nappulat
tulevat siinä sivussa”



20

Dome Karukoski viihtyi hyvin armeijassa, 

mutta yksi asia harmittaa edelleenkin:

Kolme kuntsaria
jäi käyttämättä
Teksti: Asko Tanhuanpää

Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Dome Karukosken 

kotialbumi
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Elokuvaohjaaja Dome Karukoski 
sanoo hymyssä suin, että Porin 
Prikaatissa vietetty 11 kuukau-

den armeija-aika aiheutti hänelle elä-
män suuruisen tragedian. Annetaan 
miehen itsensä selvittää, mistä oikein 
on kysymys.

- Minulta jäi kolme kuntsaria käyt-
tämättä, ei sellaisesta toivu ikinä, hän 
heittää.

Kaksi käyttämättä jäänyttä kun-
toisuuslomaa tuli prikaatin joukkuees-
sa voitetusta puolustusvoimien sali-
bandymestaruudesta, yksi puolestaan 
ylennyksestä kersantiksi.

- Tosiasia on, että varusmiesaika oli 
minulle kaikin puolin erittäin antoisaa 
aikaa. Varsinkin aika varusmiestoimi-
kunnan puheenjohtajana oli miele-
tön mahdollisuus kehittyä. Voisi jopa 
sanoa, että se oli yksi elämäni isois-
ta käännekohdista, Karukoski sanoo.

Siilasvuo istui ristiäisten 
eturivissä

Dome Karuskosken tiedoissa lukee 
syntymäpaikkakunnan kohdalla Ni-
cosia, Kypros. Ensimmäiset kosketuk-
sensa suomalaisiin sotilaisiin hän pal-
jastaa saaneensa jo kasteessa.

- Suomalainen äitini ja amerikkalai-
nen isäni olivat Kyproksella YK:n pal-
veluksessa. Siinä tehtävässä he tutus-
tuivat hyvin muun muassa kenraali 
Ensio Siilasvuohon, joka istuu risti-
äisistäni otetussa kuvassakin eturivis-
sä vaimonsa kanssa. Kastepappina oli 
kenttäpastori Esko Jaatinen.

Kasteessa nimen Thomas saaneesta 
tulevasta elokuvaohjaajasta tuli Dome 
teini-iässä Äänekoskella järjestetyl-
lä pioneerileirillä. Koulussa kiusatuksi 
tulleelle pojalle helpommin lausutta-
va nimi tuli kuin tilauksesta, siitä tu-
li oleellinen osa hänen identiteettiään.

Armeijaan lähtö itsestään-
selvyys

Huolimatta isänsä kansallisuudesta 
ei nyt 36-vuotiaalla Dome Karukos-
kella ollut kahta passia, kun armeijaan 
lähtemisen aika tuli. Siihen aikaan se 
ei olisi ollut hänen mukaansa edes 
mahdollista.

- Minulle armeijaan lähtö oli itses-
täänselvyys. Äitini isä Eino Karukos-
ki kaatui Kannaksella 23.12.1939. se 
oli yksi syy siihen, ettei muita vaihto-
ehtoja edes harkittu, Karukoski paljas-
taa.

Dome Karukoski olisi halunnut läh-

teä espoolaisten koulukavereiden-
sa tavoin armeijaan Santahaminaan, 
mutta nurmijärveläisenä hänelle osoi-
tettiin palveluspaikaksi joko Säkylää, 
Upinniemeä tai Kontiolahtea. Valinta 
oli lopulta helppo.

- Minua kiehtoi se, että Porin Pri-
kaatissa oli pioneerikoulusta ja hyvät 
mahdollisuudet urheilemiseen. Pela-
sin siihen aikaan sekä amerikkalaista 
jalkapalloa että salibandya ja urheilu 
oli iso osa elämääni. Pioneeripuolelle 
mennessäni taas halusin oppia jotain 
teknistä.

Nilkkavamma pilasi RUK-
haaveet

Karukosken ajatuksissa oli lähtö re-
serviupseerikouluun Haminaan, mut-
ta RUK-haaveet kaatuivat jenkki-
futiksessa pahasti venähtäneeseen 
nilkkaan.

- Pataljoonan ko-
mentaja teki selväk-
si, ettei Haminaan 
ole asiaa, joten pää-
tin hakea aliupsee-
rikoulun jälkeen va-
rusmiestoimikunnan 
puheenjohtajaksi. 
Se oli homma, mistä 
revin sanan täydessä 
merkityksessä kai-
ken irti. Ei ollut yksi, 
eikä kaksikaan iltaa, 
kun päivystävä up-
seeri tuli sanomaan, 
että nyt olisi jo aika 
mennä nukkumaan, 
Karukoski muistaa.

Kouluaikanaan 
paljon esiintymis-
lavalla kokemus-
ta hankkinut Dome Karukoski pi-
ti VMTK:n puheenjohtajana puheita, 
järjesti konsertteja, veti teatteria ja te-
ki ties mitä.

- Olin niin intoa piukassa, että sitä 
riitti hyvin vielä loppusotaankin, hän 
naurahtaa.

Vanhan liiton kapteenin 
kiitos

Karukosken mukaan upseerit suh-
tautuivat varusmiestoimikunnan töi-
hin ja tekijöihin pääsääntöisesti erit-
täin hyvin. Niin myös se kapteeni, 
jonka vastuulla VMTK:n toiminta oli.

- Kapteeni Samuli Vahteristo oli 
vanhan liiton mies, jämerä tyyppi, jol-
ta ei juuri kiitosta saanut. Taisin kui-

tenkin tehdä hommani hyvin, sillä hän 
suositteli minulle kersantin natsoja.

- Suoran kiitoksen taisin saada aino-
astaan yhden kerran. Olimme järjes-
täneet onnistuneen teatteriesityksen 
paikallisella seurakuntatalolla ja jäin 
sen päätteeksi keräämään ohjelma-
lappuja pois penkeiltä. Hän tuli sano-
maan, että hienosti toimittu. Sanoin 
hänelle rehellisesti , että ei se ole aina-
kaan minulta pois, muistaa Karukoski.

Rohkeuden puute vaivaa 
edelleen

Armeijan jälkeen Dome Karukos-
ki haki näyttelijälinjalle Teatterikor-
keaan. Syyksi ulkopuolelle jäämi-
seen sanottiin hakijan liian dominoiva 
luonne. Opiskelupaikka löytyi kak-
si vuotta myöhemmin Taideteolli-
sen korkeakoulun ohjaajalinjalta, 

mistä Karukoski valmistui 2003. Lop-
putyökseen hän ohjasi elokuvan Tyttö 
sinä olet tähti.

- Suomalaiselle elokuvalle kuuluu 
tänään pääsääntöisesti hyvää. Re-
sursseja on saatu lisää, mikä taas on 
antanut mahdollisuuksia riskien otta-
miseen. Siitä huolimatta meitä vaivaa 
kuitenkin edelleenkin tietty rohkeu-
den puute. Sitä peräänkuulutan edel-
leen myös itseltäni, hän miettii.

Dome Karukoski paljastaa aloitta-
vansa seuraavan elokuvansa kuvauk-
set elokuussa. Leijonasydän –nimisen 
elokuvan käsikirjoituksen on tehnyt 
Aleksi Bardy.

- Elokuva kertoo rasismista, Karu-
koski valottaa.

Dome Karukoski viihtyi hyvin armeijassa, 

mutta yksi asia harmittaa edelleenkin:

Kolme kuntsaria
jäi käyttämättä



Kriisinhallintatehtävissä 
vaaditaan kuntoa aiempaa 
enemmän
Teksti: Antti Muhonen Kuva: Anssi Lumme
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Porin Prikaatin koulutussekto-
rin kansainvälisten asioiden 
osastoupseeri Yliluutnantti Aki 

Huggin mukaan kriisinhallintaope-
raatioiden fyysinen vaatimustaso on 
noussut viime vuosina. - Aiemmas-
ta vartiopalveluksesta kenttätyö on 
muuttunut siihen että aiempaa enem-
män partioidaan ja liikutaan. Suojava-
rusteet ovat myös kehittyneet ja sa-
malla niihin on tullut painoa lisää.

