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Porin prikaatin jääkärit Aurora 17-harjoituksessa syyskussa Gotlannissa.
Kuva: Jussi Toivonen.

Porin prikaatin joukot osallistuivat syyskuussa Ruotsin johtamaan AURORA 17 
-harjoitukseen Ruotsissa. Harjoitus sai paljon huomiota mm. mediassa ja onnistui 
joukkojen näkökulmasta erinomaisesti. Lue lisää sivuilta 6–9.
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Kokonaisturvallisuuden osana maanpuolustus on yh-
tenäisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota va-
paaehtoinen maanpuolustustyö parhaimmalla mah-

dollisella tavalla tukee. Suomen puolustamiseen tarvittavien 
sodan ajan joukkojen kouluttaminen on luonnollisesti Porin 
prikaatinkin päätehtävä ja se nojaa onnistumisessaan vah-
vaan maanpuolustustahtoon. Tämän maanpuolustustahdon 
ja yhteenkuuluvuuden lujittamisessa vapaaehtoisella maan-
puolustustyöllä on suuri merkitys.

Tärkein tehtävämme, Suomen sotilaallinen puolustami-
nen, toteutuu normaalioloissa valmiuden ja joukkotuotan-
non myötä. Porin prikaati vastaa omalta 
osaltaan Suomen puolustuskyvyn kehittä-
misestä ja ylläpidosta rakentamalla sotakel-
poisia joukkoja ja esikuntia. Tähän tärkeään 
tehtäväämme osallistuvat kaikki prikaatin 
työntekijät ja sen tukena ovat myös paikal-
liset reserviläiset.

Yleinen asevelvollisuus on maanpuolustuksen perusta. 
Yleiseen asevelvollisuuteen perustuville sodan ajan joukoil-
le on turvattava tarkoituksenmukainen ja riittävä koulutus 
sekä harjoittelu. Paikallispuolustuksen näkökulmasta alu-
een tuntemus ja paikallisten resurssien hyödyntäminen ovat 
avainasemassa. Paikallispuolustusta ei voi tuoda.

Väestön tunteminen mahdollistaa normaalista poikkea-
vien liikkujien havaitsemisen ja tietojen keräämisen alueen 
paikalliselta henkilöstöltä. Paikallispuolustuksen tilanneku-
va ja -ymmärrys syntyvät partioimalla sekä verkottumalla, 
toisin sanoen liikkumalla ja juttelemalla paikallisten toimi-
joiden ja ihmisten kanssa.

Paikallispuolustusta
ei.voi.tuoda

Porin prikaati on muuttunut koulutusorganisaatiosta val-
mius- ja koulutusorganisaatioksi. Paikallispuolustusta täy-
dennetään reserviläisistä perustettavilla joukoilla, joita 
käytetään esimerkiksi tärkeiden kohteiden valvontaan ja 
suojaamiseen. Reserviläisiä koulutetaan kertausharjoituksis-
sa, joita yhdistetään myös paikallispuolustusharjoituksiin. 
Yksi vuoden 2017 tärkeimmistä Länsi-Suomen viranomais-
harjoituksista, joita puolustusvoimissa kutsutaan paikallis-
puolustusharjoituksiksi, järjestettiin syyskuussa Turussa. 
Ensi vuoden keväälle on suunniteltu seuraavaa harjoitusta 
Vaasaan.

Yhteistoimintaharjoituksissa harjaannutaan 
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin. Mukana ovat Puolustusvoimien lisäksi 
poliisi, tulli, rajavartiolaitos, paikalliset pelas-
tuslaitokset sekä alueellisen tason ja kaupunki-
en viranomaiset. Yhteistoiminnan onnistumi-
sen edellytyksenä ovat toimijoiden keskinäinen 

luottamus ja tunteminen, yhteiset toimintamallit sekä sovi-
tut johtamisyhteydet.

Paikallisjoukkoja koulutetaan lisäksi Maanpuolustuskou-
lutusyhdistykseltä tilatuilla vapaaehtoisilla harjoituksil-
la. Hybridivaikuttamisen aikana jokainen suomalainen on 
maanpuolustaja.

Toivotan lukijoille hyvää syksyn jatkoa!

Everstiluutnantti Mika Holma
Päätoimittaja

Paikallispuolustuk-
sen tilannekuva ja 
-ymmärrys syntyvät 
partioimalla sekä 
verkottumalla.  
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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
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Porin.prikaatin.joukot.osallistuivat.sotaharjoitukseen.Gotlannissa

Aurora 17 – 
tavoitteena 
puolustuksen 
vahvistaminen
Teksti: Markus Malila
Kuvat: Jussi Toivonen ja Markus Malila
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Panssaroidut miehistönkuljetus-
ajoneuvot etenevät hyökkäys-
suunnassa Gotlannissa.
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Suomen puolustusvoimat tekee 
tiivistä yhteistyötä Ruotsin puo-
lustusvoimien kanssa. Puolus-

tusyhteistyö perustuu maiden väliseen 
luottamukseen ja tähtää Itämeren alu-
een turvallisuuden sekä Suomen ja 
Ruotsin puolustuksen vahvistamiseen.
Puolustusvoimien uusi kolmas tehtävä 
velvoittaa lisäämään kansainvälistä yh-
teensopivuutta. Suomen ja Ruotsin puo-
lustusyhteistyön tavoitteena on puo-
lustuksen valmiuden, suorituskyvyn 
ja yhteistoimintakyvyn parantaminen. 
Tuo yhteistyö perustuu luottamukseen, 
pitkäjänteiseen työskentelyyn ja toi-
mintojen vakioimiseen ja sitä FISE) teh-
dään kaikissa puolustushaaroissa.
Maavoimien tavoitteena Suomi–Ruot-
si-yhteistyössä on Maavoimien suori-
tuskyvyn, kansainvälisen yhteensopi-
vuuden sekä osaamisen kehittäminen 
tiiviin yhteistoiminnan kautta. Joukko-
osastojen välisen yhteistyön ja harjoi-
tustoiminnan avulla kaikkien joukko-
osastojen kansainvälinen osaaminen 
kehittyy. 
Aurora 17 -harjoituksessa Maavoimat 
oli mukana joukkue- ja komppaniata-
solla. Pääosa harjoituksen suomalai-
sista oli Porin prikaatin kouluttamia 
Suomen kansainvälisen valmiusjoukon 
varusmiehiä. Suomi–Ruotsi-yhteistyön 
tavoitteena on, että muutaman vuoden 
sisällä Suomen ja Ruotsin maavoimat 
harjoittelevat jo pataljoonatasolla. Yh-

teistyön määrä tulee lisääntymään tule-
vaisuudessa.
Aurora 17 -harjoituksen tavoitteena oli 
varusmieskomppanian osalta  muun 
muassa harjaantuminen joukkojen yh-
teisoperoinnissa ja perustaistelume-
netelmien soveltamisessa vaativissa 
olosuhteissa. Varusmiehille ja henkilö-
kunnalle harjoitus tarjosi motivoivan 
kaksipuolisen simulaattoriavusteisen 
harjoittelumahdollisuuden kansainväli-
sessä ympäristössä. 

Kansainvälinen.harjoittelu.palve-
lee.kotimaan.puolustusta
Suomen osallistuminen kansainvälisiin 
harjoituksiin on kotimaan puolustuk-
sen kannalta tärkeää. Kansainvälisissä 
harjoituksissa suomalaiset joukot anta-
vat kuvan omasta osaamisestaan. Kan-
sainväliset harjoitukset ja yhteishar-
joittelu ulkomaisten joukkojen kanssa 
luovat lisäarvoa koulutukselle. Kan-
sainvälinen harjoittelu luo myös pohjaa 
kriisitilanteessa tarvittavan avun pyytä-
miselle. 
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Suomalaisten ja ruotsalaisten 
joukkojen yhteinen operointi-
kyky kasvaa jatkuvasti.

Aurora 17 tarjosi suomalaisille 
motivoivan simulaattoriharjoituksen 
ja  haastavan maaston.
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Yhteistoimintakyky on rakennettava 
valmiiksi, jotta se toimii tosipaikan tul-
len.
Aurora 17 -harjoitukseen osallistumi-
nen perustuu Suomen ja Ruotsin vä-
liseen kahdenväliseen yhteistyöhön 
ja vuosittain tehtäviin suunnitelmiin. 
Kahdenväliseen yhteistyöhön liittyy 
valmius luoda harjoittelumahdolli-
suudet Suomen maaperällä ja toisaal-
ta osallistua harjoitteluun toisen maan 
maaperällä.

Asevelvolliset.motivoituneita.kan-
sainvälisiin.tehtäviin
Satakunnan jääkäripataljoonan komen-
taja, everstiluutnantti Tapio Huhta-
mella toimi Aurora 17 -harjoitukses-

sa joukkojen vanhimpana. Hän totesi 
harjoituksen aikana, että Aurora 17 on 
oiva mahdollisuus kehittää sekä yksi-
löiden että joukkojen osaamista. Au-
rora 17:ssä suomalaiset asevelvolliset 
taistelivat ammattisotilaiden rinnalla.
– Tällaisessa harjoituksessa yhteis-
toiminta monikansallisten joukkojen 
kanssa voi liittyä esimerkiksi joukko-
jen siirtoihin, johtamiseen tai taiste-
lujen aikaiseen tukemiseen eri asela-
jeilla. Harjoitus mittasi tätä osaamista 

käytännön tasolla. Esimerkiksi jouk-
kojemme toimintatapoihin, eri taistelu-
välineiden käyttöön tai yksittäisen so-
tilaan varustuksen soveltuvuuteen eri 
tehtäviin liittyvät havainnot kehittävät 
yhteensopivuutta.
Huhtamella pitää tärkeänä sitä, että yli-
päätään harjoitellaan kansainvälisten 
joukkojen kanssa.
- Sen lisäksi, että voimme oppia heidän 
toimintatavoistaan, pääsemme tietys-
ti osoittamaan omaa osaamistamme ja 
suorituskykyämme muille. Oman jouk-
koni osalta kansainvälisellä harjoituk-
sella on uskoakseni myös osallistuvan 
henkilöstön motivaatiota kohottava 
merkitys.
- Oma kokemukseni on, että suomalai-
set asevelvolliset pärjäävät hyvin missä 
tahansa kansainvälisessä tehtävässä ja 
kestävät vertailun muihin. Tiedän, että 
joukkoni oli erittäin motivoitunut har-
joituksesta, Huhtamella päättää tyyty-
väisenä.
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Kansainvälisen avun an-
taminen ja vastaanotta-
minen on yksi Puolus-
tusvoimien tehtävistä. 
Harjoittelu kansainvä-
listen joukkojen kanssa 
on tehokas tapa kehittää 
ja ylläpitää osaamista.
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Puolustusvoimien uusi kolmas teh-
tävä velvoittaa lisäämään kan-
sainvälistä yhteensopivuutta, mi-

hin Ruotsissa järjestetyn Aurora 17:n 
kaltaiset harjoitukset soveltuvat hyvin.
Ruotsin kanssa tiivistyvä yhteistyö tar-
koittaa Maavoimien osalta sitä, että 
tavoitteena on kehittää yhteistä har-
joitustoimintaa niin, että lähivuosina 
voitaisiin järjestää yhteisiä harjoituksia 
yhä useammin ja jopa pataljoonakoko-
naisuuksissa. Yhteisharjoittelua lisä-
tään sekä Suomen että Ruotsin maape-
rällä.
Aurora 17 -harjoituksen kääntyessä 
suomalaisten kohdalta päätökseensä, 
Gotlannin osaharjoituksen kansallinen 
vanhin, everstiluutnantti Tapio Huh-
tamella arvioi suomalaisten päässeen 
harjoitustavoitteisiin:
– Varusmiesjoukkomme on harjoituk-
sessa osoittanut erinomaista kenttäkel-
poisuutta ja suorituskykyä, hän toteaa.
Harjoituksen aikana on saatu kokemus-
ta esimerkiksi joukkojen siirroista, yh-
teisestä johtamisesta sekä erilaisista 
toimintatavoista. 
Huhtamella mielestä erityisesti Aurora 

Yhteinen.harjoittelu.on.välttämätöntä

17 -harjoituksen vaativat olosuhteet ja 
maasto haastoivat joukot.
– Harjoitus on ollut mainio osoitus sii-
tä, että ruotsalaisten ja suomalaisten 
koulutus ja suorituskyky ovat hyvällä 
pohjalla. Perustaistelumenetelmien so-
veltaminen onnistui vaativissa olosuh-
teissa.
– Lisäksi vain muutamassa päivässä 
saimme koulutettua yhteisen taistelu-
osaston, joka pystyy toteuttamaan yh-
teisiä operaatioita, Huhtamella osoittaa.
Huhtamella näkee, että kansainvälisillä 

harjoituksilla on tärkeä rooli yhteenso-
pivuuden kehittämisessä. 
– Kansainvälisen avun antaminen ja 
vastaanottaminen on nykyään yksi 
Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtä-
vistä. Harjoittelu kansainvälisten jouk-
kojen kanssa ulkomailla ja kotimaassa 
on tehokas tapa kehittää ja ylläpitää 
tätä osaamista.
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Kansainvälisessä ympäris-
tössä toimiminen on 
näytön paikka myös 
varusmiehille.

