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Yleinen asevelvollisuus on
suomalainen tavaramerkki, mistä
ei kannata luopua

S

iirryn takaisin Porin Prikaatiin lyhyen kansainvälisten tehtävien parissa vietetyn työrupeaman
jälkeen. Moni asia on säilynyt ennallaan, mutta paljon uutta on puolustusvoimien piirissä lähivuosina
tapahtumassa. Erityisesti kysymys
yleisestä asevelvollisuudesta puhuttaa. Siitä on viimeaikoina laadittu
tutkimuksia ja käyty vilkasta mielipiteenvaihtoa. Mielestäni yleisen
asevelvollisuus on suomalainen tavaramerkki, josta monestakin eri
syystä ei kannata luopua. Toivon
asiasta lukijapalautetta, jolle on tilaa
lehtemme palstoilla.
Suomalainen puolustusratkaisu
perustuu alueelliseen puolustukseen.
Sen lähtökohtana on koko maan
puolustaminen, joka vaatii laajan reservin sodan ajan joukkojen pohjaksi. Reservin tuottaminen
on mahdollista ainoastaan yleisen asevelvollisuuden kautta.
Tällaista valmiutta ei ole mahdollista luoda siinä vaiheessa,
kun valmius on ajettu alas ja nähdään syntyvien kriisien vaativan valmiuden kohottamista.
Varusmiesaika on miesten koulu. Varusmiespalveluksen katsotaan itsenäistävän nuorisoa, sosiaalistavan heitä ja
kasvattavan toimimaan yhteiskunnan ja työelämän normien
mukaisesti. Samalla kaikille tarjotaan viimeistään tässä vaiheessa tasa-arvoinen lähtökohta oman tulevaisuuden rakentamiseen.
Puolustusvoimien antama koulutus on hyödynnettävissä
myös muualla yhteiskunnassa. Hyvinä esimerkkeinä tästä
ovat avut ammattiin hakeutumisessa (poliisikoulu, pelastusala). Puolustusvoimissa saadut johtamis-, ensiapu- ja selviytymistaidot ovat merkittäviä kansalaistaitoja. Varusmiesaikaiset virka-aputehtävät luovat valmiuksia palveluksen
jälkeiseen vapaaehtoiseen pelastuspalveluun.
Koulutus on hyödynnettävissä kriisinhallintatehtävissä.
Näissä tehtävissä voidaan joustavasti yhdistää korkeatasoinen sotilaskoulutus ja siviilissä hankittu ammattiosaaminen
sekä työkokemus. Palaute toiminnasta on ollut positiivista.
Sitä voi pitää tunnustuksena koko suurelle reservillemme,
josta valikoituna läpileikkauksena rauhanturvajoukkomme
voidaan nähdä.
Puolustusvoimat on Suomen suurin kuntokoulu. Hyvinvointiyhteiskunnassamme nuorison fyysisen kunnon tila on
huolestuttava. Käytännössä missään muulla yhteiskunnan
taholla ei tehdä konkreettisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Yleinen asevelvollisuus on Suomen
kannalta kustannustehokkain vaihtoehto. Puolustusmäärärahojen puitteissa uskottavan ja riittävän suuren ammattiarmeijan luominen ja ylläpitäminen ei ole
mahdollista. Teknistyvät asejärjestelmät
toki vaativat suuremman määrän koulutettua ammattihenkilöstöä kuin ennen.
Toisaalta voidaan katsoa näissä tehtävissä tarvittavaa ammattitaitoa muodostuvan myös siviilikoulutuksen ja työkokemuksen kautta.
Ammattiarmeijaan perustuvassa ratkaisussa menetetään osin elävä vuorovaikutussuhde ympäröivään yhteiskuntaan. Vaarana on, että puolustusvoimista
siinä tapauksessa muodostuu erillinen
saareke, jota ei enää koeta koko kansan
armeijana ja myös päättävien tahojen näkemys puolustusvoimista ja sen tehtävistä katoaa. Perinteisiin nojautuva, mittausten mukaan korkea maanpuolustustahto on pitkälti seurausta
yleisestä asevelvollisuudesta.
Ikäluokkien pieneneminen, psyykkisten ja fyysisten syiden
sekä uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen perusteella tapahtuva vapauttaminen asepalveluksesta ovat johtaneet jo valikoivaan
asevelvollisuuteen.
Suurista asevoimistaan huolimatta nekin maat, joissa on päädytty ammattiarmeijaan ja joille on osoitettu selkeästi varoja sen
ylläpitämiseen, tarvitsevat tuekseen reserviläisistä koostuvan
joukon. Iso-Britannia kouluttaa alueellisen puolustuksen (Territorial Army) yksiköitä ja Yhdysvallat kansalliskaartia (National
guard). Näitä joukkoja käytetään joustavasti eriasteisissa kriiseissä ja kriisinhallintaoperaatioissa, kuten mm. tapaukset Irakista ja
Afganistanista osoittavat. Ammattiarmeijoissa myös rekrytoinnin
osalta on törmätty ongelmiin. Ratkaisua on haettu jopa rekrytoimalla henkilöstöä vankiloista.
Mitä sitten tapahtuu, jos yleisestä asevelvollisuudesta luovutaan? Mitkä ovat vaikutukset tukiorganisaatioille kuten ruoka- ja
terveydenhuolto, sotilaskoti, rakennuslaitos, tavaroiden ja palvelujen tuottajat. Tarvitaanko niitä enää nykyisessä mittakaavassa?
Yleinen asevelvollisuus on suomalainen tavaramerkki! Olemmeko valmiita luopumaan siitä?