Valmiusjoukon pääsykokeiden Coo-
per-raja nousi 2600 metriin ja mukaan 
tuli myös evakuointitesti, jossa 55 kg 
painavaa nukkea kannetaan 150 met-
rin pituinen matka, josta on suoriu-
duttava alle kahdessa minuutissa. So-
tilaalla pitää olla myös toiminnallista 
voimaa, eikä pelkästään juoksukykyä 
ja sitä halutaan evakuointitestillä mi-
tata.

Valmiusjoukkokoulutukseen haki-
joita oli tänä keväänä n. 550 henki-
löä, joista pääsykokeisiin kutsuttiin 
n. 500 ja testeihin tuli n. 390 henki-
löä. Pääsykokeiden perusteella valitut 
200 asevelvollista aloittavat palveluk-
sen 1. Jääkärikomppaniassa heinä-
kuussa. Samalla valittiin 50 henkilöä 
tammikuun saapumiserään, jotka tu-
levat palvelukseen 1. Pioneerikomp-
paniaan.

Miten iso määrä pääsykokeisiin saa-
puneita hylättiin kuntotestin takia?

- Evakuointitestin perusteella kar-
siutui n. 20 henkilöä ja Cooperin tes-
tissä n. 80 hakijaa, eli neljännes pää-
sykokeisiin saapuneista, kertoo testien 
järjestelyistä vastannut Aki Hugg. 

Pääsykokeisiin osallistui 9 naista, 
joista kukaan ei päässyt Cooperin tes-
tistä läpi.

Sotilas kuumassa - 
toimintakyvyn turvaa-
minen sekä seulonta-
menetelmän kehittä-
minen

Kriisinhallintatehtävien fyy-
sisten vaatimusten muutokset 
perustuvat mm. v. 2011 val-
mistuneen Sotilas kuumassa 
-tutkimuksen löydöksiin. 

Hanke on toteutettu Työter-
veyslaitoksen, puolustusvoimien 
ja Jyväskylän yliopiston yhteis-
työnä, tutkimuksessa oli muka-
na: Työterveyslaitos, Jyväsky-
län yliopisto (liikuntabiologian 
laitos), Sotilaslääketieteen kes-
kus, Maanpuolustuskorkeakou-
lu, Porin Prikaati, Pääesikunta 
(henkilöstöosasto)

Libanonin rauhanturvaa-
jien rekrytoinnissa vaati-
musten muutos aiheutti 
haastetta

Myös kriisinhallintatehtäviin hakeu-
tuvien rauhanturvaajien fyysiset vaa-
timukset tiukentuvat tänä keväänä. 
Operatiivisissa tehtävissä palvelevien 
Cooperin testin raja nousi 2300 met-
ristä 2500 metriin ja lisäksi otettiin 
uutena toimintakyvyn mittarina käyt-
töön painoindeksi (eng. body mass 
index, BMI), joka ei saa olla yli 30. 

Nopealla aikataululla tehty pääsy-
vaatimusten muutos hämmensi Liba-
noniin hakijoita ja myös heidän valit-
sijoitaan. Reserviläisten rekrytoinista 
Porin Prikaatissa vastaavan luutnantti 
Pasi Kaunisharjun mukaan vaatimus-
tason nosto oli kuitenkin tarpeellinen.

- Operatiivisissa tehtävissä palve-
levat työskentelevät erittäin vaativis-
sa olosuhteissa, joten vaatimustason 
nosto oli perusteltua. Hyvä fyysinen 
kunto auttaa tehtävänhoitajia jaksa-
maan myös psyykkisellä tasolla.

Kaunisharjun mielestä muutokset 
otettiin kuitenkin käyttöön liian no-
pealla aikataululla. – Yhden rotaation 
välinen noin puolen vuoden mittai-
nen siirtymäaika olisi ollut tarpeelli-
nen, kun fyysisiä vaatimuksia muu-
tettiin. Nyt uudet vaatimukset tulivat 
voimaan vasta juuri ennen yhteyden-
ottoa Libanon -joukkoon rekrytoita-
viin rauhanturvaajiin. Vaatimusten ki-
ristyminen ja varsinkin painoindeksin 
käyttöönotto, tuli nyt täytenä yllätyk-
senä jo toimintavalmiudessa olleille 
reserviläisille.

Kaunisharjun mukaan ohjeistus pai-
noindeksin soveltamisesta käytän-
töön oli aluksi epäselvää.

Miten Libanonin rauhanturvaajien 
rekrytoinnista loppujen lopuksi suo-
riuduttiin?

- Vaikka lupa rekrytointiin saatiinkin 
varsin myöhään, pystyttiin reservin 
henkilöstö rekrytoimaan tehtäviinsä 
nopealla aikataululla. Asiaa edesaut-
toi osaltaan se, että operaation perus-
tamisesta oli julkisuudessa keskusteltu 
jo melko pitkään. Innokkaita hakeu-
tujia toimintavalmiuteen ja edelleen 
Libanonin operaatioon, oli siis ker-
tynyt ennen varsinaista rekrytoinnin 
aloitusta jo varsin runsaasti.

Suomen Kansainväliseen 
Valmiusjoukkoon hakeu-
tuvien asevelvollisten 
pääsyvaatimukset päivi-
tettiin vuoden 2011 lo-
pulla nykyisen vaatimus-
tason mukaiseksi. Näiden 
muutosten taustalla on 
kriisinhallintaoperaatioi-
den fyysisen suoritusky-
vyn vaatimustason nou-
su. 

 Hyväkuntoinen jaksaa paremmin 
myös kuumassa; Cooper alle 2500 
metriä > lämpösairausriski nousee 
kolminkertaiseksi

 Hyvää lihaskuntoa tarvitaan 
myös raskaan taisteluvarustuksen 
kantamiseen. Jos olet huookuntoi-
nen sinulla on kahdeksankertainen 
riski saada lämpösairaus.

 Vaikka elimistö tarvitsee rasvaku-
dosta, jokainen ylimääräinen rasva-
kilo lisää lämpökuormaa ja samalla 
rasva eristeenä huonontaa lämmön 
poistumista.

 Vesi on hyvä perusjuoma. Välil-
lä voit nauttia energia- ja suolatasa-
painoa ylläpitäviä nesteitä. Kahvi ja 
energiajuomat eivät sovi korvaus-
juomiksi. Ne nostavat sykettä jo le-
vossa ja lisäävät nesteen poistumis-
ta.

 Älä juo liikaa! Liika juominen joh-
taa lihasvelttouteen, päänsärkyyn ja 
tajunnan tason laskuun. Lihaksen 
tarvitsevat kuumassakin energiaa - 
muista syödä monipuolisesti

 Vietä lepotauot poissa suorasta 
auringonpaahteesta ja suojaa pää 
suoralta auringonpaisteelta.

 Et aina itse tunnista lämpötasa-
painosi häiriintymistä. Pitkien fyy-
sisten ponnistelujen jälkeen elimis-
tössä on aina nestehukka, joka on 
korvattava.

 Kuiva elimistö uupuu nopeasti.

 Anna elimistölle aikaa sopeutua. 
Ensimmäiset kaksi viikkoa on kriit-
tisin aika myös hyväkuntoiselle so-
tilaalle.
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Sotilaskotiliitto järjestää vuo-
sittain jäsenilleen suunnatun 
matkan. Tänä vuonna mat-

ka tehtiin Balkanille huhti-toukokuun 
vaihteessa. Säkylän Sotilaskotiyhdis-
tyksestä matkalla olivat Eeva Luoto ja 
Pirjo Vaano. Kaikkiaan ryhmän koko 
oli 29 henkeä, pääosin sisaria, mutta 
oli joukossa muutama seuralainenkin.