Everstiluutnantti Huhtamella 
seurasi taisteluja paikan päällä.
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Porin prikaati johti Satakunta 17 -paikal-
lispuolustusharjoituksen Länsi-Suomen 
alueella 4.-8.9.2017.
Harjoitukseen osallistui noin 1500 soti-
lasta ja noin 170 ajoneuvoa. Se kostuu 
yhteensä 12 eri osaharjoituksesta ja to-
teutettiin Turussa, Säkylässä ja Niinisa-
lossa ympäristöineen. Harjoitustoimintaa 
oli muun muassa Turun satamassa. 

Viranomaisyhteistyö.ja.
paikallisjoukot.kehittyivät.
Satakunta.17.-harjoituksessa
Teksti ja kuvat: Markus Malila

Harjoituksen tavoitteena oli kehittää osallistu-
vien joukkojen valmiutta sekä harjaannuttaa 
varusmiehiä, reserviläisiä ja Puolustusvoimien 
henkilökuntaa paikallispuolustuksen eri tehtä-
viin ml. viranomaisyhteistyö vaativissa tilan-
teissa. Harjoituksen osaharjoituksiin osallistuu 
Puolustusvoimien lisäksi Poliisi, Tulli, Rajavar-
tiolaitos ja Turun satama.
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Lounais-Suomen viranomaiset harjoit-
telivat vaativan tilanteen yhteistoimin-
taa Turun satamassa keskiviikkona 6.9. 
osana Satakunta 17 -paikallispuolustus-
harjoitusta.
Harjoitusskenaarion lähtökohtana 
oli, että tulli havaitsee satama-alueel-
la mahdollisen vaarallisesti säteilevän 
kohteen ja sen lisäksi satama-alueella 
liikkuu luvattomia henkilöitä. Harjoi-
tukseen osallistui Tullin ja Porin pri-
kaatin lisäksi Lounais-Suomen polii-
si, Merivartiosto ja Pelastuslaitos. Eri 
toimijoiden suorituskyvyt saatiin har-
joituksessa tehokkaaseen käyttöön ja 
hyödyllistä oppia saatiin erityisesti yh-
teisoperaation johtamisesta ja tilanne-
kuvan ylläpitämisestä.
- Puolustusvoimat tarjoaa vuosittain vi-
ranomaisapua yli 600 kertaa. Se on siis 
normaali osa Puolustusvoimien päivit-
täisiä tehtäviä. Harjoituksen skenaario 
oli varsin monimutkainen, joten omal-

Viranomaisyhteistyö.
säästää.resursseja
Teksti ja kuvat: Markus Malila

ta osaltaan se haastoi yhteistyötämme 
juuri sopivasti, Satakunta 17 -harjoituk-
sen johtaja, everstiluutnantti Aki Mus-
tonen kuvailee.
Viranomaiset harjoittelevat yhdessä, 
jotta yhteistyö sujuu myös kovan pai-
kan tullen. Turun satamassa järjestet-
tyjen harjoitusoperaatioiden ohella 
suomalaiset viranomaiset tukeutuvat 
toisiinsa mm. vaativien erityisalojen 
koulutuksessa.
- Pyrimme yhteistyössä aina siihen, 
että kaikkien eri viranomaisten hallus-
sa olevat suorituskyvyt saadaan tehok-
kaaseen käyttöön. Pienen maan, kuten 
Suomen, viranomaisten yhteistyön tu-
lee olla sujuvaa ja arkipäiväistä, vas-
taamme sitten sisäisiin -tai ulkoisiin 
turvallisuusuhkiin, everstiluutnantti 
Aki Mustonen toteaa.

SA
TA
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NT
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Turun sataman viranomaisharjoi-
tuksen asetelma vaati useiden 
viranomaisten kykyjä.
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M
uun muassa Länsi-Suo-
men alueen paikallispa-
taljoonien osia osallistui 
4.-8.9. Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan alueilla 

järjestettävään Satakunta 17 -paikal-
lispuolustusharjoitukseen. Samaan ai-
kaan eri puolilla Suomea järjestetyissä 
paikallispuolustusharjoituksissa harjoi-
tuskohteena oli erityisesti viranomais-
ten yhteisen tilannekuvan ylläpitä-
minen ja yhteinen johtaminen monia 
viranomaisia vaativassa tilanteissa.
Vuoden 2015 alussa Puolustusvoimien 
operatiivisten ja alueellisten joukkojen 
rinnalle kehitettiin paikallisjoukot. Pai-
kallisjoukkojen rooli on tärkeä, sillä ne 
vapauttavat muiden joukkojen resurs-
seja mm. alueellisista valvonta- ja suo-
jaustehtävistä taistelutehtäviin.
Käytännössä paikallisjoukot ovat saa-
neet muodokseen paikallispataljoonat, 

joihin sijoitetaan oman vastuualueensa 
hyvin tuntevia reserviläisiä ja Puolus-
tusvoimien henkilökuntaa. Tehtäviin 
sijoitettavien ikä vaihtelee tavallisim-
min 30-50 ikävuoden välillä.
Tyypillisesti paikallispataljoonien teh-
täviä ovat esimerkiksi operatiivisten 
ja alueellisten jouk-
kojen perustaminen, 
erikoisjoukkojen vas-
tainen toiminta, yh-
teistoiminta muiden 
viranomaisten kans-
sa sekä oman alueen 
valvonta- ja suojaus-
tehtävät. Paikallispataljoonien terä-
vimpänä kärkenä toimivat maakunta-
komppaniat pystyvät tarvittaessa myös 
taistelutehtäviin.
- Kun ajatellaan paikallispataljoonien 
tehtävistä vaikkapa kohteensuojaamis-
ta ja perustamista, niin paikallispatal-

jooniin sijoitettujen reserviläisten alue-
tuntemuksesta on siinä erinomainen 
hyöty. He asuvat omalla valvonta-alu-
eellaan, ja mm. tuntevat alueen ihmi-
set ja saatavissa olevat resurssit, majuri 
Pasi Lehtonen Lounais-Suomen alue-
toimistosta kuvailee.
Maakuntakomppanioiden vapaaehtoi-
set reserviläiset ovat sitoutuneita myös 
rauhan aikana muille viranomaisille an-
nettaviin virka-aputehtäviin.
- Myös valmiudellisesta näkökulmasta 
reserviläisten sijoittaminen omaa aluet-
ta koskeviin tehtäviin on järkevää, Leh-
tonen lisää.
Paikallispataljoonien henkilöstöä kou-
lutetaan Puolustusvoimien kertaushar-

joituksissa, vapaaeh-
toisissa harjoituksissa 
ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen 
kursseilla. Joukot har-
joittelevat pääsääntöi-
sesti omilla alueillaan. 
Puolustusvoimien 

aluetoimistot vastaavat paikallisjouk-
kojen kouluttamisesta ja sen ohjaami-
sesta.
- Reserviläisten osaaminen oman alu-
een paikallispuolustuksen tehtävissä 
on valtava voimavara, joka meidän tu-
lee vain osata hyödyntää oikein, Lehto-
nen näkee.

SATAKUNTA 17

Paikallispataljoonan.väki.
tuntee.tiet.ja.tehtävät
Teksti: Markus Malila  Kuva: Olli Alho

Kaikkien paikallisjouk-
kojen ja niihin sitoutu-
neiden reserviläisten 
valmiutta on viime 
vuosina kehitetty.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen 
kouluttajat kouluttivat paikallis-
joukkoja elokuun harjoituksessa.
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Erityisesti arvioitiin maakunta-
komppanioiden johtamista komp-
panian tasolta ryhmän johtami-

seen sekä viestiliikenteen sujuvuutta. 
Kaikkiaan 300 reserviläisen vahvuises-
sa vapaaehtoisessa harjoituksessa toimi 
maakuntakomppanioiden taistelijoiden 
lisäksi myös paikallispataljoonan johto-
osien ja tukevien organisaatioiden hen-
kilöstöä, joten taistelukurssi toteutui 
kokonaisuudessaan paikallispataljoo-
nan kehyksessä. 
Maakuntakomppanioiden reservi-
läisistä muodostettiin harjoitusko-
koonpanot, jotka saivat käskyn suoja-
ta määrätyt kohteet. Taistelukurssin 
suunnitelleet ja johtaneet Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
Lounais-Suomen reserviläiskoulutta-
jat olivat tehneet kattavat valmistelut. 
Merkittävän lisänsä toivat myös kou-
luttajina toimineet poliisit Lounais-Suo-
men poliisilaitokselta.
Tilanteet kehittyivät harkitulla tavalla. 
Kohteilla liikkui taajaan luvallista väkeä 
oikeilla asioilla, mutta maalitilanteiden 
yllättäessä reserviläisten osaaminen 
ja ”pelisilmä” joutuivat testiin. Mie-
lenosoitustilanteissa tiettyjen ehtojen 
täyttyessä liian kuumana käyneen hen-
kilön sai ottaa kiinni, mutta tämä piti 
toisaalta tehdä siten, että tilanne portil-
la ei kärjistyisi enempää. Myöhemmin 
suojattavan kohteen ympärillä tapah-
tuneen liikenneonnettomuuden uhrien 
ensiapuun oli irrotettava henkilöstöä 
kulunvalvonnan tästä kuitenkaan kär-

simättä. Toimintaa riitti, mutta nousu-
johteisuuden mukaisesti vaativimmat 
tilanteet ajoittuivat harjoituksen lopul-
le.
Sunnuntaiaamulla käsky kävi virka-
aputehtävään poliisin johtamassa kiin-
niottotilanteessa. Uhkaavasti käyttäy-
tynyt joukkio oli aiheuttanut poliisille 
tehtävän ja tilannetta lähdettiin ratko-
maan  rauhallisesti pala palalta. Jouk-
kio paikannettiin lähistöllä sijaitsevaan 
rakennukseen. Valmistelujen jälkeen 
rakennusta lähestyttäessä tapahtumat 
etenivätkin yllättävän nopeasti. Kuistil-
le raahautui haavoittunut henkilö, joka 
osoittautui panttivangiksi ja samalla 
toinen henkilö halusi antautua. Pian 
metsän suuntaan juoksi kolme muuta 
henkilöä pyrkien pakoon. Lyhyen ta-
kaa-ajon jälkeen pakenijat antautuivat. 
Tehtävä saatettiin katsoa täytetyksi, 
koska tilanne onnistuttiin selvittämään 

teeman käskyttäminen-kiinniottami-
nen puitteissa.   

”Tästä.on.hyvä.jatkaa”..
– Taistelukurssi testasi maakunta-
komppanioiden osaamisen ja johta-
misen erittäin kattavasti ja maakunta-
komppanioiden reserviläiset täyttivät 
heihin kohdistuneet odotukset. Tästä 
on hyvä jatkaa, harjoituksen johtaja, 
komentajakapteeni (res.) Kimmo Iljin, 
kertoo.
Pitkin viikonloppua myös Lounais-Suo-
men MPK:n auditointiryhmä ja taiste-
lukurssin tilanneen puolustusvoimien 
Lounais-Suomen aluetoimiston henki-
lökunta seurasivat harjoitusta ja audi-
toivat sekä kouluttajien toteuttamien 
maalitilanteiden koulutuksellista antia 
että maakuntakomppanioiden suori-
tuksia. Soveltavat harjoitukset ja toi-
miminen osana isompaa kokonaisuut-
ta ovat kehittäviä ja motivoivia niin 
taistelijoille kuin kouluttajillekin ja 
pyrkimyksenä on järjestää soveltavia 
harjoituksia yhä enemmän. Yhtä lailla 
maakuntakomppanioissa tullaan tule-
vaisuudessa harjoittelemaan myös yk-
sittäisen taistelijan taitoja ja aseenkä-
sittelyä, joita ammattiarmeijoidenkin 
sotilaat harjoittelevat koko ajan.  

Maakuntakomppaniat.reserviläis-
kouluttajien.hermoprässissä
Teksti ja kuva: Olli Alho

Lounais-Suomen maakun-
takomppanioiden toukokui-
nen koulutusharjoitus tais-
telukurssi 1 sai jatkoa, kun 
taistelukurssi 2 järjestettiin 
25.–27.8. Säkylässä. Rasti-
koulutuksia ei vedetty vaan 
maakuntakomppanioiden toi-
mintakykyä testattiin sovelta-
vassa harjoituksessa.