Everstiluutnantti
Mauri Koskela
Päätoimittaja
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Puolustusvoimien rakennemuutos ja sen vaikutukset Porin Prikaatiin

Edessä työntäyteinen,
haastava, mutta valoisa
tulevaisuus

P
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orin Prikaati määritettiin vuoden 1997 selonteossa Läntisen
Maanpuolustusalueen valmiusyhtymäksi. Saman selonteon perusteella prikaatissa aloitettiin myös vapaaehtoisten varusmiesten kouluttaminen
vaativiin kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Porin Prikaatista ja sen myötä
Säkylän varuskunnasta tuli yksi puolustusvoimien kehitettävistä varuskunnista.
Prikaatista on edellä mainittujen linjausten sekä vuoden 2001 selonteon perusteella määrätietoisesti kehitetty iskukykyistä ja tulivoimaista maavoimien
sodan ajan valmiusprikaatia sekä tehokasta kansainvälisten valmiusjoukkojen
kouluttajaa. Tämä näkyy varuskunnassa
voimakkaana uudisrakentamisena ja peruskunnostuksena. Vuosien 2000 - 2003
aikana Porin Prikaati on vastaanottanut
uusia tai peruskunnostettuja kiinteistöjä
noin 17 M€:n arvosta. Uutta sotavarustusta ja muuta materiaalia on prikaatille
hankittu ja hankitaan edelleen tulevien
vuosien aikana voimakkaasti siten, että
Läntisen Maanpuolustusalueen valmiusyhtymä olisi täysin varustettu vuoteen
2008 mennessä. Sekä valmiusprikaatin
että kansainvälisten valmiusjoukkojen
merkitys Suomen puolustuksen uskottavuudelle ja toimintakyvylle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin nähdään
prikaatissa merkittävänä.
Porin Prikaatin budjetti on noin 35
M€/vuosi. Tästä palkkamenot ovat noin
14,5 M€, kiinteistömenot noin 7 M€ ja
toimintamenot noin 13,5 M€. Prikaatin
vakituisen palkatun henkilöstön määrä on yli 430, jonka lisäksi prikaatissa
työskentelee noin 50 sopimussotilasta
kerrallaan 6 – 12 kuukautta pääasiassa
kouluttajatehtävissä. Asevelvollisia koulutetaan vuosittain noin 2400, joista kansallisen puolustuksen tehtävien lisäksi noin 300 vapaaehtoista koulutetaan
myös kriisinhallintatehtäviin. Ammattisotilaiden rekrytoinnissa prikaati kuuluu
maan kärkijoukkoon.