Maa sotatilassa
Jugoslavian hajoamissodat alkoivat 

vuonna 1991 ja kestivät noin -90 lu-
vun puoliväliin, jonka jälkeen tilan-
ne alkoi rauhoittua. Kaksikymmen-
tä vuotta sitten sodat olivat uutisten 
pääaiheena. Sotien syttymisen syynä 
olivat erimielisyydet maan hallinnos-
ta ja alueiden jaosta. Sotien sanotaan 
olleen verisimmät taistelut Euroopas-
sa toisen maailmansodan jälkeen. Nii-

hin on myös liitetty termit etninen 
puhdistus ja kansanmurha ja soti-
en seurauksena on käyty myös usei-
ta oikeudenkäyntejä näistä asioista. 
Ulkoministeriö antaa edelleen mat-
kustustiedotteen koskien miinavaaraa 
entisillä rintamalinjoilla sekä Bosnian 
ja Hertsegovian sekä Serbian välisillä 
raja-alueilla. Historian ja nykyisyyden 
huomioiden oli matkakohteen valinta 
mielenkiintoinen ja osuva.

Helsingistä Dubrovnikiin
Sisaret aloittivat Balkanin mat-

kan lentämällä Helsingistä Dubrovni-
kiin. Kentällä heitä oli vastassa Mertsi 
Lindfors, joka Balkanin asiantuntijana 
luotsasi ryhmää ja tulkkasi koko mat-
kan ajan. Lindforsilla oli yhteys myös 
Säkylään, sillä hän oli aikoinaan suo-
rittanut varusmiespalveluksensa Porin 
Prikaatissa.

Dubrovnikin vanha kaupunki on 
yksi Unescon Maailmanperintökoh-
teista, aivan kuten Vanha Rauma tai 
Verlan tehdasmuseo. Vanha kaupunki 
idyllisine kujineen hurmasi kävijät he-
ti ensi metreillä! Ryhmä tutustui kau-
punkiin sekä kiertelemällä sen kujilla, 
että ajamalla kaapelihissillä ylös Srdin 
kukkulalle, josta näki kaupungin yl-
häältä käsin. Kukkula tarjosi sodan ai-
kana myös vihollisille mahdollisuuden 
tulittaa kaupunkia ylhäältä käsin. Tuli-
tuksen jäljistä osa oli jo korjattu, mut-
ta osa oli edelleen nähtävissä.

Kohti Sarajevoa
Matka jatkui Kroatiasta Bosniaan ja 

Sarajevoon. Matkalla oli tilaisuus mai-
semien ihailuun. Heti rajan ylityksen 
jälkeen, Kroatian puolella meren lah-
dessa oli valtavia simpukka- ja osteri-
viljelmiä. Tie kulki korkeiden vuorten 

Liitto vei sisaria 
Balkanille
Teksti: laatinut Seija Heiska

Näkymä Srdin kukkulalta Dubrovnikin 
vanhaan kaupunkiin
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ympäröimässä solassa Miljacka joen 
rantaa pitkin. Sarajevoon saavutta-
essa sola leveni laaksoksi, jossa kau-
punki sijaitsi joen rannan molemmin 
puolin. Taas kaupungin sijainti oli vi-
hollisille sopiva. Sodan aikana Saraje-
vo oli piiritettynä 1425 päivän ajan. 
Tulitus ympäröiviltä vuorilta oli ajoit-
tain tauotonta ja lähes kaikki kau-
pungin rakennukset saivat vaurioita. 
Hädässä ihminen keksii erilaisia selviy-
tymiskeinoja. Niinpä saarretun kau-
pungin asukkaat kaivoivat kaupun-
gista noin 800m pitkän tunnelin, jota 
pitkin saatiin yhteydet ulkomaailmaan 
toimimaan edes jollain tasolla.

Nyt Sarajevo tuntui maailmoiden 
kohtauspaikalta eri kulttuurien kirjoi-
neen ja eri uskontoineen. Suurin osa 
kaupungista oli jälleenrakennettu, osa 
odotti korjausvuoroaan. 

Matkan ohjemaan kuului Sarajevos-
sa myös vierailu Camp Butmiriin. Se 
on osa EUFORin johtamaa operaatio-
ta turvallisuuden takaamiseksi. Ope-
raation vahvuus on 1200 sotilasta, 
joista suomalaisia 8 upseeria. Operaa-
tiota ja leiriä ryhmälle esitteli Evl Kim-
mo Hakanen. Camp Butmirissa toi-
mii myös ECHOS (European Christian 
Home)-sotilaskoti. ECHOS-sotilasko-
dit ovat toimineet Bosniassa vuodesta 
1996. Organisaation jäsenmaat ovat 
Tanska, Suomi, Saksa, Alankomaat, 
Ruotsi, Sveitsi ja Yhdistyneet kunin-
gaskunnat. ECHO on voittoa tavoit-
telematon kristillinen hyvinvointia tu-
keva järjestö. Myös suomalaiset ovat 
olleet aktiivisesti toiminnassa muka-
na. Vuosituhannen vaihteessa yli 30 
suomalaista sotilaskotisisarta työsken-
teli ECHOS- kodeissa Balkanilla, myös 
Camp Butmirissa. Matkaseurueeseen 
kuului pari sotilaskotisisarta, jotka oli-
vat aikoinaan olleet ”sotkukomen-
nuksella” maailmalla. Nykyään kotei-
hin palkataan paikallisia työntekijöitä 
ja näin pyritään tukemaan heidän toi-
meentuloaan.

Sarajevosta Dobojiin
Sarajevosta ryhmä matkasi Dobo-

jiin ja majoittui siellä aivan uuteen 
hotelliin. Hotelli oli ollut auki vas-
ta kaksi päivää, joten sisaret pääsivät 
kirjaimellisesti korkkaamaan sen eri 
toiminnot. Hyvin kuulemma palve-
lut pelasivat. Paikallinen ruoka koko 
matkan ajan sai matkalaisilta kiitosta. 
Kaikki oli hyvää ja maittavaa, raaka-
aineet suorastaan huokuivat raikkaut-
ta ja tuoreutta. 

Ohjelmaan kuului vierailu Dobo-
jin sairaalan alueelle (Center for he-
modialysis). Sairaala sijaitsee alueel-
la, jossa aiemmin sijaitsi SFOR Camp 
Jussi. Se on rakennettu ja varustet-
tu saksalaisen yhtiön toimesta ja sa-
malla yhtiöllä on sairaalan toimilupa 9 
vuodeksi. Toimilupaa on vuosi jäljellä 
ja sen jälkeen sairaala siirtyy Dobojin 
kaupungin hallintaan.  

Retkeläiset kävivät tutustumassa 
myös Grabska Gronjan kylään, joka 
oli tuhottu sodassa täysin. Suomalai-
set osallistuivat jälleenrakentamiseen 
ja talo talolta pikku kylä rakentui uu-
delleen.

Ohjelmassa oli myös virallinen vie-
railu Dobojin kaupungin edustajien 
luona. Paikalla oli myös muita kau-
pungin edustajia, sekä paikallinen tv, 
jonka kuvaajat kuvasivat vierailun se-
kä haastattelivat ryhmään kuuluvia. 
Lähetys vierailusta olisi esitetty seu-
raavana päivänä tv:ssä, mutta silloin 
retkeläiset olivat jo muissa maisemis-
sa.

Doboj - Mostar - 
Dubrovnik

Karavaani kulki seuraavaksi 
1400-luvulla perustettuun Mostarin 
kaupunkiin, joka on tullut tunnetuk-
si kaarisillastaan. Silta yhdisti rauhan-

omaisesti muslimien ja kroatien val-
vomat kaupunginosat toisiinsa. Silta 
tuhoutui taisteluissa kroaattijoukko-
jen ammuttua sitä tykistötulella. Kun 
siltaa ei ollut ja luonteva yhdistäjä 
myös henkisellä tasolla puuttui, esi-
merkiksi avioliitot kaupungin eri puo-
lilta olevien kesken vähenivät. Uu-
si silta avattiin vuonna 2004 ja sen 
toivotaan toimivan yhdyssiteenä en-
tiseen tapaan. Vappuaattoaamuna 
sillan lähelle hotelliin majoittuneet si-
saret kokivat elämänsä herätyksen. 
Kello seitsemän sillalla alkoi vappupa-
raati, jonka ääniin matkalaiset heräsi-
vät. Mahtoi siinä olla tanssitytöillä ja 
soittokuntalaisilla ihmeteltävää, kun 
sisaret seurasivat paraatia parvekkeil-
taan yöpaidoissaan!