Harjoituksessa maakun-
takomppanioiden osaa-
mista testattiin noin 30 
erilaisella kohteensuoja-
uksen maalitilanteella.
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Ihan 
tavallinen 
jätkä Teksti ja kuvat: 

Merja Hämäläinen

Sijaisnäyttelijän eli stuntin työ 
vaatii muun muassa hyvää fyy-
sistä kuntoa ja kehonhallinnan 
taitoja.
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J
ääkäri Karlyn-Kevyn Kollom 
suorittaa varusmiespalvelustaan 
Porin prikaatin Niinisalon toimi-
pisteessä, 2. huoltokomppanias-
sa. Armeijassa saatu yhdistelmä-
ajoneuvon kuljettajan pätevyys 

saattaa olla myös hänen tulevaisuuden 
ammattinsa. Siviilissä palomiehenä ja 
stunttina työskentelevä Kollom ei ras-
kaan rekan ratissa kuitenkaan temppu-
ja ja voltteja tee.
- No mä oon ihan tavallinen jätkä, jää-
käri Kalryn-Kevyn Kollom sanoo ja vir-
nistää leveästi.
- Tai saattaa mulla olla ehkä vähän eri-
koisempi ammatti, hän myöntää. 
Kollom on syntynyt Virossa sirkusper-
heeseen ja aloitti akrobaatin uransa jo 
ihan pienenä, kun isä ja äiti heittelivät 
häntä ilmassa. Isä heitti hänet korkeal-
le, Karlyn-Kevyn oli keräasennossa ja 
teki ilmalennon aikana voltteja, ja isä 
otti kiinni. ”Se oli ihan hauska juttu.” 
Akrobatian lisäksi yksipyöräisellä aja-
minen oli eräs Kollomin päälajeista sir-
kuksessa.
Kollomin perhesirkus teki tiivistä yh-
teistyötä tamperelaisen sirkuksen 
kanssa ja Karlyn-Kevyn kävi Suomes-
sa lähes vuosittain. Vuonna 2007 hän 
muutti Suomeen 16-vuotiaana. 
Sirkus on jäänyt, mutta akrobaattina 
kehittyneet kehonhallintataidot ovat 
olleet suureksi avuksi stunttina työs-
kennellessä. 

Rappuset.alas
Kehonhallintaa tosiaan tarvitaan, kun 
putoaa rappuset seitsemän kertaa pe-
räkkäin alas. 
- Napapiirin sankarit 2 -elokuvan ku-
vauksissa tuli niin hienoja kuvakulmia 
näistä monista putoamisista, että lop-
putulos näytti kyllä aika hyvältä. Mä 
olin siinä Kari Ketosen stunttina, kun 
Pamela Tola tönäisi sen vahingossa 
rappuja alas.
- Olen ollut muutamassa muussakin lef-
fassa mukana. Esimerkiksi Missä kul-
jimme kerran, Kummeli 5, Vares 7, Her-
ra Heinämäki ja leijonatuuliviiri, Roba 
-tv-sarja, uusin Tuntematon sotilas, jos-
sa muuten kuolin kolme kertaa, Kollom 
laskeskelee.
- On niitä muitakin, myös musiikkivi-

deoita.
Stuntin töitä ei Suomessa pysty teke-
mään päätyöksi. Elokuvia tehdään sen 
verran vähän, että on oltava toinenkin 
ammatti.

- Mulla on ollut kolme unelmaa amma-
teista, astronautti, akrobaatti ja palo-
mies. Kaksi näistä on toteutunut, astro-
nautti taitaa jäädä haaveeksi, hymyilee 
Kollom.
- Kävin Kuopion pelastusopiston ja olen 
nyt palomies. Intin jälkeen mä haluan 
rauhottua ja olla palomiehenä ja jatkaa 
sitä hommaa niin kauan kuin kroppa 
kestää. Jos sitä ei kuitenkaan pysty jos-
tain syystä tekemään, niin sitten yh-
distelmäajoneuvon kuljettajana. Stunt-
tihomma on niin viihdyttävää, että 
haluan jatkaa myös sitä.
Armeijassa hän on saanut pätevyy-
den yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi 
sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
eli ADR-kuljetuksiin. Aamuja on tätä 
haastattelua tehtäessä 72 ja sekunteja 
6,2 miljoonaa. Kotiutuminen on edes-
sä joulukuussa. Kollom on muutaman 
vuoden vanhempi kuin useimmat pal-
velustoverinsa. 
- Kyllä ikäeron huomaa, vaikkei olisi us-
konut. Ajatusmaailma on vähän erilai-
nen. Huumorilla kun tämän ottaa eikä 
lähde kaikkiin typeryyksiin mukaan, 
niin hyvin pärjää.
Rekkakuskiksi ja palomieheksi voi 
kouluttautua, mutta stunteille ei kou-
lua ole, elokuvapiireissä mennään tai-
doilla ja suhteilla. Yleensä elokuvilla on 
tiukka aikataulu. Vaikka näyttelijä ha-
luaisi tai jopa pystyisi tekemään kaik-
ki stunttitemput, ei haluta ottaa riskiä, 
että näyttelijän loukkaantumisen takia 
kuvaus viivästyisi.
Kuvakulmilla saadaan stuntti ja näyt-

telijä näyttämään samannäköisiltä ja 
-kokoisilta, kun heillä on samanlaiset 
vaatteet, mutta paljon auttaa, jos he 
ovat oikeastikin suunnilleen samanko-
koisia.

Jackie.Chan.on.Kollomin.idoli
- Mulla on sama motto kuin Chanilla; 
Jos ei satu, ei kohtaus näytä hyvältä. 
Mitään isompaa ei Kollomille ole kui-
tenkaan kuvauksissa sattunut, turvalli-
suus on aina ykkösasia. ”
- Kohtaukset on hyvin suunniteltu ja 
käytössä on hyvät suojat.
- En halua miksikään julkkikseksi, että 
kaikki tunnistaisivat kadulla. On huo-
mattavasti mukavampaa vain olla elo-
kuvanäyttelijöiden kanssa kavereita. 
Stunttiahan ei tunnisteta, nimi näkyy 
vain elokuvan lopputeksteissä. En mä 
tee sitä hommaa julkisuuden takia, 
vaan siksi, että se on hauskaa.

Nuoruuden.kolhuja
Yhdeksänvuotiaana Kollom aloitti par-
kourin harrastamisen, bmx-pyöräily 
tuli myös kuvaan mukaan, kuten ral-
licrossikin. Rallicross-harrastus ei kui-
tenkaan kestänyt kovin kauaa. 
- Tein sellaisia tyhmänkorkeita hyppyjä 
ja pyörä meni rikki, eikä äiti enää suos-
tunut korjauttamaan pyörää. Harrastus 
jäi siihen.
- Pienempänä, kun olin sellainen tyh-
mänrohkee, niin meni olkapää sijoil-
taan, varpaita ja sormia on murtunut. 
Käsivarren luut meni poikki ja muuta-

Voltti lähtee jääkäri Kollomilta 
varsin kevyen näköisesti.
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ma aivotärähdyskin on tullut. Stunttihommissa en ole kos-
kaan loukkaantunut.
- Ensimmäinen kerta lumilautailussa ei ollut menestys. 
Vauhdikkaan laskun jälkeen mäen alaosassa heräilin ja ih-
mettelin, että mitä nuo ihmiset tuossa ympärillä katselevat. 
Toisella kerralla onnistui jo takaperinvoltti. Nykyäänkin lau-
tailen aina silloin tällöin.
Trampoliinilla hyppely ei tietenkään ole Kollomin kohdalla 
ihan pelkkää ilmaan pomppimista, vaan ilmalennon aika-
na ehtii hyvin tehdä muutamia voltteja, välillä eteen-, välillä 
taaksepäin. 

Unelmien.stunttitemppu
- Unelmien stunttitemppu voisi olla sellainen, että olen tules-
sa ja hyppään jostain tosi korkealta. Tai sitten tosi iso hyp-
py autolla, Hollywood-tyyliin. Olen ollut aika monta kertaa 
tulessa ja saanut turpiin, siis kuvauksissa, tarkentaa Kollom. 
- Pitää osata kaatua oikein, muuten voi käydä huonosti. Ja pi-
tää tajuta, mikä on järkevää ja mikä tyhmää. Silti ei saa liikaa 
vakavoitua, homman pitää olla hauskaa.
Esimerkiksi, kun elokuvassa hypätään lasin läpi, ei käytetä 
tavallista ikkunalasia, koska siihen tulee särkyessä todella te-
rävät reunat. Lasi on yleensä oikeaa karkaistua lasia. Nurkis-

sa on pienet räjähteet, joista lähtee pieni neula läpi. Ajoituk-
sen on oltava kohdallaan. Lasi räjäytetään juuri ennen kuin 
stuntti osuu siihen. Taitavia erikoistehostemiehiä tarvitaan 
tässäkin.
Joskus ohjaaja kertoo, mitä haluaa ja sitten stunt-koordinaat-
torit ja stuntit yhdessä miettivät toteuttamistavan..
- Joskus taas mä kerron, minne kamerat pitää laittaa ja miten 
kannattaa toimia. Riippuu tilanteesta ja siitä, millainen lop-
putulos halutaan.

Akrobaatti
Näytöksissä esiintyvä taitovoimistelija ja temppu-
jen tekijä.

Akrobatia
Akrobatia on nimitys taituruus- ja sirkusvoimiste-
lulle. Se voidaan luokitella esimerkiksi tasapaino-, 
voima-, notkeus-, pari- ja ryhmäakrobatiaan. Tasa-
painoakrobatiaa tehdään sekä jaloilla että käsillä, 
usein erilaisten välineiden päällä, esimerkiksi yksi-
pyöräisellä. Yleensä on kyse käsinseisonnasta. Per-
mantoakrobatiaan kuuluu muun muassa kärryn-
pyöriä, puolivoltteja ja kokovoltteja.

Jackie Chan
Jackie Chan on hongkongilainen elokuvanäyttelijä, 
ohjaaja, laulaja ja kungfun taitaja. Hän yhdistää elo-
kuvissaan taistelulajeja ja fyysistä komediaa. Hän 
on näytellyt yli 150 elokuvassa. Hän tekee kaikki 
stunttinsa henkilökohtaisesti ilman erikoistehostei-
ta tai sijaisnäyttelijöitä. 

Stuntti
Sijaisnäyttelijä eli stuntti on elokuva-alan ammatti-
lainen, joka korvaa oikean näyttelijän erityistaito-
ja vaativassa kohtauksessa tai suorittaa vaaralliset 
kohtaukset näyttelijän puolesta. Yleensä stuntti-
kohtaukset ovat varsin turvallisia, vaikka ne teh-
däänkin näyttämään mahdollisimman vaarallisilta. 

Erikoistehostemies
Elokuvan erikoistehosteryhmä on vastuussa eloku-
van fyysisistä tehosteista. Ryhmä koostuu yleensä 
erikoistehostekoordinaattorista sekä hänen ryh-
mässään voimista erikoistehoste-esimiehistä, -tek-
nikoista ja -assistenteista. Erikoistehosteryhmä te-
kee usein tiivistä yhteistyötä stunt-ryhmän kanssa.

Parkour
Parkour on 1980-luvulla Ranskassa kehitelty liikun-
talaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman 
sulavasti ja tehokkaasti paikasta toiseen. Liikkumi-
seen voi hyödyntää esimerkiksi kaiteita, kattoja ja 
pervekkeita.

BMX-pyöräily (Bicycle Motocross)
BMX on yksi pyöräilyn muodoista, jossa ajetaan 
varta vasten suunnitelluilla 20-tuumaisilla polku-
pyörillä. Pienestä koostaan huolimatta BMX ei ole 
lasten- tai sirkuspyörä.

Lähde: Wikipedia

Jääkäri Kollom on esiintynyt mm. 
Napapiirin sankarit 2 -elokuvassa ja 
tuoreessa Tuntemattomassa 
otilaassa.
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Pöytyän kunta 
puh. (02) 481 000 tai 
kunta@poytya.fi
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KESKITTÄMÄLLÄ 
VAKUUTUKSESI 
SINULLA ON  
VARAA VALITA.

LähiTapiolan Omaetu jopa 17 %  
+ S-ryhmän Bonus jopa 5 %

Kun keskität vakuutuksesi LähiTapiolaan, voit 
säästää vakuutusmaksuissa jopa 17 %. Lisäksi 
vakuutukset kerryttävät sinulle S-ryhmän  
Bonusta, parhaimmillaan 5 %.  
Lue lisää: lahitapiola.fi/omaetu

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alue-
yhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.

Lähijournalismia
Maakuntalehdessä pystymme kertomaan  
havainnollisesti, miten uutiset vaikuttavat 

tämän seudun asukkaiden elämään. 

NO NYT ON KYLLÄ  
MIELETÖN ETU!

S-mobiili-sovellus tuo  
omistajan uudet edut  

aina suoraan puhelimeesi.