Varuskunta on Säkylän kunnan suurin
yksittäinen työnantaja. Palkatun henkilöstön määrä koko varuskunnassa on yli
600. Säkylässä ja lähikunnissa (Köyliö,
Eura, Vampula, Yläne) asuu tästä määrästä noin 450 henkilöä. Turun alueella
ja muualla Etelä-Suomessa asuu noin
150 henkilöä. Varuskunnan (Porin Prikaati, Säkylän Vaatetuskorjaamo, Puolustushallinnon Rakennuslaitos, Sotilaskoti) alueellisten palvelujen käyttö
hankinnoissa lähentelee vuosittain arviolta 1 M€:a.

Valmiusprikaateilla
keskeinen valtakunnallinen rooli
Selvitysmiesten raportista löytyy
mm. seuraavat toteamukset:
” Porin Prikaati on maavoimien valmiusyhtymä, joka keskittyy pääasiassa
sodan ajan valmiusprikaatin sekä kansainvälisten joukkojen kehittämiseen
ja kouluttamiseen. Prikaatilla on myös
merkittävä rooli maavoimien uusien
taistelusimulaattorijärjestelmien kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Prikaatin infrastruktuuria, materiaalia ja henkilöstörakennetta on näihin tehtäviin liittyen
kehitetty viime vuosina merkittävästi, ja
sinne tullaan lähivuosina kohdentamaan
vielä merkittävä määrä lisämateriaalia ja
henkilöstöä. Joukko-osasto saa uudessa
johtamis- ja hallintojärjestelmässä lisätehtäviä.”
”Johtopäätöksiä nykyisestä joukkoosastorakenteesta:
Mahdollisen joukko-osastorakenteen
rationalisoinnin kohteita arvioitaessa
on selvitysmiehen näkemyksen mukaan
rajattava aluksi pois ne joukko-osastot,
joita ei voida tehtäviensä kannalta lakkauttaa tai supistaa merkittävästi. Tällaisia joukko-osastoja ovat maa- (3), meri(2) ja ilmavoimien (3) valmiusyhtymät.
Maavoimien valmiusprikaateja, mm.

Porin Prikaatia on kehitetty vuoden
1997 selonteosta lähtien pitkäjänteisesti ja sinne on investoitu ja kohdennettu
henkilöstöä. Valmiusprikaateilla on keskeinen valtakunnallinen rooli operatiivisina yhtyminä.”

Kehittämisen myötä
myös uusia tehtäviä
Porin Prikaatin näkökulmasta katsoen
vuoden 2004 selonteko jatkaa loogisesti
kahden aiemman selonteon määrittämää
kehityssuuntaa. Prikaatin kehittämistä jatketaan valmiusyhtymäkonseptin
sekä valmiusjoukkokoulutuksen pohjalta jo aiemmin linjatulla tavalla. Tämä
tarkoittaa mm. materiaalihankintojen ja
rakenteellisten parannusten jatkumista.
Uusina asiakokonaisuuksina prikaatin
toimintaan nähdään vaikuttavan sotilasläänien roolin ja tehtävien uudelleenjärjestelyt, kansainvälisen toiminnan
organisoinnin kehittämiseen liittyvät
järjestelyt sekä kriisinhallintaan osallistumisen laajeneminen. Sotilasläänin
tehtävien uudelleenjaon myötä prikaatin vastuulle siirtynee oman alueensa
asevelvollisten asioiden hoito sekä mm.
kutsuntojen järjestelyt. Tämä tarkoittanee viranomaistoiminnan huomattavaa
lisääntymistä ja edellyttänee prikaatilta nykyisten sotilastoimistojen tasoista
asiakaspalvelun tarjontaa. Odotettavissa lienee myös vahvistusten saaminen
Turun ja Porin Sotilasläänin suunnalta.