Matka kääntyi loppua kohti. Edes-
sä oli paluu Dubrovnikiin ja sieltä len-
to Helsinkiin. Eeva ja Pirjo olivat kovin 
tyytyväisiä matkaan ja sen antiin. Tä-
mä retki kannatti tehdä ja nämä maat 
kokea! Suomen televisiossa on tänä 
keväänä esitetty paljon erilaisia ohjel-
mia koskien Bosniaa ja Kroatiaa. Näi-
den ohjelmien myötä on ollut helppo 
palata matkan maisemiin ja tunnel-
miin.

Mostarin jälleenrakennettu kaarisilta
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VIHERHIUKKASET 
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Laatinut: Seija Heiska

Vuosi on taas ehtinyt alkuke-
sään. Jos viimevuoden alku-
puoliskolla oli paljon erilaisia 

juhlia, on tämä vuosi ollutkin sitten 
tavallista arkea ja normaalia toimin-
taa. Sisartapahtumia on ollut kuukau-
sittain ja ne ovat vetäneet osallistujia 
vaihtelevasti puoleensa. Jos hätäensi-
apu- ja sammutuskoulutus ei aiheut-
tanut yleisöryntäystä, niin oli ilo huo-
mata runsaslukuinen osallistujajoukko 
vuosikokouksessa. Edelleen muistut-
telen kaikkia miettimään myös uusien 
sisarten hankintaa. Tämä ei ole yksin 
meidän oman yhdistyksemme ongel-
ma, vaan myös Sotilaskotiliiton huo-
lenaihe valtakunnallisestikin.

Kesällä toimintamme on perintei-
sesti perusjuurillaan. Päivystysvuo-
rot pyörivät normaalisti ja oikeastaan 
vain uuden saapumiserän palveluk-
seen astuminen aiheuttaa normaalista 
poikkeavaa säpinää toimintaan. 

Elokuussa on sitten kesäretken ai-
ka. 11.8. suuntaamme Uudellemaal-
le, Raaseporin kaupunkiin ja siellä 
kohteenamme on Fiskarsin Ruukki. 
Matka tarjoaa varmasti osallistujilleen 
uusia kokemuksia ja jos viimevuotiset 
Merikarvian maisemat olivat erilai-
sia niin erialaisuutta tarjoavat nämä-
kin seudut! 

Kesän lepotauon jälkeen toimin-
ta pyörähtää taas perinteisille urilleen 

Sotilaskotisisarten toukokuun 
sisartapahtumana oli nyt kol-
matta kertaa liikuntatapahtu-

maan osallistuminen. Tällä kertaa läh-
dettiin Tampereelle Likkojen Lenkille, 
kun aiemmin on tullut katsastettua 
Turun ja Rauman kuntoilutapahtu-

sisartapahtumien myötä. Syyskuun 
ohjelmassa on yritysvierailu, jonka 
paikka täsmentyy myöhemmin. Sisar-
päivät ovat Porissa 22.9. Luvassa on 
asiapitoisen tuokion jälkeen tutustu-
minen Porin Taidemuseoon ja Maire 
Gullichsenin näyttelyyn, käynti Juse-
liuksen mausoleumissa ja Porin orto-
doksisessa kirkossa. Näitä tapahtumia 
odotellessa nautitaan kesästä sellaise-
na kuin se meille esittäytyy. Mukavaa 
kesää kaikille!

mat. Mukaan tapahtumaan lähti 16 
sisarta. Lenkki kiersi Pispalan harjun 
haasteellisen maaston. Reittejä oli va-
littavana kaksi, toinen 7,5 km oli sekä 
juoksijoille että kävelijöille. Vaihtoeh-
tona oli myös lyhyempi 2,3 km reitti. 
Sisaristamme kolme lähti juoksemaan 

7,5 km reitin ja loput patikoivat sa-
man matkan. 

Matkaan lähdettiin Pyynikinkentän 
läheisyydestä Marianpuistosta, jossa 
oli kaikille alkuverryttely ennen lenk-
kiä. Ennen lenkille lähtöä Lauri Täh-
kä esiintymisellään viimeisteli naisjou-
kon matkaan. Kentän laidalla oli myös 
suuri määrä erilaisia yrityksiä esittele-
mässä toimintaansa sekä myymässä 
tuotteitaan. Eräs kampaamo jopa te-
ki pikakampauksia muutaman euron 
hintaan.

Sisaret edustivat yhdistystä perintei-
sesti vihreisiin t-paitoihin pukeutunei-
na. Matkan varrella oli nestetankka-
uspisteitä ja yksi taukopiste jossa WC 
mahdollisuus, mutta kahvipiste puut-
tui eikä sitä löytynyt edes maaliintu-
loalueelta. Kaikille osallistujille jaettiin 
maalialueella LikkojenLenkin tuotepa-
ketti ja välipala. Välipala olikin kovas-
ti tarpeen reippaan lenkkeilyrutistuk-
sen jälkeen. 

Paluumatkalla pysähdyttiin vielä 
Kiskokahvilaan paikkaamaan kahvin 
puute ja oikomaan koipia.

Sisaret perinteisellä lenkillä
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Kosken Osuuspankki • Kyrön Seudun Osuuspankki
Liedon Osuuspankki • Piikkiön Osuuspankki • Vaskion Osuuspankki

www.poppankki.fi

Parasta palvelua elämän eri vaiheisiin

Voita auto!

SATAKUNNAN
OSUUSKAUPPA

VUOTTA

95
JUHLAVUODEN ARVONTA

Lue lisää: www.s-kanava.fi/satakunta

Daciat myy 

Maksa S-Etukortilla 30.11.2012 mennessä Sa-
takunnan Osuuskaupan toimipaikassa niin osal-
listut Dacia Duster 1.6 16V 4x4 katumaasturin 
arvontaan! Arvonta suoritetaan kaikkien Sata-
kunnan Osuuskaupan toimipaikoissa S-Etukor-
tilla 1.3.-30.11.2012 maksaneiden Satakunnan 
Osuuskaupan asiakasomistajatalouksiin kuuluvi-
en henkilöiden kesken.

MAksA s-ETUkORTiLLA, VOiT VOiTTAA 
DAciA DUsTER 1.6 16V 4x4  kATUMAAsTURiN!

Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on 

mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. Osuuskauppa 

Keulan tulos käytetään oman toimialueen hyväksi 

asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.

Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu 

yhteisistä asioista. Keula on vahvva oman alueensa 

tuntija ja kehittäjiä.. Keulan tekemät investoinnit 

toimialueelleen työllistävät ja ovat mukana vahvista-

massa kotiseutunsa hyvinvointia. 

Osuustoiminta

= yhteistä etua

keula.fi



28
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*

TÄMÄNKIN LEHDEN PAINAA HYVÄ JA NOPEA PAINO.

Tulossa syksyllä!

Volvo V40
 sinulle myy:

Itäkeskuksenkaari 1, PORI | Puh. 02 625 1600
Lukkovahe 3, RAUMA | Puh. 029 009 8950

www.autopalin.fi

odotettu Volvo-uutuus
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Porin Rykmentin-Porin Prikaatin 
killan vuosikokouksessa voi-
tiin taas viime vuosien tapaan 

todeta se tosiasia, että eteenpäin on 
menty niin pääkillassa kuin alueosas-
toissakin, joissa voitaneen jatkossa 
kirjata yhä pidempiä edistysaskeleita 
myös hiljaiseloa poteneilla kulmilla ja 
uusiakin avauksia on tiedossa.

  Kolme vuotta puheenjohtajana toi-
minut Timo Mäki jatkaa edelleen sitä 
tuloksia tuottanutta linjaa, jolla ongel-
miin pureudutaan sitkeästi ja periksi-
antamatta. Päämääränä on, että Po-
rissa toiminta alkaa viritä ja Raumalla 
saataneen syksyllä oman kiltammekin 
asiaa eteenpäin hyvällä yhteistyöllä 
alueen muiden kiltojen avulla. Turun 
alueosaston toiminta on saatu kestä-
välle pohjalle.