 LATAA S-MOBIILI        S-MOBIILI.FI



Pertti Hakasessa kertoo säilyt-
täneensä sotilaallisen jämäk-
kyytensä nykyisissäkin toimis-
saan.
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Porin prikaatista maatalousyrittäjäksi 2002 lähtenyt 
opistoupseeri istuu ensimmäistä kautta eduskunnassa.
Tapaamme Pertti Hakasen kanssa täydellisen res-
tauroinnin jälkeen avatun eduskuntatalon kahviossa. 
Edellisen kerran kohtasimme vastaavissa merkeissä 
kuutisen vuotta sitten Hakasen kotona Sastamalassa. 
Tuolloin maatalousyrittäjä ja opistoupseeri Hakanen oli 
juuri valittu MTK:n johtokuntaan, nyt vastapäätä istuu 
Keskustan ensimmäisen kauden kansanedustaja.
Aihe on sama kuin edellisenkin tapaamisen yhteydessä 
eli jutunteko Porilainen -lehteen. Hakanen sanoo koke-
vansa asian isona kunniana.

Olen ihminen, jolle juuret ovat 
tosi tärkeä asia. Olen ylpeä 
karjalaisista juuristani, mutta 
ylpeä olen myös niistä vuosis-

ta, jotka sain palvella Porin prikaatissa. 
Porilaisuudella on sydämessäni ikuinen 
sija, Hakanen sanoo.
Karjalaisuuden viime keväänä Karjalan 
liiton puheenjohtajaksi valittu Haka-
nen on perinyt Viipurin läänin Pyhäjär-
veltä evakkomatkalle lähteneeltä äidil-
tään. Porilainen hänestä tuli puolestaan 
talvella 1989, kun oli aika astua varus-
miespalvelukseen.
- Siitä reissusta tuli odotettua pidempi, 
sillä hain passini pois vasta 13 vuotta 
myöhemmin, ynnää Hakanen.
- Sotilasuralle jäämisestäni saan kiittää 
tuolloin 1. Jääkärikomppaniassa palvel-
lutta yliluutnantti Kari Toivosta, joka 
suostutteli minut lähtemään aliupseeri-
kouluun.
Seuraava suostuttelija oli komppani-
anpäällikkö Juhani Norri, joka ehdot-
ti Hakaselle va. kersantiksi jäämistä. 
Samainen mies suositteli myös lähtöä 
Maanpuolustusopistoon.

riturmassa menehtynyttä Kulmalan 
Tapsaa.
- Hain itsekin rauhanturvatehtäviin, 
kun tulin Lappeenrannasta, mutta sopi-
vaa paikkaa ei osunut kohdalle. Sittem-
min en enää hakenutkaan, kun perhe 
alkoi kasvaa, Hakanen muistaa.
Hakasen kolmesta lapsesta keskimmäi-
nen, nyt 18-vuotias Lari, seuraa isänsä 
jalanjälkiä astumalla ensi vuoden hei-
näkuussa Porin prikaatiin varusmies-
palvelukseen.
- Siinä sulkeutuu meidän perheemme 
porilaisympyrä. En jäisi mistään hin-
nasta pois Larin sotilasvalatilaisuudes-
ta, ylpeä isä lupaa.
- Larille olen antanut vain yhden oh-
jeen tulevaa varusmiesaikaa ajatellen. 
Sanoin, että lähde sinne motivoitunee-
na, katso mitä palveluaika sinulle antaa 
ja tee parhaasi, se yleensä riittää. Kysy-
mys on yhdestä elämänvaiheesta, josta 
pitää ottaa irti kaikki mahdollinen, Ha-
kanen korostaa.

Eväät.kantavat.myös.siviilissä
Pertti Hakanen myöntää, että on käy-
nyt Huovinrinteellä liiankin harvoin 
lähtönsä jälkeen. Viimeksi tilaisuus 
vanhojen muistojen kirkastamiseen 
tuli, kun eduskunnan puolustusvalio-
kunta vieraili prikaatissa. Hakanen on 
valiokunnan varajäsen.
- Haluan näin lehden palstalla sanoa 
kaikille, että mahdollisuus palvella Po-
rin prikaatissa on kunniatehtävä. Pori-
laisuudella on iso arvo myös ympäröi-
välle yhteiskunnalle. Olen vakuuttunut 
siitä, että vanha tuttavani Rami Saa-
ri vie prikaatia komentajana kunnial-
la eteenpäin. Astuimme palvelukseen 
melko lailla samoihin aikoihin, minä 
Maanpuolustusopistosta, hän Kadetti-
koulusta.
Hakanen sanoo saaneensa sotilaskoulu-
tukseltaan, uraltaan ja erityisesti Porin 

Juuristaan.ylpeä
kansanedustaja Teksti: Asko Tanhuanpää

Kuvat: Asko Tanhuanpää 
ja Pertti Hakasen arkisto

- Vuosi kersanttina todisti minulle, että 
olen soveltuva ammattiin, josta ihan oi-
keasti pidin. Toinen asia, mikä kiehtoi 
oli hieno tiimi. Prikaati oli työyhteisö-
nä kuin pieni kaupunki, missä vallitsee 
erinomaisen hyvä henki, Hakanen tii-
vistää.

Ikävä.yhteisöä.ja.työkavereita
Opistoupseeriksi peruskurssin numero 
50 yleiseltä huoltolinjalta valmistunut 
Pertti Hakanen palveli suurimman osan 
ajastaan Porin prikaatissa Esikunta- ja 
huoltokomppaniassa sekä Kuljetus-
komppaniassa. Siviiliin hän siirtyi luut-
nanttina voidakseen keskittyä Vam-
malan Houhajärven kylässä sijaitsevan 
sukutilansa hoitamiseen.
- Jos minä jotain Porin prikaatista aivan 
erityisesti kaipaan, niin yhteisöä ja työ-
kavereita, hän huokaa.
- Minulla on työkavereista pelkästään 
hyviä muistoja. Ikävän puolelle menee 
ainoastaan muisto siitä, kun kokoon-
nuimme sotilaskodin kentälle kunni-
oittamaan Makedoniassa helikopte-
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prikaatista eväät, jotka kantavat myös 
siviilielämän vastuullisissa tehtävissä.
- Ihan ensimmäiseksi on kehuttava ar-
meijan tarjoamaa johtajakoulutusta, 
vastaavaa ei mistään muualta saa.
- Oma itsetuntoni kasvoi valtavasti, 
kun sain olla vastuussa isosta joukos-
ta. Kouluttajana oppi tuntemaan omat 
rajansa ja käyttämään omia resursseja. 
Se aika opetti ottamaan ihmiset huomi-
oon ja kuuntelemaan. Taustani ansios-
ta minulle on itsestäänselvyys, että isot 
joukot koostuvat yksilöistä ja jokaiselle 
yksilölle pitää antaa mahdollisuus.
- Minussa elää sisällä edelleen tosi pal-
jon sotilasta. Säntillisyys ei katoa mi-
hinkään ja aika nopeasti otan edel-
leenkin porukan haltuun. Niinkin on 
sanottu, että esiinnyn ryhdikkäästi 

ja toisaalta minun on vaikea hymyillä 
valokuvissa, sanoo Hakanen – ja hy-
myilee kuin varmimmaksi vakuudeksi 
päälle.
Kansanedustajana Hakanen on päässyt 
mukaan niin valtakunnalliselle maan-
puolustuskurssille kuin kertausharjoi-
tuksiinkin. Viime syksynä toteutunut 
viikon kertaus Talousvarikolla ei kui-
tenkaan toteutunut ilman ongelmia.
- Ilmoitin eduskunnan virkamiehille, 
että olen lähdössä kertaamaan. Sieltä 
tuli vastaus, jonka mukaan se viikko 
merkitään poissaloksi edustajatyöstä. 
Ihmettelin, että näinkö täällä tuetaan 
maanpuolustusta ja jo seuraavana päi-
vänä tuli päätös, jonka mukaan kerta-
usharjoituspäiviä ei lasketakaan poiss-
saoloajaksi, Hakanen hymähtää.

Puolustusvoimat
näyttää.hyvältä
Kansanedustaja Pertti Hakaselta ei voi 
olla kysymättä, miltä Suomen puolus-
tusvoimien tila näyttää tällä hetkellä.
- Pääsääntöisesti näyttää hyvältä. Puo-
lustusvoimien henkilöstö on osaavaa 
ja motivoitunutta. Meidän päättäjien 
on pidettävä huoli siitä, että myös työ-
välineet ovat kunnossa. Edessä on iso-
ja hankintoja, jotka pitää pystyä koh-
distamaan tasapuolisesti eri aselajeille. 
Puolustusvoimien kehittämiseen on 
päätöksenteossa olemassa vahva isän-
maallinen tahtotila, joten siltä osin en 
ole huolissani.
- Jos minua joku huolestuttaa, niin ker-
tausharjoitusten vähäinen määrä sa-
moin kuin Suomen kansan maanpuo-
lustushengen laskeminen. Se ei ole 
ollut vuoden 1987 jälkeen kertaakaan 
niin alhaisella tasolla kuin on nyt. Yksi 
syy tähän saattaa olla yhteiskunnal-
lisissa muutoksissa, toinen siinä, että 
nuorten historiallinen arvopohja ei ole 
entisellään, miettii Hakanen.
Entä mitä kuuluu Suomen maataloudel-
le? Nyt vastaa eduskunnan maa- ja met-
sätalousvaliokunnan jäsen, maatalous-
yrittäjä Pertti Hakanen.
- Elämme vakavaa epävarmuuden ai-
kaa, kannattavuuskriisi jatkuu vielä pit-
kään, Hakanen avaa.
- Minusta viimeistään nyt on tehtävä 
koko elintarvikeketjun läpivalaisu niin, 
että arvonlisä saadaan ketjussa jaettua 
oikeudenmukaisemmin. Asia pitää hoi-
taa tällä vaalikaudella, vapaaehtoisella 
voimalla ketju ei tervehdy. Reilun kau-
pan kauppatavarat on saatava mukaan 
elintarvikeketjuun, hän lataa.

www.akr.fi

Lem-Kem Imari Lehto

Ilmari Lehto  0400-467 945

Valoa ja puhtautta

Pertti Hakasen vanha palveluspuku on vielä hyvässä tallessa.
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Valitse viisaasti
 paikkakunnan oma 

energiayhtiö.

Sähkön myynti
(02) 838 6262

Öljyn myynti
(02) 838 6119

TUTUSTU
TUOTTEISIIMME
KSSOY.FI

M100, Y65

C76, Y91

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.



Sotilaiden juhlaa 
neljällä paikka-
kunnalla
Kuvat: Merja Hämäläinen, 
Joakim Vigelius
ja Joona Vilén

Porin prikaatin heinäkuun saapu-
miserän alokkaat vannoivat so-
tilasvalan tai antoivat juhlallisen 
sotilasvakuutuksen 17.-18.8. 

neljällä eri paikkakunnalla.
Porin prikaatin vastuualueen kunnista 

Uusikaupunki, Raisio, Parkano ja Hä-
meenkyrö isännöivät kukin tänä vuon-
na noin 500 sotilaan ja heidän omais-
tensa tapahtumia. 
Sotilasvalojen ja -vakuutusten esiluki-
joina toimivat paikkakuntien kunnan-

johtajat. Vala- ja vakuutustilaisuudet 
olivat tuttuun tapaan avoimia yleisölle 
ja ne keräsivätkin kaikilla paikkakun-
nilla tuhatpäisen yleisön. Tilaisuuksien 
musiikista vastasi Laivaston soittokun-
ta.

UUSIKAUPUNKI
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Satakunnan tykistöryk-
mentin alokkaat vannoivat 
valansa ja antoivat sotilas-
vakuutuksensa Hämeen-
kyrön urheilukentän ym-
päristössä.

Raisiossa sotilasvalan ja 
-vakuutuksen antoivat Sa-
takunnan pioneeri- ja vies-
tipataljoonan alokkaat.

Uuteenkaupunkiin ko-
koontui näytille Satakun-
nan jääkäripataljoona ja 
Varsinais-Suomen huolto-
pataljoonan 1. huoltokom-
ppania.

Parkanoon kokoontui Poh-
janmaan jääkäripataljoo-
na sekä Varsinais-Suomen 
huoltopataljoonan 2. huol-
tokomppania.

HÄMEENKYRÖ

RAISIO

PARKANO

PARKANO

UUSIKAUPUNKI

UUSIKAUPUNKI

23



Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen johtama valmiusra-
kentamisharjoitus SUOJA 17 
järjestettiin eteläisen Suomen 

alueella 11.-21.9.2017. Pääosa harjoitus-
joukosta toimi Säkylän alueella. Harjoi-
tukseen osallistuivat Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen lisäksi kaikki puo-
lustushaarat.  Suurin osa harjoitukseen 
osallistuneista oli kertausharjoitukseen 
käskettyjä reserviläisiä.
Harjoituksessa päästiin jälleen ker-
ran testaamaan Puolustusvoimien uu-
den valmiusrakentamiskonseptin toi-
mivuutta. Konseptia on kehitetty jo 
vuosia vastaamaan nykyistä nopeaa 
tilannekehitystä ja tänä vuonna harjoi-
tuksen teemana oli maanpäällinen lin-
noittaminen.