Kansainväliset haasteet lisääntyvät
Puolustusvoimien
kansainvälisen
toiminnan uudelleen organisoinnin
seurauksena prikaatin velvoitteisiin lisättäneen ainakin kaikkien kriisinhallinta-/rauhanturvaoperaatioissa olevien
joukkojen rotaatiokoulutus (vaihtohenkilöstön koulutus). Kehityssuunta on

Lisää kansainvälisiä haasteita.
Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan uudelleen organisoinnin seurauksena prikaatin velvoitteisiin lisättäneen ainakin kaikkien kriisinhallinta-/rauhanturvaoperaatioissa olevien joukkojen rotaatiokoulutus (vaihtohenkilöstön koulutus). Tänä vuonna Porin Prikaati kouluttaa kaksi
vaihtomiehistöä Bosniaan ja kaksi Kosovoon, jotka miesmäärältään yhdessä
vastaavat kolmannen saapumiserän vahvuista koulutusvelvollisuutta.

luonnollinen jatko jo nyt prikaatin tehtävänä olevien kansainvälisten joukkojen
perustamis- ja koulutustehtäville. Tänä
vuonnakin koulutamme kaksi vaihtomiehistöä Bosniaan ja kaksi Kosovoon,
jotka miesmäärältään yhdessä vastaavat
kolmannen saapumiserän vahvuista koulutusvelvollisuutta.
Suomen roolista on selonteossa mainittu mm. vahva kansainvälinen asema, aktiivinen toiminta Euroopan Unionin jäsenenä sekä osallistuminen YK:
n, Etyj:n, EU:n ja Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Tästä seurannee kansainvälisiin tehtäviin tarkoitettujen joukkojen koulutuksen kehittäminen
edelleen sekä koulutettavien määrän
kasvattaminen. Tämä tarkoittanee Porin Prikaatin kansainvälisen toiminnan
korostumista sekä hankitun tietotaidon
jakamista muille puolustusvoimien joukoille. Esimerkkinä voidaan mainita
EU:n taisteluosastojen rakentaminen.
Oletettavaa on, että Porin Prikaati kantaa päävastuun suomalaisten kontribuutiosta asettamalla saksalais-hollantilaissuomalaiseen taisteluosastoon noin 60
sopimussotilasta Force Protection -yksikköön sekä noin 50 sopimussotilasta
ruotsalais-suomalais-norjalaiseen taisteluosaston kranaatinheitinyksikköön.
Lisäksi joukkoihin sijoitetaan koke-

neempaa palkattua henkilöstöä myös
prikaatista. Ensin mainitun saksalaisvetoisen taisteluosaston tulee olla valmis
vuoden 2007 alussa ja ruotsalaisvetoisen vuoden 2008 alussa. Tällöin taisteluosastojen tulee kyetä vastaamaan
vaativien EU:n kriisinhallintatehtävien
haasteisiin, joihin kyetään toki vastaamaan jo tänäänkin. Battle Group -asian
kanssa emme ole yksin, vaan mm. Utin
Jääkärirykmentti kouluttaa erikoisjääkärit em. kokoonpanoihin.

hittää myös prikaatin kykyä huoltaa ja
varastoida hankittu sotavarustus. Näin
ollen Porin Prikaati ja ohellamme Säkylän kunta katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Kasvavat vaateet edellyttävät lisäresursseja
Mainitut selonteon mahdollisesti aiheuttamat muutokset prikaatin toimintakentässä näkyvät suoraan toimintavolyymin kasvuna. Keskeisin tekijä muutosten
hallinnassa sekä uusien toimintojen tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa
hoidossa on osaava ja velvoitteita määrällisesti vastaava henkilöstö sekä tarkoituksenmukainen toimintaympäristö.
Mikäli prikaatille siirretään uusia velvoitteita Turun ja Porin Sotilasläänistä
sekä Puolustusvoimien Kansanvälisestä
Keskuksesta, on käyttöön saatava myös
tarvittavat henkilöstö- ja rahalliset resurssit. Valmiusprikaatin materiaalisen
valmiuden kehittymisen myötä tulee ke-

Kirjoittaja on Porin Prikaatin
komentaja, eversti Markku Aherto
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”Asenne ratkaisee”
Lähes 1 050 tammikuun saapumiserän alokasta sai vannoa sotilasvalansa aurinkoisessa talvisäässä.
Liki 4 000:teen noussut varusmiesten omaisten ja ystävien joukko kansoitti varuskunnan ja sai päivän aikana pikaisen läpileikkauksen tämän päivän puolustusvoimista
ja Porin Prikaatista. Ilmeistä päätellen väki tuntui nauttineen olostaan.