 Vuosikokouksessa voitiin todeta, 
että kiltamme sai voittajan jälkeen 
ensimmäisenä kunniamaininnan eli 
ikään kuin hopeasijan Maanpuolus-
tuskiltojen (MPKL) 84 jäsenkillan jou-
kossa, kun niiden toimintaa summat-
tiin viime vuodelta. Lisäksi Loimaan 
alueosasto nimettiin vuoden killaksi 
MPKL:n Varsinais-Suomen piirissä.

  Aivan erityisen merkittävää on 
se, että kiltamme nettisivut arvos-
teltiin viime vuodelta MPKL:n jäsen-
järjestöistä ykköseksi! Rahastonhoi-
tajamme Eino Järvinen on tehnyt 
poikkeuksellisen  ansiokkaan ja uraa-
uurtavan työn MPKL:n Sebacon-jär-
jestelmän käyttöönotossa: tämä atk-
ohjelma helpottaa suunnattomasti 
niin taloushallintoa kuin jäsenrekis-
terinkin ylläpitoa. Nyt on mahdollis-
ta saada yhdellä napinpainalluksella 
”koneesta” ulos täsmätietoa esim. ti-
lastoista ja vaikka jäsenkunnan ikära-
kenteesta.

  Ilolla kokouksessa pantiin mer-
kille sekin, että kiltamme jäsenmää-
rä nousi uuteen  ennätykseen, 1 128 
jäseneen. Jäsenmaksu on edelleen 
20 euroa. Killan talous on kunnos-
sa. Jäsenhankinnassa on tänä vuon-
na erikoisprojektina Oripään Okra 
-messut 4.-7. heinäkuuta. Killalla on 
siellä osasto, jolle toivotaan päivystä-
jiä alueosastoista. Messut kerännevät 
jopa 50 000 kävijää.

  Porilainen-lehdestä syntyi uusi 
osakassopimus Porin Prikaatin ja kil-
tamme välillä. Kyse on Prikaatin tie-
dotuslehdestä ja killan jäsenlehdestä. 
Lehden talous on ollut mukana killan 
taseessa jo yli 50 vuotta . Kilta vastaa 
lehden taloushallinnosta. Kilta hank-
kii lehteen myös ilmoituksia sen ta-

louden tueksi. Toimituksesta huolehtii 
pääosin prikaati, mutta kiltakin osal-
listuu tähän työhön.

 Hallituksen jäsenet Osmo Suomi-
nen ja Harri W. Kesti olivat pyytäneet 
eroa. Suomisen tilalle tuli Turusta Erk-
ki Lehmus ja Kestin tilalle Porista Ak-
seli Viikinkoski. Erovuorossa olleet 
loimaalaiset Markku Nummijoki ja 
Seppo Solla sekä Jarmo Niinistö Sa-
losta valittiin uudelleen.

  Valtuuskunnan puheenjohtajak-
si valittiin uudelleen kauppaneuvos 
Arto Arvonen Somerolta ja varapu-
heenjohtajaksi eversti Juha Pyykönen 
Turusta. Eroa pyytäneiden Arto Lam-
pisen ja Olli Rekolan tilalle tulivat 

kaupunkineuvos Timo Honkala Hel-
singistä ja kenraalimajuri Pertti Sal-
minen Helsingistä.  Valtuuskunnan jä-
senmäärä on 36.  Arvosen teettämän 
selvityksen mukaan valtuuskunnan 
koko on sopiva. Sen tehtävänä on an-
taa neuvoja ja henkistä tukea hallituk-
selle. Valtuuskunnan jäsenten arvion 
mukaan valtuuskunnan toimintaan ei 
ole tarpeen tehdä merkittäviä muu-
toksia. 

Valtuuskuntatyö sai valtakunnallis-
takin huomiota, kun puolustusminis-
teri Stefan Wallinin jäsenyys Uuden-
maan Prikaatin killan valtuuskunnassa 
nousi esiin puolustusvoimauudistuk-
sen yhteydessä, Arvonen totesi.

Pääkillan rahkeet 
vahvistuivat
- alueosastotkin vireytymässä
Tekst ja kuva: Kari Nummila
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On hieno, että killalla menee hy-
vin. Niin Prikaatimme kuin kiltakin pi-
tävät yllä ja enentävät osaltaan myös 
maanpuolustustahtoa vaikutusalu-
eellaan - killallahan se on jopa ensi-
sijainen tehtävä, Porin Prikaatin ko-
mentaja, eversti Juha Pyykönen totesi 
killan vuosijuhlassa.

 Pyykönen antoi killalle tunnustusta 
myös siinä työssä, jossa kilta pitää yllä 
yhteyksiä Prikaatin rekrytointialueelle.  
Tämä on tärkeätä työtä siksikin, Pri-
kaatin varusmiehistä tulee nyt n. 75 
prosenttia Varsinais-Suomesta.

Pyykönen kiitti kiltaa myös siitä, et-
tä se järjestää alueosastojen ja MPK:n 
avulla varusmiesinfoja, joista on kiis-
tatonta hyötyä. 

Pyykönen uskoi Prikaatin olevan 
menossa kohti yhä parempaa tule-
vaisuutta puolustusvoimauudistuksen 
myötä, joka nostaa Porin Prikaatin 
Suomen suurimmaksi joukko-osas-

toksi 700 työntekijällään ja vajaalla 
3 000 varusmiehellään.

Hän piti puolustusvoimauudistusta 
”karuna tarinana”, josta kyllä selvi-
tään paitsi supistuksilla myös toimin-
tojen tehostamisella. Tykistöprikaatin 
yhdistäminen Porin Prikaatiin paran-
taa Pyykösen mukaan joukkojen yh-
teisiä harjoitusmahdollisuuksia, kun 
toimintakenttinä ovat Huovirinne, 
Niinisalon Pohjankangas ja Raasin 
alue. Koulutukseen saadaan samalla 
muutoinkin lisää järjestysmällisyyttä. 
Kantamille tulevat uudet ulottuvuu-
det ja johtamisjärjestelmät kohenevat.

Kaiken kaikkiaan 1.1.2015 meil-
lä on entistä pienemmät mutta laa-
dukkaammat puolustusvoimat. Huo-
noimmin varustetut joukko-osastot 
joutavat pois ja ne, jotka jäävät, on si-
dottu tiukasti rauhanajan verkostoon. 
Kyllä tämä silti vetää mielen vakavak-
si, sillä uudistuksessa ei ole varaa epä-

”Kilta pitää yllä suhteita
Prikaatin rekryalueelle”
Tekst ja kuva: Kari Nummila

onnistua. Yhdessä asiassa joudumme 
miettimään eli miten käy sotilasmu-
siikin kanssa, kun Satakunnan sotilas-
soittokunta lakkautetaan. Ilman soit-
toa emme pärjää, Pyykönen sanoi.

Vuosijuhlassa esiintyi Satakunnan 
sotilassoittokunta.

Vuosijuhlassa jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset: kiltamme ansio-
risti karhun kera Juha Pyykönen ja 
Markku Nummijoki. Kiltamme ansio-
risti: Jukka Lahtonen, Jouko Rinne, 
Jukka Kyläkoski, Kalervo Kyläkoski, 
Juhani Poso, Marko Silvander, Eero 
Nurminen, Auli Pakula ja Ismo Laak-
sonen. Kiltaristimme sai Jarmo Laulu-
nen. Killan standaari: Petri Eskola ja 
Pauli Järvenpää.  Seppo Verronen sai 
killan ansiolipun.

Vuosijuhlassa puhui fil.tri, Suomen 
Afganistanin suurlähettiläs ja kiltaveli 
Pauli Järvenpää. Puheesta on lyhen-
nelmä seuraavalla sivulla.
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”Afganistan 
vuonna 2014: 
vuosi nolla? 
 