SUOJA.17.-.VALMIUS-
RAKENTAMISHARJOITUS.
PORIN.PRIKAATISSA.
Teksti.ja.kuvat:.Tero.Savonen

Rakennuttamisessa. hyödynne-
tään.uusimpia.innovaatioita
Harjoituksessa koulutettiin linnoit-
tamistoimiston henkilöstöä suunnit-
telemaan ja rakennuttamaan erilaisia 
linnoitteita siviilirakennusyrityksen tu-
kemana. Harjoitusjoukko omaksui ope-
tettavat asiat nopeasti, koska pääosa 
reserviläisistä oli jo valmiiksi rakennus-
alan ammattilaisia.  Lisäksi osa oli ke-
väällä osallistunut tehtäväkohtaiseen 
kertausharjoitukseen Pioneerikoulussa, 
Lappeenrannassa.
Oli hienoa nähdä miten sotilasjouk-
ko voi tehtävissään hyödyntää siviili-
maailmassakin yleisesti käytössä ole-
via ohjelmistoja ja sovelluksia. Tässä 
harjoituksessa joukko aloitti toimin-
nan lataamalla tarvittavat sovellukset 
tablettiin. Lyhyen testauksen jälkeen 
päästiin heti työn pariin ja järjestelmän 
käyttö tuntui helpolta. Kehitys on sil-
loin kulkenut oikeaan suuntaan kun 

tekniset sovellukset hyödyttävät ja no-
peuttavat toimintaa sen sijaan että ne 
vaikeuttaisivat sitä.

Linnoittaminen.onnistuu.hyvin.
myös.siviilirakentajalta
Pioneerien perinteinen motto ”lujaa, ru-
maa ja nopeasti” pätee edelleen. Har-
joitukseen osallistunut siviilirakentaja 
sai tehtäväksi rakentaa Säkylän varus-
kunnan alueelle erilaisia maanpäällisiä 
linnoitteita. Rakentajan käyttämät ali-
urakoitsijat ja työnjohtajat koulutettiin 
työhön etukäteen ja linnoittamistoi-
miston laatimien suunnitelmien perus-
teella se rakensi linnoitteet itsenäisesti. 
Tehtävä onnistui suunnitellulla tavalla 
ja aikataulussa. Rakennetut linnoitteet 
läpäisivät linnoittamistoimiston teke-
män lopputarkastuksen ja työn jälkiä 
voi jokainen käydä tarkastamassa pri-
kaatin porttien läheisyyteen rakenne-
tuissa asemissa.

SUOJA 17 -harjoituksessa 
rakennettiin reserviläisten 
suunnittelemia linnoitteita.
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Linnoitustoimiston kertausharjoituksissa tuli hyvin 
konkreettisella tavalla selväksi tämän päivän reservi-
läisten suhtautuminen maanpuolustukseen, kun kutsu 
kävi kertaamaan. Harjoituksessa olivat mukana käy-
tännöllisesti katsoen kaikki kutsutut. Vain muutamal-
la ylivoimainen este esti saapumisen paikalle, vaikka 
haluja tulla olisi ollutkin. Yksi harjoituksen kohokoh-
dista oli perinteinen rynnäkkökivääriammunta, sillä 
useimmilla meistä edellisestä kohtaamisesta ”rynkyn” 
kanssa oli jo kulunut runsaasti aikaa. Ammunnassa on 
aina kunnon kisailun makua ja kohdistuslaukausten 
jälkeen pidetyssä kymmenen laukauksen kilpasarjassa 
parhaat ampuivatkin yli 90 pisteen ja vanhat valiot me-
nivät rikki useammalla miehellä.
Linnoitustoimiston harjoitus oli tavallaan asiantunti-
jaharjoitus, jossa useimpien koulutus ja työkokemus 
tukivat suoraan tehtäviä organisaatiossa. Harjoitukses-
sa oli erittäin mieluisaa seurata kuinka intohimoisesti 
reserviläiset suhtautuivat annettuihin tehtäviin. Suun-
nitelmia saatiin aikaiseksi enemmän kuin komento-
ryhmä arvioi ja ryhmien työkaluna olleen sovelluksen 
käytettävyydestä annettiin runsaasti palautetta. Har-
joitus palkitsi myös konkreettisuudellaan, kun sopi-
musurakoitsija oli harjoituksessa mukana. Näin harjoi-
tus sai paljon syvyyttä, kun tehty suunnittelutyö myös 
osin toteutettiin. Lisäksi harjoituksessa olleet koulut-
tajat olivat hyvällä asenteella mukana interaktiivises-
sa keskustelussa ja ainakin minulle jäi harjoituksesta 
hyvä maku.
Oli erittäin mukava huomata, miten nopeasti kunnon 
porukkahenki tällaisessa harjoituksessa syntyy! 

Konkreettinen.
harjoitus.miellytti.
reserviläisiä
Teksi: Juha-Pekka Eskola

Luutnantti.Kari.Rissanen.
ja.korpraali.Tero.Engblom.
tarkastamassa.työn.tuloksia.
tabletilta.



Maakuntamatkailua.
Kemiöstä.Kokkolaan
Teksti: Matti Vihurila  kuva: Markus Malila

Puolustusvoimauudistuk-
sen myötä vuonna 2014 
Maavoimien kuuteen suu-
rimpaan varusmieskou-
lutusta antavaan jouk-
ko-osastoon perustettiin 
apulaiskomentajan tehtä-
vä. Mitä uusi tehtävä pitää 
sisällään ja millaisia koke-
muksia siitä on saatu?
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E
versti Asko Valta aloitti 
järjestyksessään toisena 
Porin prikaatin apulais-
komentajana 1.8. Tätä 
ennen hän palveli Kai-
nuun prikaatissa Poh-

jois-Karjalan aluetoimiston päällikkö-
nä. Loppukesä ja syksy ovat kuluneet 
uuteen tehtävään ja toimialueeseen tu-
tustumiseen. 
- Apulaiskomentajan tehtävät vaihtele-
vat joukko-osastosta toiseen. Porin pri-
kaatin osalta korostuu poikkeusolojen 
suuri vastuualue, joka ulottuu Kemiöstä 
Kokkolaan. Tehtävänkuvaani sisältyy 
myös poikkeusolojen sotilasalueen ko-
mentajan tehtävä, eversti Valta kertoo.

Operatiivista.suunnittelua.ja.
poikkeusoloihin.varautumista
Porin prikaatin vastuualueeseen kuu-
luvat Varsinais-Suomen, Satakunnan 
sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjan-
maan maakunnat. Lounais-Suomen 
ja Pohjanmaan aluetoimistot järjestä-
vät vuosittain kymmeniä kutsuntati-
laisuuksia useilla eri paikkakunnalla. 
Aluetoimistojen toiminnan ohjaami-
nen mielletään yleisesti apulaiskomen-
tajien tehtäväksi, mutta Valtan mukaan 
se vie vain alle 10 % hänen työajastaan.
- Aluetoimistojen päälliköt Maavoi-
mien esikunnan ohjaamana hoitavat 
tehtävänsä varsin itsenäisesti. Minun 
työpanokseni kohdistuu pääasiassa toi-
minnan, talouden sekä tuloksellisuu-
den suunnitteluun ja seurantaan.

Uusi.tehtävä.toi.lisähaasteita.
prikaatille
Heinäkuun alussa Puolustusvoimat sai 
uuden lakisääteisen tehtävän eli osallis-
tumisen kansainvälisen avun antami-
seen. Porin prikaatille se tiesi rutkasti 
uusia haasteita.
- Suomi on käytännössä saari, ja mei-
dän vastuualueellamme länsiranni-
kolla on suuria satamia, joiden kautta 
lain määräämää kansainvälistä apua 
voidaan toimittaa kohteeseensa ja 
vastaavasti tarvittaessa ottaa vastaan. 
Toisaalta tuotamme myös Suomen 
kansainväliset valmiusjoukot, joita to-
dennäköisimmin käytettäisiin, mikäli 
kansainvälistä apua päätettäisiin lähet-
tää, eversti Asko Valta toteaa.
Hänen työpäivänsä kuluvat pitkälti 
vastuualueen maakunnissa, joissa ra-

Apulaiskomentajan.viikko
Eversti Asko Valtan työviikkojen sisältö vaihtelee, mutta keskimääräi-
nen viikko voisi olla sisällöltään seuraavanlainen:
-  Maanantaina johtoryhmätyöskentelyä Säkylässä.
-  Tiistaina Vaasassa sopimassa viranomaisyhteistyöstä.
-  Keskiviikkona Porissa luennoimassa alueellisella maanpuolustus 

kurssilla.
-  Torstaina Turussa yhteistyöneuvotteluissa viranomaisten sekä Meri 

voimien ja Logistiikkalaitoksen edustajien kanssa.
-  Perjantaina operatiivista suunnittelua Säkylässä.    

Eversti.Asko.Valta,.s..1966
-  Oppilasupseerina Iso-Bri-

tannian yleisesikunta-
kurssilla 1999 – 2000

-  Diploma of Defence Stu-
dies –tutkinto The King’s 
College’ssa (Lontoo) 2000

-  Pääesikunnan kansainväli-
sellä osastolla 2001 – 2004

-  EU:n sotilasesikunnassa (EUMS) 
Brysselissä 2004 – 2007

-  Osastoesiupseerina Maavoi-
mien esikunnassa 2007 – 2008

-  Pohjan pioneeripataljoo-
nan komentajana Kainuun 
prikaatissa 2009 – 2010

-  Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen neuvottelukunnan 
pääsihteerinä ja ministeriön 
valmiussihteerinä puolustus-
ministeriössä 2010 – 2013

-  Suomalais-irlantilaisen pa-
taljoonan komentajana 
UNIFIL-operaatiossa Li-
banonissa 2013 – 2014

-  Pääesikunnan suunnitte-
luosastolla 2014 – 2015

-  Pohjois-Karjalan aluetoimis-
ton päällikkönä Kainuun 
prikaatissa 2016 - 2017   

-  Porin prikaatin apulaisko-
mentajana 1.8.2017 –

Eversti Asko Valtan perheeseen 
kuuluvat vaimo ja kaksi lasta. 
Vapaa-aikana hän opiskelee oike-
ustiedettä sekä harrastaa moni-
puolisesti kuntoilua ja kulttuuria.

kennetaan yhteistoimintaa muiden vi-
ranomaisten kanssa. ”Vastapelureina” 
ovat niin tulli, rajavartiolaitos, poliisi, 
pelastusviranomaiset kuin kolmannen 
sektorin toimijat. Henkilötasolla pelas-
tus- ja poliisipäälliköt sekä maakuntien 
valmiusryhmien päälliköt ovat lähei-
simmät yhteistyökumppanit. Turval-
lisuusympäristössämme tapahtuneet 
muutokset, mm. Krimin valtaus ja li-
sääntynyt maahanmuutto, ovat tiivistä-
neet yhteistyötä entisestään. 
- Varautumisen yhteensovittamisella 
haemme rajapintoja eri viranomaisten 
kesken ja pyrimme varmistamaan, et-
tei ”katvealueita” pääse syntymään. Pai-
kallispuolustusharjoituksissa testataan 
käytännössä viranomaisyhteistyön su-
juminen ja toisaalta puolustusvoimien 
omien paikallisjoukkojen toiminta.

Suomen.viranomaisyhteistyö.
huippuluokkaa
Syyskuussa järjestetyssä Satakunta 
17 –paikallispuolustusharjoitukses-
sa kuvattiin tilanne, jossa tulli havait-
si Turun satama-alueella mahdollises-
ti vaarallisesti säteilevän kohteen sekä 
luvattomasti liikkuneita henkilöitä. 
Tullin ja Porin prikaatin ohella harjoi-
tukseen osallistuvat Lounais-Suomen 
poliisi, Länsi-Suomen merivartiosto ja 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Har-
joituksessa eri toimijoiden suoritusky-
vyt saatiin tehokkaaseen käyttöön ja 
samalla saatiin hyödyllistä oppia erityi-
sesti yhteisoperaation johtamisesta ja 
tilannekuvan ylläpitämisestä. Seuraa-
va paikallispuolustusharjoitus pidetään 
loppuvuodesta Vaasan seudulla.
- Suomessa viranomaisyhteistyö on 
huippuluokkaa. Puolustusvoimien vir-
ka-avun myötä poliisin ei tarvitse hank-
kia omia panssariajoneuvoja, koska se 
saa ne meiltä käyttöönsä tarvittaessa, 
eversti Valta kertoo esimerkin.  
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Syksyllä tulee kuluneeksi kuusi vuotta, kun olen seuranut Po-
rin prikaatin toimintaa näin asutoalueelta käsin. Olen liikun-
tarajoitteinen, enkä liiku muuten missään kuin kuljetettuna. 