Alokasaika päättymässä.
Valan myötä tammikuun saapumiserän
alokkaat nimitettiin jääkäreiksi, pioneereiksi ja viestimiehiksi
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Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo

U

rheilukentälle pidetty valatilaisuus noudatti perinteistä kaavaa. Prikaatin komentajan,
eversti Markku Aherton suorittaman
paraatikatselmuksen jälkeen oli vuorossa kenttähartaus. Valan kaavan esiluki
helsinkiläinen sotaveteraani, JR 5:n perinnetoimikunnan puheenjohtaja Matti
Kaukoranta.
Aherto korosti varusmiesten omaisten tuen merkitystä asevelvollisuuttaan
suorittavalle nuorelle.
- Olemme Porin Prikaatissa töissä varusmiehiä varten ja ymmärrämme, että
he ovat tärkeimmät asiakkaamme. Tämä

Valan kautta
Perjantaina 18. helmikuuta Porin
Prikaatissa vietettiin valajuhlaa. Miten
tämä hieman erilainen päivä alokkaalta
sujuikaan?
Aamuinen ”komppaniassa herätys”
ei ollutkaan niin ankea kuin normaalisti. Tiedossa oli valapäivä, mikä tiesi sitä,
että vanhemmat, sisaret, isovanhemmat
sekä tyttö- tai poikaystävät tulisivat vierailulle. Ja olisihan edessä kaiken lisäksi
pitkä vapaa. Aamupalan jälkeen tupa- ja
aluepalvelijat ryhtyivät siivouspuuhiinsa. Kun viimeisinkin tupa ja siivousalue
oli hyväksytysti mennyt läpi tiukasta tarkastuksesta. Edessä oli odottelua ja viimeinen tilaisuus siistiä henkilökohtainen
ulkoasu juhlakuntoon.
Tuvassa virisi kiivas keskustelu monestakin aiheesta. Myös valalaulu tuli

tosiasia ei poista kodin ja ystäväpiirin
tuen tarvetta. Eikä se tuen tarve poistu
varusmiesajan jälkeenkään. Tuella en
tarkoita vain maallista tukea. Jaksakaa
siis kannustaa varusmiestänne, Aherto
toivoi. Valan vannomisen jälkeen komentaja kohdisti sanansa uusituoreille
”Porilaisille”.
- Valanne mukana teistä tuli ”Porilaisia”. Olkaa siitä ylpeitä ja pitäkää Porilaisten tunnussanat ”Kunnia - velvollisuus - tahto” aina mielessänne. Älkää
antako helposti periksi, vaan hoitakaa
voitto kotiin tämän vuoden teemamme
mukaisesti: ”Asenne ratkaisee”. Näyttäkää epäilijöille, että nykynuoret pärjäävät siinä missä edellisetkin saapumiserät.
Eversti Aherto muistutti veteraanisukupolven
en uhrauksista ja ponnistuk
nistuksis-

ta itsenäisyytemme vaalimisessa.
- Meidän nuorempien on muistettava
olla nöyrän kiitollisia veteraaneillemme,
jotka uhrasivat henkensä, terveytensä tai
yli viisi vuotta nuoruudestaan meidän
hyväksemme… Te annatte näiden nuorien sotilaiden valalle
konkreettisen
merkityksen.