Vuosi 2014 tulee olemaan erityi-
sen merkittävä vuosi Afganistanille. 
Se on vuosi, jolloin vastuunsiirto kan-
sainväliseltä yhteisöltä afgaaniviran-
omaisille on suoritettu loppuun. Se on 
vuosi, jolloin ulkomaalaisten taistelu-
joukkojen on määrä lähteä maasta. 
Ja se on myös vuosi, jolloin Afganis-
tanissa järjestetään presidentinvaa-
lit. Vuosi 2014 on Afganistanille mo-
nessa mielessä uusi alku, eräänlainen 
”vuosi nolla”.

Sitä ennen on keskityttävä kansa-
laisten turvallisuuden lisäämiseen. 
Afganistanin konfliktille ei ole soti-
laallista ratkaisua, mutta ilman kan-
sainvälisen sotilaallisen läsnäolon ja 

Afganistanin omien turvallisuusviran-
omaisten ponnisteluja ei rauhaa ja va-
kautta voi saada syntymään Afganis-
taniin. Toinen merkittävä tekijä on 
Afganistanin hallituksen kyky ja halu 
tuottaa kansalaisilleen hyvää, korrup-
toimatonta hallintoa, peruspalveluja 
ja koulutusta. Tämä taas ei onnistu il-
man jatkuvaa talouskasvua. Afganis-
tanin talous on kasvanut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana ripeästi, 
9-10 prosenttia vuodessa, mutta kas-
vun on jatkuttava myös vuoden 2014 
jälkeen. Afganistanin maankamaras-

Suomen suurlähettilään Afganis-
tanissa, tohtori Pauli Järvenpään 
Juhlapuhe Porin Rykmentin/Po-
rin Prikaatin Killan vuosijuhlassa 
Huovinrinteellä 19.5.2012

sa on runsaasti rikkauksia – Yhdys-
valtain geologinen tutkimuslaitos on 
arvioinut niiden arvoksi yli 3 000 mil-
jardia dollaria - mutta ne on saatava 
kiireesti käyttöön. Talouden kannal-
ta keskeiset lainsäädäntöuudistukset 
ja infrastruktuurin, lähinnä tieverkon 
ja rautateiden kohentaminen, loisi-
vat edellytyksiä talouskasvun jatku-
miselle.

Meidän Afganistanin tukijoiden, joi-
den joukkoon Suomikin vahvasti noin 
58 miljoonan euron vuotuisella soti-
laallisella ja kehitysyhteistyötuellaan 
kuuluu, tulisi katsoa tilannetta kau-
emmas, yli vuoden 2014 ja jopa tu-
levan kymmenen vuoden aikajänteel-
lä. Afganistan tarvitsee ulkomaailman 
tukea vielä kauan. Afgaanien pahin 
painajainen on, että heidät taas ker-
ran jätettäisiin yksin, heitteille sisäis-
ten ja ulkoisten vihollistensa armoille, 
kuten kävi 1989, 1996 ja jopa 2002.

Meidän kaikkien etujen mukaista 
on tukea Afganistania sen pyrkimyk-
sissä tuottaa hyvin koulutetut ja va-
rustetut turvallisuusjoukot, kehittää 
hallintojärjestelmäänsä avoimeksi, oi-
keudenmukaiseksi ja vähemmänkor-
ruptoituneeksi, vähentää köyhyyttä 
sekä turvata kaikille, niin miehille kuin 
erityisesti naisille kaikki maan perus-
tuslaissa luvatut oikeudet. 

Tule mukaan Turvallisuus 
ja Puolustus 2012 –
messuille Lahteen
Satakuntalaiset kiltajärjestöt järjestävät matkan 
lauantaina 29. syyskuuta. 

Linja-auton aikataulu on seuraava:
• 7.00 Rauma linja-autoasema
• 7.30 Eura linja-autoasema
• 7.45 Säkylä linja-autoasema
• 8.30 Loimaa linja-autoasema

Messuihin tutustumista varten on aika 11.00 – 17.00. Pa-
luumatka suoraan samaa reittiä.
Mikäli lähtijöitä esim. 25 henkilöä, matkan hinta on alus-
tavasti 40 euroa, joka käsittää bussimatkan ja pääsylipun. 
Osanottajamäärän ollessa pienempi tai suurempi hinta 
vastaavasti muuttuu. 
Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan jäsenet ilmoit-
tautuvat lähettämäll sähköpostin osoitteella: porprkilta@
dnainternet tai soittamalla numeroon 040 7650 240.
Jos ilmoittaudut sähköpostilla, kerro seuraavat tiedot; ni-
mi, osoite, matkapuhelinnumero ja mistä tulet autoon.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
du 31.7. mennessä, mutta mieluimmin heti, jotta voim-
me arvioida onko matkalle riittävästi tulijoita.

Turuntie 61, 32200 LOIMAA • www.pihaportti.fi

Puh. 044 7442 300

Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu
Maalauspalvelu
Siivouspalvelu

044 7442 310
Päivystysnumero:

Portti avoinna hyvään palveluun!Portti avoinna hyvään palveluun!

IV-Pelti Luuri Oy
RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT

Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi
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Toukokuussa vierähti kaksi-
kin peräkkäistä viikonvaihdetta 
Huovinrinteellä, ensin Vapaus-

sodan perinneliiton kesäpäivillä ja sit-
ten kiltamme vuosikokouksessa.

 Rohkenen väittää, että kumpikin ti-
laisuus oli kokemisen arvoinen. Vapa-
ussota ja sitä edeltävän jääkäriliikkeen 
merkitys tunnetaan harmittavan hei-
kosti. Pahinta, jopa pelottavaa on, et-
tä mediaväki tuntee Suomen histori-
an perin heikosti. Siihen on poliittiset 
syyt, joita on pöngitetty kaunokirjal-
lisuudella (mm. Pohjantähti-trilogia) 
mutta ei historiankirjojen faktoilla.

 Itsensä ”voitto tai kuolema” tyyliin 
likoon panneet jääkärit - vajaat 2 000 
miestä - olivat niitä uskalikkoja, jotka 
vuosina 1915-1918 saivat sotilaskou-
lutusta Saksan armeijassa, kun aina 
itsekäs Ruotsi sen kielsi - huolimatta 
siitäkin, että se oli sotinut vuosisatoja 
Suomenkin henkilöresursseilla eli so-
taväenotto oli täällä suhteellisesti  pal-
jonkin ankarampaa kuin emämaassa, 
jonne jäivät kyllä maine ja kunnia sekä 
se, mitä Euroopasta oli ryövätty!

 Jääkäriliike on mielestäni se visio, 
jonka avulla olemme yhä itsenäisiä: 
jos ei olisi ollut senaatin eli valkoisen 
puolen virallisilla valtion sotajoukoil-
la talvella 1918 koulutettuja johtajia 
eli jääkäreitä, olisi Sdp:n vasemmis-

vakiinnuttaminen eli Vapaussotaa-
han silloin käytiin. Punakaartilaisen ja 
torpparin poika, professori Viljo Rasi-
la uskoo, että Vapaussota-nimitys va-
kiintuu oikean tiedon lisääntyessä.

Prikaatin järjestelyjä kiiteltiin poik-
keuksellisen onnistuneiksi eikä aiheet-
ta. Yksi erityisen vaikuttava osio oli 
Muken piha-alueella järjestetty lipun-
lasku lauantai-iltana.

Kiltamme on  porskutellut  myötä-
tuulessa useita vuosia. Valtuuskun-
taa 12 vuotta johtanut vuorineuvos 
Simo Palokangas lanseerasi muuta-
mia vuosia sitten sen periaatteen, että 
pääkilta johtaa ja luo mahdollisuuksia 
alueosastoille, joissa varsinaisesti pyö-
ritetään kenttätoimintaa.

Teollisuusmiehen luoma strategia ja 
operatiivinen johto ovat tuoneet pal-
jon tuloksia, jotka on noteerattu kor-
kealle Maanpuolustuskiltojen johtoa 
myöden.

Alueosastojen toimintaa saadaan 
viriämään nyt myös niissä paikoissa, 
joissa on vallinnut hiljaiselo. Turku on 
ottamassa yhä näkyvämmin sen roo-
lin, mikä sille kuuluu. Porissa heräil-
lään ja Raumallakin aloitellaan.