Siksi kaikki liike täällä asuntoalueella on minulle erittäin tervetul-
luttua. Asuntoalue on erittäin hiljainen ja tylsä siksi päivän koho-
kohta usein onkin sotilaspoliisien partioajo alueella. Silloin tällöin 
on kyllä enemmänkin liikettä kun harjoituksiin tulevat saapuvat 
usein jopa armeijan vihreillä ajoneuvoilla. Enemmän saisi olla toi-
mintaa täällä rivitalojenkin ympäristössä. Asuinalue tulisi kyllä 
liittää takaisin prikaatin yhteyteen.
Käymme metsällä juoksuttamassa koiraamme, mies juoksuttaa 
minä istun, niin joskus siellä kuulee ja  näkee touhua ja pauketta, 
mitä on mielenkiintoista seurata. Olisi kivaa päästä Pasin kyytiin 
ja tietenkin nuotiolle makkaran paistoon. Marssimaan tai taiste-
leemaan minusta ei ole, jos joutuisin poteroon, tarvitaan siihen 
ylösnostajia mutta hauskaa olisi olla mukana.  Kyllä on mieltä 
nostattava näky kun Pasi menee muutaman metrin päästä ohi ja 
sieltä vielä tervehditään. On se hienoa ! Jos toimintasankarit tule-
vat paikalle, poistumme takavasemmalle, sillä emme todellakaan 
halua olla häiriöksi. Kerran ollessamme vesitornin luona tuli kak-
si partioautoa kouluttajineen varoittamaan meitä, että kohta voi 
paukkua, koira voisi pelästyä. Pois hän ei meitä käskenyt mutta 
lähdimme kuitenkin kotiin päin. Vielä ei kuitenkaan ole tullut sel-
laista pauketta, että Max olisi pelästynyt, onhan se kasvanut tääl-
lä pennusta asti.
Silloin alussa kuulin kaikki paukaukset ja mies kertoi mistä tulivat 
eri äänet. Nykyään erotan jo Sorapoikien paukut prikaatin pau-

Varuskunnan naapurista 
Merja Vainionpää

kuista. Kummasti ihminen kaikkeen tottuu, nyt on oikein mentä-
vä ulos kuuntelemaan, ammutaanko jossain. 
Kun lähdemme Huovintieltä metsään päin, ensimmäiseksi tarkas-
tan onko komentaja paikalla,  jos on, niin asia hyvä ! Seuraava 
tarkastuskohde on Latvasuon kentällä, ovatko ajoneuvot suorassa 
rivissä ja värit kohdallaan, valkoiset nupit keskellä ja vihreät si-
vustoilla tai toisinpäin. Eteenpäin ajettaessa joskus tulee vastaan 
pitkä rivi pyöräilijöitä, reput selässä, aseineen mutta vielä en ole 
ehtinyt lukumäärää laskemaan. Jokainen vastaan tuleva ajoneuvo 
on tietysti tarkastelun aihe. Sadetta ei tarvita kun metsään on yön 
aikana noussut telttoja, kuin sieniä sateella. 
Yksi asia minua kuitenkin harmittaa, ne klapit metsässä. Kun ker-
ran porukoille viedään valmiiksi hakatut koivuklapit, niin eikö 
niitä ylijääneitä klapeja voisi toimittaa takaisin hakupaikkaan. 
Metsässä on motti poikineen heitteille jätettynä. Kun kaikesta ny-
kyään säästetään, olisi tuossa puuasiassakin hyvä säästämiskeino, 
eikä veisi paljon edes aikaa.
Vielä yksi asia. Onko se Pioneerikomppanian taistelija jo löytynyt 
? Mekin olemme häntä kyllä etsineet, koiran kanssa oikein, mutta 
ei ole vastaan tullut. 
Tästä kaikesta täällä Huovinrinteellä tapahtuvasta on tullut mi-
nulle henki ja elämä. Eikä minusta koskaan tule Säkyläläistä, mut-
ta olen Huovinrinteeläinen
Tervehtien: punatakkinen mummu, mies ja valkoinen koira.

Toim. huom.
Taistelija on löytynyt.

Mikkelin taideteosten 
kirjo kasvoi kesäkuus-
sa reliefillä, kun Porras-
salmen taistelun vuosi-
päivänä 13. kesäkuuta 
Essoten hallintoraken-
nuksen seinään kiinnite-
tään Porin rykmentin ko-
mentajan Georg Carl von 
Döbelnin kohokuva.

Reliefin on veistänyt Suomen tunnetuimpiin julkismonu-
menttien veistäjiin kuuluva Sofia Saari. Aikaisemmin hän on 
veistänyt patsaat myös muun muassa Risto Rytistä ja Ruotsin 
kuninkaasta Juhana III:sta.

Von Döbelnin kohokuva 
julkaistiin Mikkelissä

Muiden muassa kuvanveistäjä Saari sekä Döbelnin jälkeläi-
nen suoraan alenevassa polvessa Elisabeth Goldstein tutus-
tuivat Döbelnin taustoihin vieraillessaan viime joulukuussa 
Porin prikaatin perinnehuoneessa.
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DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200 
WWW.DOMUS.FI

www.raseko.fi 

Raisio on hyvä paikka asua 
ja opiskella!

Rasekon ammattiopisto ja Rasekon aikuisopisto Timali tarjoavat monipuolista
ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Raisiossa, Naantalissa ja Mynämäellä.  
Rasekon ammattiopisto kouluttaa monen eri alan perustutkintoihin ja aikuisopisto 

Timali koordinoi näyttötutkintotoimintaa sekä ammatillista lisäkoulutusta. Timalilla 
on myös oma oppisopimuksiin keskittyvä yksikkönsä Raision oppisopimustoimisto.

eura.fi
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Porilaisheraldiikkaa

Pohjanmaan.
jääkäripataljoona.
sai.oman.lipun.
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

Pohjanmaan jääkäripataljoona 
aloitti toimintansa Porin prikaa-
tin Niinisalon toimipisteessä 

1.1.2015. Kokoonpanoon kuuluvat esi-
kunnan lisäksi tiedustelun-, valvonnan 
ja maalittamistuen osasto, joka tukee 
lentotiedustelukomppanian operatii-
vista lentotoimintaa. Pohjanmaan jää-
käripataljoonan perusyksiköt ovat 3. 
jääkärikomppania, Lentotiedustelu-
komppania ja Tiedustelukomppania, 
johon on sijoitettu myös maavoimalli-
nen sotakoiraosasto.. 
Pohjanmaan jääkäripataljoona sai elo-
kuun 10. päivä käyttöön arvokkaan 
symbolinsa, oman lipun, joka yhdistää 
samaan joukkoon kuuluvia.
Lippu naulattiin perinteisin menoin 
käyttöön Pohjankankaan harjoitusalu-
eella. Ensimmäisen naulan naulasi Po-
rin prikaatin komentajan sijainen, apu-
laiskomentaja, eversti Asko Valta.
Lipun heraldisessa selityksessä tode-
taan, että lipun vihreässä kaksikielek-
keisessä lippukentässä on kuusi juok-
sevaa valkoista kärppää, jotka kuvaavat 
Pohjanmaata. Kärppä onkin yleinen 
tunnuseläin Pohjanmaan maakuntien 
vaakunoissa ja esiintyy ainakin Pohjan-
maan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Poh-
janmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntien vaakunoissa.
Lipun havukuvio ja vihreä väri kuvaavat 
puolestaan jääkäreitä. Lippu on suunni-
teltu Sotamuseon koordinoimana. 
Varsin nuorena joukkoyksikkönä, Poh-
janmaan jääkäripataljoonalla ei vielä 
ole perinnemarssia eikä perinnepäivää.

Maavoimien tiedustelu-
päällikkö, eversti Jyrki 

Isokangas naulaa toisen 
naulan.

Lippu poistuu, taustalla Poh-
janmaan jääkäripataljoonan 
komentaja, everstiluutnantti 
Mikko Saarelainen.
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Protolab Oy on erikois-
tunut suojattujen eri-
koisajoneuvojen, sekä 
niiden osien ja kompo-
nenttien tuotekehityk-
seen ja valmistukseen. 

Protolab pyrkii toimin-
nassaan kehittämään, 
ylläpitämään ja hyö-
dyntämään kotimaista 
alan erikoisosaamista. 

Esimerkkinä ohei-
sen kuvan Protolab 
PMPV 6x6 “Misu”.

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland              www.protolab.fi

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

AVOINNA: 
MA–LA 7–21

SU 10–21
Omistajan käyntikortti

PRISMA MIKKOLA ITÄKESKUKSENKAARI 6
PRISMA LÄNSI-PORI ETELÄVÄYLÄ 2  
PUH. 029 009 6000 | s-kanava.fi/satakunta

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

Gamecraft 
Frisbeegolf-setti

7 99

Yikun 
Frisbeegolf-setti

14 95

Prodigy 
Frisbeegolf-setti

34 95

Frisbeegolf 
harjoituskori
kork. 135 cm  
(ilman merkkilippua),  
alakorin lev. 45 cm

39 95

PRISMASTA  
KAIKKI VÄLINEET FRISBEEGOLFIIN  

ALOITTELIJASTA EDISTYNEELLE!

100 VUOTTA

VAIN MIKKOLA

Suomen Kunniamerkkipalvelu
KULTASEPPÄ PIRKKO MÄKI-REKOLA

Kaikki kultasepäntyöt sekä kunniamerkkien ompelupalvelu

Tuureporinkatu 19, 20100 TURKU
PUH. 0400 476 871

Liity Killan jäseneksi!
Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus
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Puolustusvoimien uusin tehtävä on ulkomaisen avun 
antaminen ja vastaanotto. Avun vastaanottamiseen 
liittyvää sopimuskokonaisuutta ja toimintaa kutsu-
taan nimellä Host Nation Support (HNS).

Porin prikaati pääsi harjoittelemaan ulkomaisten joukkojen 
tukemista omalla maaperällään jo vuosina 1999 ja 2003 Sä-
kylässä järjestetyissä Nordic Peace -harjoituksissa. Ensim-
mäinen 290 henkilön porilaisten harjoitusjoukko matkasi 
pohjoismaiden ulkopuolelle Puolaan vuonna 2002. 
Toimin tuolloisen harjoitusjoukon ja prikaatin huoltopääl-
likkönä. Alla on muutamia muistelmia noilta ajoilta.

Rauhankumppanuuden.alkumetreillä.
Puolassa.vuonna.2002
Puolan sotilasasiamies vieraili keväällä 2002 kollegojensa 
kanssa Säkylässä ja totesi porilaisten tulevan jo toista kertaa 
Puolaan. Edellisellä kerralla 30-vuotisessa sodassa porilaiset 
olivat osa Ruotsin armeijaa, eivätkä heidän tarkoitusperänsä 
olleet puolalaisten kannalta kovin miellyttävät.
Strong Resolve 02 -harjoitukseen osallistui noin 40 000 so-
tilasta edustaen 25 valtiota. Pataljoonamme oli osa itävalta-
laisten johtamaa prikaatia ja mukana oli kaksi jääkärikomp-
paniaa sekä esikunta- ja huoltokomppania. 
Ennen harjoitusta sovittiin alustavasti, miten ja mistä saa-
daan isäntämaan avulla pakolliset palvelut joukollemme. 
Elintarvikkeiden hankinta osoittautui vaikeaksi, sillä puola-
laiset eivät kyenneet toimittamaan elintarvikkeita maastoon 
niin, että talousryhmämme olisi kyennyt niistä ruokaa te-
kemään. Mukaan olisi tarvittu muun muassa lihanleikkaaja. 
Siitä ne muonitusongelmat sitten alkoivatkin, kun päätettiin 
taloudellisiin syihin vedoten viedä omat kahden viikon elin-
tarvikkeet mukanamme. 
Puolalaiset tiesivät, että Suomessa oli juuri tuolloin esiinty-
nyt hullun lehmän tautia. Meidän piti lähettää Puolan maa-
talousministeriöön lista kaikista mukana tuotavista elintar-
vikkeista, sekä vakuuttaa, että ne ovat turvallisia. Lisäksi 
vakuudeksi piti liittää eläinlääkärin tarkistusraportti sekä 
komentajan ja huoltopäällikön allekirjoittama todistus, että 
elintarvikkeet on tarkoitettu vain suomalaisten käyttöön. Li-
säksi oli kerrottava milloin ja missä Puolan raja tullessamme 
ylitetään. 
Etukäteen sovittiin, että suomalaisilla oli mahdollisuus tu-
keutua lääkintähuollossa ja potilaskuljetuksissa itävaltalais-
ten kenttähuoltolaitoksiin ja helikoptereihin.  
Pääjoukko lähti evl Petri Mattilan ja maj Joni Lindema-