JR 5:n perinnetoimikunnan
puheenjohtaja Matti Kaukoranta toimi valan kaavan esilukijana

”Porilaiseksi”
tupakavereiden kesken harjoiteltua vielä muutamaan kertaan ja kovaan ääneen. Ilmassa oli selvästi havaittavissa
pienoista jännitystä. Viimein järjestäytyminen komppanian pihalle pääsi alkuun. Ase mukaan, muotoon ja olimme
valmiina lähtemään valakentälle. Sää
vaikutti optimaaliselta talville sotilasvalalle, ei liian märkä eikä kylmäkään.
Komppanian päällikön kapteeni Tomi
Mustalahden johdolla marssimme valantekopaikalle urheilukentälle. Itse tilaisuuden kulkua olimme harjoitelleet
etukäteen ahkerasti. Vala vakuutettiin
ja puheita pidettiin. Luulen, ettei suurikaan osa meistä vannojista tiennyt, kuka
valan kaavan esiluki, sillä ympärille vilkuileminen oli jyrkästi kielletty. Valan
myötä meistä alokkaista tuli ”oikeita”

sotilaita; jääkäreitä,
pioneereja
tai viestimiehiä, kuten
minusta. Eversti Aherton
puhe kosketti varmasti niin jokaista valansa vannonutta kuin omaisiakin. Puheessa tuli esille tämän päivän tietoa
prikaatistamme ja hyviä ohjeita meille
varusmiehille ja omaisillemme.
Valan jälkeen oli vuorossa ohimarssi.
Porilaistien molemmin puolin oli sankat joukot omaisia kameroineen seuraamassa marssitaitojamme. Soittokunnan isonrummun tasainen kumahtelu
piti marssitahdin hyvänä. Komppaniassa
veimme aseet suoraan turvatilaan ja sitten odottelemaan omaisten saapumista.
Heillä oli mahdollisuus tutusta meidän
yksikköihimme ja olihan tarjolla myös

lounas. Porilaismuseoon oli pitkä jono
ja kiinnostus sen antiin vaikutti innokkaalta. Kalustoesittely tuntui kiinnostavat niin paikalla olleita pikkupoikia kuin
hieman varttuneempiakin. Sotilaskoti oli
turvoksiin saakka täynnä ja munkit tekivät kauppansa.
Kauan odotettu lomille lähtö oli vihdoin edessä klo 16.00. Komppanian
päällikkö neuvoi viettämään aikaa perheen ja läheisten kanssa ja muistutti, että
tällaisia kolmen päivän vapaita on tarjolla harvoin. Viimein kuului komento,
jonka täyttämisessä ei turhia viivytelty:
”Lomille - mars!”
Kirjoittaja on 19-vuotias viestimies
Marko Rajala Kokemäeltä, joka vietti
alokasaikansa Viestikomppaniassa.
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Porin Prikaati palkitsi henkilöstöään ja yhteistyökumppaneitaan

”Tunnustuksen saaminen
lämmittää mieltä”
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Porin Prikaati vietti 379vuotispäiväänsä varsin perinteisellä tavalla. Muonituskeskuksessa pidetyssä
päiväjuhlassa henkilöstö ja
yhteistyökumppanit olivat
varsin keskeisellä sijalla.
- Tänään palkitsemme lähes 50 henkilöä. Kun ottaa
huomioon prikaatin hyvät
koulutustulokset ja monet
venymiset eri sektoreilla,
niin palkittavia olisi voinut olla enemmänkin. Meillä on kuitenkin varsin tiukat
säännöt ja jokainen palkittava on varmasti palkintonsa ansainnut, totesi eversti
Markku Aherto.
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Porin Prikaatin kultaisella levykkeellä
palkittu Esikunta- ja Huoltokomppanian
päällikkö, majuri Kari Toivonen pitää
Porin Prikaatin palkitsemisjärjestelmää
hyvänä.
- Palkitseminen kannustaa. Toisaalta
järjestelmässä tulisi ottaa suurennuslasin
alle kentällä peruskoulutustyötä tekevien palkitsemiset ja se, miten heidän kannustamistaan voitaisiin tehostaa. Nykyinen Porilaistaistelija kouluttajapalkinto
on erittäin arvostettu, mutta monet taitavat kouluttajat eivät saa nimeään kilpeen, koska se jaetaan vain kerran vuodessa. Monesti myös palkitaan niitä,
jotka ovat näyttävästi esillä. Siinä meille
miettimistä, Toivonen tuumaa.
Porilaisristillä palkittu Satakunnan
Kansan Euran aluetoimituksen esimies,
toimittaja Ilari Tapio oli yllättynyt ja
ilahtunut saamastaan tunnustuksesta.