Sanonta ”tästä on  hyvä jatkaa” on 
klisee, mutta se on onneksi silti to-
tisinta totta killassamme!
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Kirjoittaja Kari Nummila on  
Porilainen-lehden avustaja.

Kaksi 
kokousta

tosiiven vyöryttämä joukkopsykoosi 
eli punaisten vallankumousyritys ehkä 
onnistunut ja Suomi tuskailisi yhä Ve-
näjän ikeen alla.

 Näin voi väittää, vaikka historiaa 
ei saisi ”ennustaa” kontrafaktisesti eli 
”jos ja jos” -tyyliin; olivathan Lenin ja 
Pietari niin lähellä. ”Tahdommepa tai 
emme, niin joudumme kapinaan. Bol-
shevikit pakottavat meidät siihen”, 
muisteli punaisen Kansanvaltuuskun-
nan toimija ja Skdl:n myöhempi  kan-
sanedustaja K.H. Wiik.

Tohtori Eirik Hornborg  toteaa 
”Suomen historia” -kirjassaan, että 
Vapaussodan lopputulemassa ei pi-
däkään puhua punaisista hävinneistä, 
sillä hän korostaa kaikkien suomalais-
ten, koko kansan siinä voittaneen

 Professori, emerita Seikko Esko-
la pitää Lenininkin osaltaan provosoi-
maa (lähetti aseita junalla punaisille 
ym.) vallankumousyritystä 1900-lu-
vun suurimpana möhläyksenä, joka 
kohdistui vielä omaan kansaan!

Eskolan mukaan kapina oli turhaa, 
kun Lex Kallio (torppariasetus) oli an-
nettu ja oli jo hyväksytty uusi kunnal-
lislaki, samoin laki kahdeksan tunnin 
työpäivästä ennen kapinaa!

Akateemikko Eino Jutikkalalla oli 
aina tapana korostaa sitä, että kapi-
nan lopputuloksena oli itsenäisyyden 
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Loimaan Lukko Oy
Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200
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RAUTIA - K-MAATALOUS SALO
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UUDENKAUPUNGIN
  KAUPUNKI

uusikaupunki.fi

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

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

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

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Tilaahelpostitilaa.ts.fi 

Turun Sanomista ajattelemisen aihetta.
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Porilaiskonsertin järjestäjää ja tietys-
ti noin parisataahenkistä yleisöä suosi 
viimevuotiseen tapaan mitä hehkein 
kesäilta, jonka aikana saatiin kuulla 
toistakymmentä kappaletta Turussa 
Tuomaanpuistossa Porin Prikaatin en-
tisessä tyyssijassa, nyt jo melkein pu-
retun Turun kasarmin viimeisten ra-
kennusten vaiheilla.

 Porin Rykmentin-Porin Prikaatin 
killan Turun alueosaston väkeä voi 
onnitella siitä, että se näyttää pääs-
seen säänhaltijoiden suureen suo-
sioon. Tänä keväänä ja alkukesänä 
luonnon vehreys lienee kukoistavam-
pi kuin aikoihin. Ulkoilmakonsertille 
olivatkin siis tarjolla luontaisesti hy-
vät edellytykset, kun luontokin pani 
parastaan siinä joka vuosi ja aina yh-
tä sykähdyttävässä tapahtumassa, jo-
ta kutsutaan kasvun ihmeeksi.

  Paikalle oli onnistuttu saamaan 
Niinisalossa Tykistöprikaatin yhte-
ydessä toimiva Satakunnan sotilas-
soittokunta kokonaisuudessaan ka-
pellimestarinsa, musiikkimajuri Riku 
Huhtasalon johdolla. Huhtasalo vas-
tasi myös konsertin juonnosta kerto-
en lyhyesti kappaleista.

- Kun huomasimme Turun Sanomi-
en päivyripalstalta maininnan konser-
tista,  päätimme lähteä paikalle. Us-
koimme etukäteen, että edessä olen 

antoisa ilta. Arviomme osui oikeaan ja 
ensi vuonna olemme taas täällä naut-
timassa musiikista ja kivasta tunnel-
masta, turkulaiset Jaana Gottschalk ja 
Eira Lehtonen iloitsivat.

  Puhallinmusiikki jos mikä soi kau-
niisti kesäisessä luonnonhelmassa. 
Yksi soittokunnan esittämistä  kappa-
leista oli ikään kuin itseoikeutettu tä-
hän tilaisuuteen eli Oskar Merikan-
non Kesäillan valssi!

 Kun oli Porin Prikaatista kyse , 
esitti soittokunta myös Porin Prikaa-
tin kunniamarssin, joka on sen  edel-
täjän Porin Rykmentin kunniamars-
si ja itse asiassa vielä varhaisemmin 
se on ollut alun perin Uudenmaan 
Tarkk’ampujapataljoonan kunnia-
marssi. 

 Helposti luullaan ja moni pitää jo-
pa selviönä, että Porilaisten mars-
si olisi Porin Prikaatin kunniamarssi, 
mutta näin asia ei ole, vakka sopisi-
han se: marssi on sävelletty ilmeises-
ti jo 1700-luvulla ja nimi viittaa kyllä 
Porin Rykmenttiin, Prikaatin edeltä-
jäjoukko-osastoon, joka oli perustet-
tu jo vuonna 1626. Sen ensimmäinen 
tehtävä oli taistella 30-vuotisessa so-
dassa, joka käytiin 1618-1648.

Marssien aateliin kuuluvaa, Sibe-
liuksen säveltämää ja jääkäreihin 
kuuluneen Heikki Nurmion sanoit-

tamaa, aina sävähdyttävää  Jääkä-
rimarssia kuunneltiin kuka jykeviin 
tammiin nojautuen, kuka mukanaan 
tuomassa tuolissaan tai huovallaan 
köllötellen eikä seisten, niin kuin tapa-
na on suurissa isänmaallisissa juhlissa. 
Illan kohokohtiin kuului myös jääkäri-
taustaisen Sam Sihvon ryhtiä ja mieltä 
kohottava marssi Muistoja Pohjolasta.

Sosiaalineuvos Seppo Verronen 
kertoi lyhyesti Turun kasarmin his-
toriasta. Prikaatin edeltävä perinne-
joukko-osasto, Turun 2. Tarkkam-
pujapataljoona toimi kasarmeissa 
vuodesta 1882 vuoteen 1902, jolloin 
Suomen sotaväki lakkautettiin ja tilal-
le tuli venäläisiä sotilaita. Porilaiset pa-
lasivat Turkuun Vapaussodan jälkeen. 
Prikaati siirtyi lopullisesti kokonaan 
Säkylään v. 1966. Tämän jälkeen vuo-
rossa oli Turun ilmatorjuntapatteristo, 
joka siirtyi takaisin Heikkilän kasarmil-
le v. 1970. Silloin alue siirtyi Turun yli-
opistolle. Jäljellä on vielä muutamia 
1800-luvun puurakennuksia, mm. 
sairaala ja esikunta, jotka ovat yliopis-
ton käytössä. Uudessa Educarium-ra-
kennuksessa on aina nähtävillä Turun 
kasarmin pienoismalli.

Konsertin ”huollosta” vastasi Turun 
sotilaskotiyhdistys. Järjestyksenvalvo-
jat tulivat Loimaan alueosastosta.

Porilaiskonsertin soitto
soi hehkeässä kesäillassa

Tekst ja kuva: Kari Nummila
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Porin Prikaatin kunniakkaat pe-
rinteet ulottuvat aina kol-
mekymmenvuotisen sodan 

aikoihin saakka. Prikaatin perinne-
joukko-osasto, Kuninkaallinen Porin 
Rykmentti perustettiin Kustaa II Adol-
fin käskystä 16.2.1626. Prikaatin pe-
rinteet ovat näyttävästi esillä vuonna 
1990 perustetussa Porilaismuseossa.