Kansainvälistä.rauhankumppanuutta.
15.vuotta.sitten

nin johdolla matkaan helmikuun lopulla. Hangon satamassa 
vaihdettiin ajoneuvojen renkaita, koska Suomessa oli pakko 
ajaa talvirenkailla ja Saksassa ei saanut ajaa nastarenkailla. 
Puolan rajalla, 9-12 tuntia myöhemmin kului runsas tunti 
elintarvikkeiden tarkistuksiin. Pataljoona sai yhden tulkin 
ja seitsemän yhteysupseeria, jotka osasivat toki englantia, 
mutta muut paikalliset eivät juurikaan.  Tulkkimme Luiza oli 
aiemmin toiminut Suomen valtiojohdon tulkkina valtiovie-
railun aikana.
Heti perille päästyämme meidät kutsuttiin HNS-neuvotte-
luihin. Prikaati oli aiemmin osallistunut useisiin pohjoismai-
siin harjoituksiin ja yhteistoiminta oli vakiintunutta. Nämä 
keskustelut eivät menneet samaan tapaan. Puolalaiset oli-
vat koonneet tarvittavat yrittäjät pöydän toiselle puolelle ja 
meitä pyydettiin allekirjoittamaan yksi yhteinen sopimus. 
Emme siihen suostuneet, koska emme edes tienneet mistä 
olemme sopimassa. Teimme sopimukset kunkin yrittäjän 
kanssa ja kolmen tunnin palaverin jälkeen asian piti olla sel-
vä. Sovimme myös, että kaikki urakoitsijat tulevat viimei-
senä aamuna leirialueelle ja maksamme kaikki ostamamme 
palvelut käteisellä. Teimme sopimukset leipien ja veden toi-
mittamisesta, likakaivojen ja jäteastioiden tyhjennyksestä, 
pesulapalveluista, leirialueen rakennusten siivouksesta sekä 
linja-autokuljetuksista.
Erityisesti Puolassa korostui tulkkien ja lakimiehen tärkeys. 
He olivat mukana kaikkien sektorien toiminnassa, huollon 
urakkasopimuksissa, hankinnoissa ja yhteistoiminta-asiois-
ta neuvoteltaessa. 
Yleisesti yhteistoiminta meni Puolassa hyvin ja ihmiset oli-
vat ystävälisiä. Yritysten kanssa oli pari casea, jotka on otet-
tava omaan piikkiin. Koska ei osattu tai huomattu valvoa, 
niin likakaivon tyhjentäjä kävi joka päivä imemässä melkein 
tyhjän kaivon ja lähti sen jälkeen tyhjentämään kyläläisten 
kaivoja omaan piikkiinsä ohi isännän. Nuori siivousurakoit-
sijapari saapui leirille tutustumaan urakkaan hienosti pukeu-
tuneina, miehellä puku päällä ja rusetti kaulassa ja naisella 
muodikas minihame päällään. Seuraavana aamuna sama pari 
tuli haalareissa; minä kun olin luullut heitä johtajiksi. 
Suomalaiset sotilaat näyttivät harjoituksessa osaamistaan 
ja hankkivat paljon arvostusta puolalaisten ja itävaltalaisten 
joukossa.  Harjoituksen jälkeen sain mahdollisuuden käydä 
Brysselissä NATO-esikunnassa antamassa palautteen puola-
laisten onnistumisestaan HNS-toiminnassa. Esitys oli diplo-
maattinen, mutta Puolan edustaja ei ollut lainkaan tyytyväi-
nen suoraan palautteeseen. Kulttuureilla on eroa, mutta aika 
kultaa muistot!.

Markku Heinonen
Porin prikaatin killan puheenjohtaja
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Käydään Hankkijalla!

Forssa, Laitila, 
Loimaa, Turku 

Agrimarket ja  Multasormi ovat  muuttaneet nimensäHankkijaksi.Lue lisää:hankkija.fi

(1,25 e/l)

TERVETULOA
OSTOKSILLE!

OP

Tervetuloa paikalliseen!

Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin. 
Olemme valmiit palvelemaan sinua tulevaisuuden 
muuttuvissa tilanteissa. Voit varata ajan osoitteessa 
op.fi /vaihda tai soittamalla 010 2569 213.

Lämpimästi tervetuloa!
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Toimitusjohtaja Jan Hermansson 
luovutti heinäkuussa yksityisko-
koelmaansa kuuluneet Manner-

heim-ristin ritari Auno Kuirin kolme 
asetta Puolustusvoimille museoitaviksi. 
Aseiden arvoa nostaa useampikin asia, 
sillä Mannerheim-ristin ritarin (n:o 
128) arvon saaneen jääkärieverstiluut-
nantti Auno Johannes Kuirin henkilö-
historiaan kiteytyy kappale Suomen 
itsenäisyyden ja Porin prikaatin histo-
riaa, sillä hän palveli Saksassa peruste-
tussa Jääkäripataljoona 27:ssä ja osallis-
tui maailmansodan taistelujen lisäksi 
Vapaussotaan. Kuiri on sotilasurallaan 
palvelut Porin prikaatin edeltäjäjouk-
ko-osastossa mm. joukkueen johtaja-
na, komppanian päällikkönä ja talvi- ja 
jatkosodan jälkeen rykmentin komen-
tajana. Sotien jälkeen Kuiri oli pidätet-
tynä kuusi viikkoa asekätkentäjuttuun 
liittyen.
Lahjoitukseen kuuluivat Auno Kuirin 
pienoiskivääri Moisint-Nagant Suoje-
luskunta-ajalta, hänen saksalaisilta jat-
kosodan aikana saama Steyer-kivääri 
sekä asekätkentäase sotilaskivääri VKT 
malli 39.

- Aseet ja niiden taustaan liittyvät tari-
nat ovat arvokkaita. Porin prikaatissa 
ampumakuntoiset aseet voidaan säilyt-
tää turvallisemmin ja paremmin kuin 
yksityiskokoelmissa, Jan Hermansson 
perusteli lahjoitustaan.
Porin prikaatissa arvokas ja ainutkertai-
nen lahjoitus otettiin tyytyväisyydellä 
vastaan.
- Aseille etsitään arvoisensa paikka, to-
tesi aseet vastaanottanut prikaatin ko-
mentaja, eversti Rami Saari.
Porilaismuseo olisi varmasti komenta-
jan mukaan paras paikka, mutta mu-
seo on suljettuna ja sille etsitään uutta 
näyttelytilaa. Mahdollisia kohteita mu-
seolle ovat tyhjillään olevan rivitalon 
saneeraus tai Porilaismuseon sijoittu-
minen nykyiseen kerhorakennukseen, 
josta löytyisi sopivat tilat.
- Väliaikaisena aseiden sijoituspaikkana 
on prikaatin asevarasto, mutta mitä pi-
kimmin ne on tarkoitus sijoittaa prikaa-
tiin esikuntaan vitriiniin. Toiveissa on, 
että Porilaismuseon sijoituskysymys 
ratkeaa ja saamme nämä arvokkaat 
aseet sekä muutkin prikaatin historias-
ta kertovat esineet laajemmin yleisön 
nähtäväksi, Saari totesi. 

Auno.Kuiri.Mannerheim-.
ristin.ritari.numero.128
Kuva: SA-kuva
Kapteeni Auno Kuiri kunnostautui niin 
Talvi- kuin Jatkosodassa. Kuirin johta-
ma pataljoona osallistui Viipurin takai-
sinvaltauksessa kesällä 1941. Kesällä 
1944 Kuirin johtama pataljoona koki vi-
hollisen ankarat hyökkäyksen Perkjär-
vellä. Taisteluun ryhdyttäessä oli tehty 
päätös: ”Puolustaudutaan viimeiseen 
mieheen”. Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim-ristin ritariksi Kuiri ni-
mettiin 19.kesäkuuta 1944. Perustelui-
na olivat, että ”Hänen johtamansa osas-
to pysäytti ylivoimaisen vihollisen 
hyökkäyksen erään kriisivaiheen aika-
na puolustuksellemme erittäin tärkeäs-
sä maastokohdassa. Taistelujen aikana 
tuhottiin everstiluutnantti Kuirin hen-
kilökohtaisesti johtamana useita vihol-
lisen raskaita panssarivaunuja ja lukui-
sia muita vaurioitettiin pahoin”.

Mannerheim-ristin.ritarin.
aseet.Porin.prikaatiin
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Toimitusjohtaja Jan Hermans-
son luovutti symbolisena 
eleenä Auno Kuirin sotilaski-
väärin Porin prikaatin komen-
tajalle, eversti Rami Saarelle. 
Mukana luovutustilaisuudessa 
olivat myös aselahjoituksen 
lainmukaisuudessa huolehti-
neet (vas.) lippueamiraali evp. 
Bo Österlund ja (oik.) ylikons-
taapeli Ilkka Leino Lounais-
Suomen poliisilaitokselta. 
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Iso-Lauri vei naisten sarjan voiton rynnäkkökiväärin 
6+6+6-kisassa ja Taponen voitti varusmiesten rynnäkköki-
väärin 3x5 laukauksen sarjassa hopeaa. Useissa muissakin 
sarjoissa mitellyt Taponen palkittiin kisojen parh aana va-
rusmiesampujana.  Lisäksi Porin prikaatin joukkue nappasi 
yleismestaruuskisassa hopeaa.
Taponen on harrastanut ammuntaa 7-vuotiaasta alkaen.
 - Pappani johdatti minut ammunnan pariin. Tarkkuusam-
muntaa aloin harjoitella ala-asteella ollessani
tarkkuusilmakiväärillä ja pienoiskiväärillä. Myöhemmin 
myös tarkkuuskivääri, pistooli ja revolveri ovat tulleet tu-
tuiksi, Taponen kertoo.
 Viime vuosina ammunta on jäänyt hieman vähemmälle työ-
kiireiden vuoksi, mutta varusmiespalveluksen aikana aihe 
tuli taas ajankohtaiseksi. Suomen kansainvälisessä valmius-
joukossa palveleva Taponen osallistui aliupseerikurssin ai-
kana tarkka-ampujakoulutukseen. Ampumavalmennukseen 
hakeutuminen ja sen myötä SM-kisoihin osallistuminen 
meinasivat mennä sivu suun.
 - Kuulin aivan viime tingassa valmennukseen hakemisesta, 
mutta onneksi Kuntotalolla työskentelevä Jussi Sihvonen 
sai järjestettyä minulle paikan. Pääsin harvakseltaan osal-
listumaan valmennukseen, mutta ennen SM-kisoja pidetys-
sä viimeistelyharjoituksessa olin mukana. Itseäni miellyttää 
eniten kivääriammunta, vaikka mestaruus tulikin rynnäkkö-
kiväärillä, alikersantti Taponen sanoo.
 Maatalousyrittäjänä työskentelevä Taponen suunnittelee 
jatkavansa armeijassa uudelleenvirinnyttä harrastusta myös 
joulukuussa tapahtuvan kotiutumisen jälkeen. Tarkoitukse-
na on osallistua jatkossa erilaisiin reserviläisammuntoihin.
Oppilas Sofia Iso-Lauri omaa yleisurheilutaustaa, mistä oli 
hyötyä ampumakilpailuihin keskittymisessä.
 - Pystyin valmistautumaan omassa rauhassa ja tein kisoissa 
samat rutiinit, mitä oli harjoiteltu ampumavalmennuksessa, 
Sofia kertoo.
Naisten sarjassa oli 15 – 20 osallistujaa. Rynnäkkökiväärin 
6+6+6-kisassa ammutaan makuulta kääntyviin tauluihin si-
ten, että ensimmäisessä sarjassa taulut ovat näkyvissä viisi 
sekuntia ja toisessa sarjassa kolme sekuntia/laukaus. Viimei-
sessä sarjassa ammutaan kolme kaksoislaukausta viisi se-
kuntia näkyvissä oleviin tauluihin.

Eetulle.ja.Sofialle.ammuntamenestystä

 - Kisa meni todella hyvin, juuri kuten harjoituksissa olin 
opetellut. Ammunnan kokonaiskesto on melko pitkä, koska 
välillä vaihdetaan taulut, mikä tietää paljon odottelua. On-
neksi keskittymiseni oli kunnossa, oppilas Iso-Lauri kuvaa 
kilpailusuoritustaan.

Porin prikaatin kersantti Juho Kurki puolestaan dominoi 
omia sarjojaan napaten kultaa sarjoissa 50 metrin kivääri-
ammunnassa, 300 metrin kiväärin pika-ammunnassa ja 300 
metrin vakiokiväärissä. Hänet palkittiin myös kisojen par-
haana kivääriampujana.

Porin prikaatissa palvelevat alikersantti 
Eetu Taponen ja oppilas Sofia Iso-Lauri 
menestyivät erinomaisesti Lahden 
Hälvälässä ja Helsingin Santahaminassa 
pidetyissä sotilaiden ammunnan 
SM-kisoissa.