- En odottanut saavani palkintoa, joka
kylläkin lämmittää mieltä. Porin Prikaatilla ja alueen lehdistöllä on hyvä yhteistyösuhde. Kehittyvästä ja kasvavasta
kansainvälisestä toiminnastaan tunnetusta prikaatista riittää aina uutta kerrottavaa lukijoille. Prikaatin tiedotuksen
avoimuus lisää kanssakäymistä ja parantaa toimittajien mahdollisuutta tehdä
omaa työtään, Ilari Tapio kiitteli.

Hehkuvan
punaisia ruusuja
Juhlayleisö sai nauttia Satakunnan
Sotilassoittokunnan ja Veteraanikuoro Rauman Iskun sykähdyttävistä esityksistä. Muonituskeskuksen väki oli
päivän aikana lujilla, sillä eri pisteissä
valmistettiin hernekeittoa yli 5 000 hengelle. Komentaja palkitsikin Muonituskeskuksen työntekijät hehkuvan punaisella ruusulla ja halauksella.
Valan kaavan esilukijana toiminut JR
5:n sotaveteraani Matti Kaukoranta
kiitti siitä, että hän oli saanut kunniatehtävän olla mukana nuorten Porilaisten
valatilaisuudessa. Kaukoranta toimii JR
5:n killan puheenjohtajana ja hän lupasi
johtaa omat harvenevat joukkonsa tutustumaan kesällä Porin Prikaatiin.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ei pettänyt tälläkään kertaa, vaan sillä oli jälleen tuomisena varusmiehille tärkeä
harrastusväline vuosipäivälahjaksi. Puheenjohtaja Susanna Vuorinen kiikutti
avustajien saattamana esiin pätkän Kuntotalolle sijoitetusta uudesta salibandykaukalosta.
Vapaan sanan aikana Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, teollisuusneuvos Esko Eela kiitti Porilaisia
arvokkaasta nuorten miesten ja naisten kasvatustyöstä. Samalla hän korosti
prikaatin alueellista merkitystä taloutta
vahvistavana tekijänä.

Porin Prikaatin jakamat huomionosoitukset 18.2.2005

Porilaisristit
Porin Prikaatin
palkattu henkilöstö:
Everstiluutnantti Hannu Ojala
Kapteeni Jan Kulkki
Insinöörikapteeni Pekka Marjamäki
Yliluutnantti Arto Rantahalvari
Yliluutnantti Lauri Kajava
Yliluutnantti Risto Korhonen
Yliluutnantti Kari Parkkila
Luutnantti Topi Hellsten
Luutnantti Tapio Huhtamäki
Luutnantti Jukka Kärkkäinen
Luutnantti Mikko Majava
Luutnantti Sami Mamia
Luutnantti Heikki Pellimaa
Luutnantti Ville Seppä
Luutnantti Samuli Vähä-Mäkilä
Luutnantti Veli-Pekka Tikkanen
Luutnantti Tommi Renfors
Teknikkoluutnantti Pasi Lönnberg
Kersantti Heikki Tyrväinen
Kersantti Henry Lempinen
Ravitsemistyöntekijä Sanna Jaskari
Kokki Rami Kariniemi
Varastonhoitaja Jari Koivunen
Varastotyöntekijä Antero Seppä
Teknikko Hannu Suontausta
Toimistosihteeri Brita Tarkkio
Erikoissairaanhoitaja Minna Virtanen