Joukko-osaston vaiheet esitelty mu-
seossa mielenkiintoisella tavalla pie-
noiskokonaisuuksin, missä aina yksi 
vitriini näyttelyesineitä edustaa tiettyä 
aikakautta ja kuvaa sen ajan esineitä, 
asusteita ja toimintaympäristöä. Aseet 
ovat esillä omana kokonaisuutena ai-
na piilukkomusketista nykypäivän 
rynnäkkökivääriin ja vanhoista pienis-
tä linnoitustykeistä jalkaväen kranaa-
tinheittimiin, tykkeihin ja panssarin-
torjunta-aseisiin. Aseiden kohdalla ei 
ole unohdettu kuuluisaa polttopulloa 
eli Molotovin coctailia, eikä panssarin 
telaan väliin heitettävää koivuhalkoa, 
joilla tehtiin ihmeitä talvisodan anka-
rissa torjuntataisteluissa Summassa 
helmikuussa 1940.

Porilaismuseo on jo perustamis-
vaiheessa saanut apua ja esinei-
tä Sotamuseolta. Museon esineiden 
näytteillepanossa näkyy vahvasti en-
simmäisen museonhoitajan Olli Lin-
denin käden jälki, jota muut hänen 
jälkeensä museon vastuulleen otta-
neet museonhoitajat ovat osaltaan 
täydentäneet.

- Sotamuseon johtoa on vieraillut 
Porilaismuseossa ja he ovat arvioi-
neet prikaatin museon hyvin korkea-
tasoiseksi. Monissa joukko-osastois-
sa on perinnehuone tai tila, jossa on 
esillä joukko-osaston historiaa, mutta 
Sotamuseon asiantuntijoiden mukaan 
Porilaismuseo voidaan nostaa mu-

Porilaismuseo sai 
uuden hoitajan
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

SOTA-AJAN VIESTIKORSU (yllä). 
Monet Porilaismuseon esineet on 
koottu omiin kokonaisuuksiinsa. 
Näin kävijä saa hyvän kuvan, min-
kälaisessa ympäristössä esineet ovat 
olleet käytössä.

SAVIKIEKKO VUODELTA 1904. 
Museonhoitaja Heikki Saarinen on 
siviilissä keräilyharrastaja ja hänen 
kotikokoelmistaan löytyy monen-
laista esineistöä. Erityisen läheiseksi 
hänelle ovat tulleet gramofonit ja 
savikiekkoäänitteet. Arvokkaimpa-
na omassa kokoelmassaan Saari-
nen pitää Porilaisten marssi-esitystä 
vuodelta 1904.



37

seoiden sarjaan, kertoo maaliskuus-
sa museonhoitajan tehtävät kapteeni 
Petri Eskolalta vastaanottanut yliluut-
nantti Heikki Saarinen.

Saarisen mukaan prikaatin johto on 
aina museon perustajasta prikaatiken-
raali Olli Nepposesta lähtien nähnyt 
kirkkaana Porilaismuseon arvon ja tu-
kenut aina museonhoitajien työtä. 

- Prikaatin komentajien henkinen 
tuki on tärkeää tällaisessa tehtäväs-
sä, missä museonhoitaja tekee työn-
sä omien virkatehtäviensä ohella. 
Toisaalta hyvänä apuna ovat olleet 
varusmiesmuseoaliupseerit, jotka toi-
mivat oppaina ja täydentävät museon 
esinekortistoja ja -luetteloita.

Lahjoitukset täydentävät 
kokoelmia

Näkyvässä roolissa ovat Porilais-
museossa säilytettävät prikaatin pe-
rinnepuvut, joita esitellään erilaisissa 
prikaatin juhlatilaisuuksissa. Porilais-
museo on saanut myös paljon lahjoi-
tuksia Porin Prikaatissa tai sen edeltä-
jäjoukko-osastoissa palvelleilta.

- Meille kelpaavat kaikki esimerkik-
si valokuvakansiot, passit, kurssito-
distukset, kunniakirjat, mitalit ja jopa 
aseet tietyin edellytyksin. Kaikki pri-
kaatin liittyvä historia-aineisto on tär-
keää. Museon arvokkaimmat lahjoi-
tusesineet ovat Suomen marsalkka 
Mannerheimin vuonna 1938 lahjoit-
tamat von Döbelnin kannukset, jotka 
marsalkka oli saanut lahjaksi Ruotsin 
vierailunsa yhteydessä Döbelnin su-
vulta, Saarinen kertoo. 

Hän korostaa, että jokaisen lahjoit-
tajan tuomaa materiaalia Porilaismu-
seossa osataan arvostaa.

 - Ne saavat sijansa museon noin 5 
700 esineen joukossa tai täydentävät 
tuhansien valokuvien kokoelmaa ja si-
ten osaltaan rikastuttavat sekä  täy-
dentävät joukko-osaston historiaa. 

Taisteluvälinevaraston päällikkönä 
toimiva Saarinen haluaa osaltaan ke-
hittää Porilaismuseota. 

- Yksi haasteista on esineluetteloi-
den kehittäminen sellaisiksi, että nii-
hin saataisiin kuva mukaan. Vanhat 
valokuvat vaatisivat myös taltioin-
tia digitaalitekniikalla, mikä helpot-
taisi kuvien löytämistä esimerkiksi 
julkaisuihin ja omaan joukko-osasto-
lehtemme historiaa käsitteleviin artik-
keleihin. 

Porilaismuseon haittapuolena on 
sen sijainti aidatulla vartioidulla alu-
eella. Ryhmien tai yksittäisten kävi-

jöiden on etukäteen sovittava käyn-
tiaika. Vuosittain Porilaismuseoon 
tutustuu noin 5 000 kävijää. Erityi-
sen paljon väkeä käy alokkaiden vala-
päivänä, jolloin heidän omaisensa pii-
pahtavat myös museolla.

Saarisella haluaisi tehdä myös Po-
rilaismuseon sisällä omia erityisnäyt-
telyitään, mutta sellaiseen virkateh-
tävien ja museonhoitajan tehtävien 
yhteensovittaminen ei anna ainakaan 
nykyjärjestelyillä aikaa.

HISTORIAA ESINEIN JA KUVIN. 
Porilaismuseossa on noin 5 700 
esinettä ja tuhansia valokuvia. Osa 
esineistä ja arvokkaita valokuva-
kokoelmia on saatu lahjoituksena, 
kuten tämä jääkärieverstiluutnant-
ti Yrjö Nahin valokuva-albumi, jota 
museoaliupseeri ??? Raitio ja muse-
onhoitaja Heikki Saarinen tarkaste-
levat.

VON DÖBELNIN HOPEOIDUT 
KANNUKSET. Arvokkain lahjoitus 
on Suomen marsalkka Mannerhei-
min vuonna 1938 lahjoittamat von 
Döbelnin kannukset.

- Ehkä neljän vuoden kuluttua kun 
Porin Prikaati täyttää 390 vuotta Po-
rilaismuseollakin voisi tapahtua jotain 
erityistä tai olla teemanäyttely. Par-
haillaan kunnostamme vanhaa elo-
kuvaprojektoria, jolla voimme näyttää 
vanhoja arkiston kätköistä löytyneitä 
sota-ajan propagandafilmejä ja van-
hoja opetuselokuvia.
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Työtä  
tekevälle
Säkylän kunnassa työllisyys 
on vankalla pohjalla varus
kunnassa ja elintarvike
teollisuudessa. Sille pohjalle 
on hyvä rakentaa – vaikka 
oma koti.

Mikä on sinun syysi viihtyä? 
www.sakyla.fi

Turku on ollut vetovoimainen eurooppalainen kulttuurikaupunki 
jo 1200-luvulta lähtien. www.turku.fi

OSAAMISTA,  TUTKIMUSTA JA 
KOULUTUSTA VAATIV ILLA ALOILLA.

Bonuslaskurilla voit laskea, miten paljon OP-bonuksia 
sinulle voisi kertyä. Kokeile bonuslaskuria netissä tai soita 
meille numeroon 0100 0500.
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MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE MAAHANTUOJA: Mastermark Brands Oy, Ravurinkatu 11, 20380 TURKU, (02) 2760 250, www.mastermarkbrands.fi 

Victorinox SwissTool 
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VOITTAMATON
V ST M

3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat



Avoinna
ma–to  8.30 – 20.30

pe 8.30 – 20
la–su 15 – 20

   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme
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