Sofia Iso-Lauri nappasi kultaa ja 
Eetu Taponen hopeaa.
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Kesäretkellä.Tampereella
Syksyn toimintakausi pyöräytettiin 
käyntiin perinteiseen aikaan perintei-
sellä tapahtumalla. Elokuun ensimmäi-
senä lauantaina teimme kesäretken, 
tällä kertaa suuntana oli Tampere. Aloi-
timme retken ohjelmaosuuden Laukon-
torin satamasta, jossa nousimme Silver 
Sky:n kyytiin. Parin tunnin risteilyn 

aikana oli hyvää aikaa vaihtaa muiden 
sisarten kanssa kesän kuulumisia, kat-
sella kauniita Pyhäjärven maisemia ja 
tietenkin syödä hyvin.  Näimme, miten 
kaivinkonetta voi käyttää uima-apuna, 
tai miten ilmapatjalta saa komeat vauh-
dit järveen. Kummatkin suoritukset sai-
vat risteilyväeltä raikuvat aplodit.  
Rantauduttuamme nousimme bussiin 
ja ajoimme Näsijärven rantaan. Karau-

timme bussilla Särkänniemen portista 
sisään ja Saara Hildénin taidemuseoon, 
jossa tutustuimme oppaan kanssa Kim-
mo Kaivannon näyttelyyn. Kierros oli-
kin mielenkiintoinen ja opas antoi näh-
dylle lisäpotkua. Tamperelaissyntyinen 
taidemaalari, kuvanveistäjä, piirtäjä 
ja graafikko Kimmo Kaivanto (1932–
2012) on tunnettu luontoaiheisista ja 
kantaaottavista teoksistaan sekä suosi-
mastaan ultramariinin sinisestä väristä. 
Näyttely perustui Sara Hildénin säätiön 
kokoelmaan. Maalausten, veistosten ja 
piirustusten ohella näyttelyssä oli esil-
lä teoksiin liittyviä luonnoksia. Teokset 
todellakin olivat luontoaiheisia ja kan-
taaottavia. Lisäksi ne olivat mielenkiin-
toisia ja pysäyttäviä. Kierrosta sulatel-
tiin kahvilassa kahvin voimalla ennen 
kotiinlähtöä.

Tulevaa.toimintaa
31.10. on kenttäleipomokoulutus alka-
en kello 17.00. Yhden kenttäleipomon 
sijoituspaikkana on Säkylä ja sen käyt-
töä harjoitellaan käytännössä. Koulu-
tus tapahtuu sotilaskodin takapihalla, 
sen kauemmas maastoon ei tällä kertaa 
lähdetä. 
Marraskuun 25 päivä järjestetään alu-
eellinen sisarpäivä Turussa. Päivän 
aluksi ohjelmassa on jotain toimintaa 
Heikkilän sotilaskodilla. Sen jälkeen 
tutustutaan Turun joulutorin tarjon-
taan. Ohjelma tarkentuu lähempänä 
ajankohtaa. Ainakin tapaamme siellä 
muita Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
sisaria.
Yhdistyksen syyskokous pidetään 
30.11.2017 kello 18.00 alkaen sotilas-
kodin kerhohuoneessa. Käsiteltävistä 
asioista tärkeimmät ovat toimintasuun-
nitelma, talousarvio, puheenjohtajan ja 
johtokunnan jäsenten valinta, edustaji-
en valinta Sotilaskotiliiton kokouksiin. 
Kaikki nämä valinnat koskevat vuotta 
2018.
Joulukuussa, 14.12 on sisarten puuro-
juhla sotilaskodissa. Kaikki sisaret toi-
votetaan tervetulleiksi puuropadan ää-
reen mantelia etsimään!

Syyskauden.
kuulumisia.
Sotilaskodista..
Teksti ja kuva Seija Heiska
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Kotiudu 
tupaan 

Turussa.

Turussa odottavat koh- 
tuuhintaiset asunnot, 
kauniit naiset, Aurajoen 
ravintolalaivat, Suomen 
parhaat festarit, huikeat 
opiskelumahdollisuudet 
ja monipuoliset työ-
markkinat. Tervetuloa 
kotiin kun ohi on!

Turku – Urbaani legenda 
jo vuodesta 1229.

Ei enää pankkitunnusten  
yliviivaamista – lataa 
tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin 
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluk-

sella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi 
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi 

viranomaispalveluissa.

Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililait-
teesi sovelluskaupasta jo tänään.

 
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 
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Killan.ikäpresidentin.terveiset

Olkaa.aina.Porilaisia!
Teksti: Kari Nummila

Porin prikaatin killan Loimaan alue-
osaston ja koko killan ikäpresident-
ti Tarmo Ahti täytti 1. syyskuuta 102 
vuotta TL Koskella. Tarmo järjesti juh-
lapäivänään kahvitilaisuuden, jossa 
Loimaan alueosastokin kävi tervehti-
mässä poikkeuksellisen vetreätä vete-
raania.

Porin prikaatin kilta otti yhdes-
sä Porin prikaatin kanssa vas-
taan Suomen NMKY:n (lyhenne: 

Nuorten miesten kristillinen yhdistys) 
liiton heittämän haasteen vastaan syys-
kuussa: varusmiehet harjoittelivat eri-
laisilla rasteilla porukan yhteishengen 
nostattamista vähän leikin ja luovuu-
den varjollakin.  Kahden päivän aikana 
varusmiehet kolusivat tehtäväkenttiä 
läpi.
- Tämä oli ylivoimaisesti suurin järjes-
tämämme tapahtuma, johon osallistui 
peräti 600 varusmiestä, Aiemmin olim-
me testanneet systeemiämme Santa-

haminassa Kaartin jääkärirykmentissä 
aika pienellä joukolla, NMKY:n edusta-
ja, kapteeni evp Juha Saarinen selvittää.
Saarisen mukaan niin prikaati kuin 
järjestäjätkin sekä varusmiehet olivat 
tyytyväisiä tapahtumaan, joka katkai-
si mukavasti ja toi vaihtelua arjen kou-
lutukseen.  Tapahtuman jatkosta ensi 
vuonna ei ole vielä kuitenkaan keskus-
teltu. Tapahtumia järjestetään myös 
talvisin, jolloin olosuhteet tuovat toi-
mintaa lisähaasteen.
Saarisen mukaan näillä nuorille tarkoi-
tetuilla tapahtumilla, erityisesti juuri 
ryhmätoiminnalla on tarkoitus kohen-

Kiltakin.järjestämässä

Yhteishenki lisääntyi 
luovilla ratkaisuilla.
Teksti ja kuva: Kari Nummila

taa joukon yhteishenkeä ja tiiviyttä 
sekä luovuutta ja kekseliäisyyttä. Ta-
pahtumaa nimitettiin liikuntapäiväksi, 
jossa sosiaalisella kontaktillakin ediste-
tään niin yksilön kuin porukan toimin-
takykyä.
NMKY:n lisäksi toiminnan vetäjinä oli 
prikaatin, SPR:n ja killan väkeä. Loi-
maalainen Seppo Yli-Nissilä valvoi 
kohdetta, jossa ryhmä tehtävänä oli 
kuljettaa noin metrin korkeudella ol-
leen nauhan alitse ja ylitse yksi henki-
lö maastopyörän kanssa. Vaatimuksena 
oli, että pyörä ei ajaja saanut koskettaa 
maata.
- Kohteella poikkesi myös prikaatin 
komentaja, eversti Rami Saari, jonka 
kanssa katselimme ryhmien kekseliäs-
tä toimintaa ja pientä hullutteluakin. 
Yksi ryhmä toimi niin, että osa poru-
kasta paneutui maahan sillaksi. Yhden 
ryhmän huima ratkaisu oli sellainen, 
että tehtiin pieni hyppyri ja sitten aja-
ja lensi vauhdilla yli nauhan, Yli-Nissilä 
sanoo.
- Olipa hienoa seurata varusmiesten 
liikkumista ja ennakkoluulotonta suh-
tautumista kaikkeen uuteen toimin-
taan, josta he osasivat ottaa todella ilon 
irti. Päivä toi heille varmaankin kivaa 
vaihtelua.  Meillä kiltalaisilla oli myös 
mainio tilaisuus tutustua fiksuihin nuo-
riin, kun olimme auttamassa järjestely-
jä, killan puheenjohtaja Markku Hei-
nonen kiittelee.

Tarmo haavoittui viime sotien aikana 
kaksi eri kertaa. Hän palveli Porin ryk-
mentissä ennen Talvisotaa suorittaen 
aliupseerikoulunkin.  ”Vakinaisen väen 
” ja sota-ajan yhteen laskien Tarmo pal-
veli peräti kahdeksana vuotena Isän-
maata.
- Olkaa aina, koko elämänne ajan Pori-
laisia, Ahti muistelee Porin rykmentin 
komentajan (1933 - 1939, jääkärieversti 
Väinö Polttilan korostaneen aliupseeri-
koulun päättäjäisissä pitämässään pu-
heessa. 

Polttila haavoittui vakavasti Summassa 
helmikuussa 1940 ja menehtyi haavoi-
hinsa kesäkuussa 1940.
Tarmon fyysisestä kovasta kunnosta 
kertoo parikin asiaa: hän saavutti taan-
noin 100-vuotiaiden kuulantyönnön 
Suomen ennätyksen. Viime vuonna 
eräs naishenkilö yritti varastaa Tarmon 
omaisuutta. Tarmo työnsi naisen rol-
laattorilla nurin ja piti kiinni hänen tu-
kastaan. Poliisi ehti paikalle 15 minuu-
tissa ja Tarmon voimat riittivät onneksi 
juuri ja juuri.

Maastopyörärastilla ajajaa 
ujutetaan nauhan alitse niin, 
että hän ei kosketa maa-
ta. Taustalla valvoo kilta-
lainen Seppo Yli-Nissilä.
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Teksti: Kari Nummila  Kuva: Saara-Miia Keto

Poimintoja
Turun.Messut
Killan Loimaan alueosaston ”is-
kujoukko” Markku Nummijoki, 
Tiina Tuominen, Tauno Roh-
kimainen ja Seppo Yli-Nissilä 
on valmiina palvelemaan Turun 
messujen kävijöitä. Tarjolla on 
keskustelua maanpuolustukses-
ta, kiltatoiminnasta, killan jäse-
nyydestä ja kiltatuotteista. Tällä 
kerralla messuilta saatiin killan 
vahvistukseksi 40 uutta jäsentä. 
Ensi kesänä mennään Oripäähän 
OKRA-messuille, joilta saatiin vii-
me vuonna peräti 82 uutta jäsen-
tä.

Sotaveteraaniliitto.60.v
Suomen sotaveteraaniliitto täytti 
syyskuussa 60 vuotta. Loimaan 
kaupungissa laskettiin kaikille 
kuudelle sankarihaudalle seppe-
leet.
Kuvassa ollaan Kanta-Loimaan 
kirkon sankarihaudalla. Porin pri-
kaatin killan Loimaan alueosasto 
avusti lippu- ja kunniavartioina. 
Seppeleen laskevat kiltalainen 
Markku Laurinen ja sotaveteraa-
ni, Jalkaväkirykmentti 35:n pe-
rinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Arvo Lehtinen.

Tuomaanpuisto.konsertti
Porin prikaatin killan Turun alue-
osasto järjesti taas nautittavan 
Tuomaanpuiston konsertin Tu-
russa 13.7. sen mahtavimman 
porilaispatsaan katveessa, enti-
sen Turun kasarmin tienoilla Ka-
sarminkadun varrella. Laivaston 
soittokunta oli tällä kerralla läh-
tenyt liikkeelle täydellä joukolla 
musiikkikapteeniluutnantti Jark-
ko Aaltosen johdolla. Reilun sa-
dan hengen viihtyvyyttä olivat 
takaamassa myös Turun sotilas-
kodin naisväki ja killan Loimaan 
alueosaston järjestyksenvalvojat.
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HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

www.keula.fi

Osuuskauppa Keulan bonustaulukko

RR

SATAKUNNAN LIIKENNE

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

Pankki- ja 
vakuutuspalvelut 
yhdessä.
op.fi/keskita

Parasta palvelua elämän 
eri vaiheisiin

Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / puh. (02) 484 330
Vilhonkatu 21 A, 24240 SALO / puh. (02) 727 8850
Kauppatie 15, 25260 VASKIO / puh. (02) 727 8800 

 etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

www.poppankki.fi /koski

 

Tee hyvä
kauppa 

Loimaalla

Palvelemme ma 9–18ti–pe 9–17, la 10–14
Lamminkatu 7

Myynti 040 450 7001, 040 4507011
Huolto 040 450 7002, 040 450 7012

www.loimaanlaatuauto.fi
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TYÖKOKEMUSTA, 
JOTA ET KOTIMAASTA SAA

Katso videot

www.youtube.com/puolustusvoimat

Haku käynnissä 24 h

Kriisinhallintatehtävissä palvelee tälläkin hetkellä yli 500 suomalaista.
Lue lisää mahdollisuuksistamme: rauhanturvaajaksi.fi