Porin Prikaatin
yhteistyökumppanit
Rehtori, sotilaskotisisar Marja Syrilä
Säkylän Sotilaskotiyhdistys
Varastomies Kari Pohjolainen
Säkylän Vaatetuskorjaamo
SotilaspoliisiTyönjohtaja Ritva Laaksonen saattue
Säkylän Vaatetuskorjaamo
turvaasi
Työnjohtaja Terhi Tuominen komentajan
Säkylän Vaatetuskorjaamo
siirtymiset
Aluetoimituksen esimies
Ilari Tapio Satakunnan Kansa

Tunnustus hyvästä työstä. Porin Prikaatin pronssisella levykkeellä palkittiin mm. Eeva-Kaarina Lampiniemi
(oik.), Leena Jaakola, Päivi Anttila,
Eveliina Yski ja Laila Pitkänen.

Kouluttajapalkinto eli
Porilaistaistelija
Kapteeni Sami Silmu
Yliluutnantti Pasi Vuorinen
Ylikersantti Esa Pohjolainen

Porin Prikaatin
kultainen levyke
Majuri Seppo Vainio
Majuri Kari Toivonen
Kapteeni Pasi Heinonen
Kapteeni Markku Rajala
Yliluutnantti Pekka Sunila
Yliluutnantti Veikko Halkivaha

Porin Prikaatin
hopeinen levyke
Majuri Petteri Iitti
Kapteeni Pasi Sunila
Kapteeni Jyrki Kuusrainen
Lääkintäkapteeni Juha-Petri Ruohola
Yliluutnantti Juha Lindström
Yliluutnantti Kenneth Tiukka
Yliluutnantti Jussi Alanko
Yliluutnantti Mika Lehtimäki
Yliluutnantti Teijo Heinonen
Yliluutnantti Petri Eskola
Yliluutnantti Ilkka Permo
Luutnantti Kristian Soranko
Luutnantti Ilkka Tuomisto
Luutnantti Pekka Välimäki

Sosiaalikuraattori Mirjami Maanpää
Sosiaalikuraattori Maija Ruotsalainen
Kokki Anja Ahola
Kokki Leena Pohjanpalo
Ravitsemistyöntekijä Eija Ranta
Varastotyöntekijä Ismo Stenroos

Porin Prikaatin
pronssinen levyke
Kapteeni Tomi Mustalahti
Yliluutnantti Janne-Matti Peltola
Yliluutnantti Mikael Puska
Luutnantti Ari Kivikoski
Luutnantti Juha Nikka
Luutnantti Joni Ala-Ristaniemi
Luutnantti Erkki Kantonen
Luutnantti Mika Koivisto
Luutnantti Juha Seppä
Luutnantti Marko Heino
Luutnantti Tapio Huhtamäki
Luutnantti Heikki Sinisalo
Luutnantti Niko Auvinen
Ylikersantti Petri Lehti
Kersantti Jani Tolonen
Toimistosihteeri Katriina Varjonen
Toimistosihteeri Eveliina Yski
Toimistosihteeri Laila Pitkänen
Kenttäsairaanhoitaja Päivi Kuusela
Ravitsemistyöntekijä Päivi Anttila
Ravitsemistyöntekijä Leena Jaakola
Varastotyöntekijä Eeva-Kaarina Lampiniemi

Stipendit
Varastonhoitaja Eeva Ketola
Toimistosihteeri Katja Ojala
Ravitsemistyöntekijä Pirjo Pulkkinen
Työnjohtaja Lasse Niitynpää
Kenttäsairaanhoitaja Turo Vahekoski

Vuoden työpiste
Valmiusvarasto

Tunnustuspalkinto eli
Kunniakirja ja säkillinen koiranruokaa
Sotakoira, belgianpaimenkoira-malinois
-uros Renu

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen lahjoitus
379-vuotiaalle Porin
Prikaatille
4 000 euroa Kuntotalon uuden salibandy-kaukalon hankintaan
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Rauhan asialla
vuonojen maassa

P
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ääosa suomalaisista oli sijoitettuna monikansalliseen pataljoonaan, johon Jääkärikomppanian
ja Esikunta- ja tukikomppanian ohella
kuului ruotsalainen mekanisoitu komppania. Pataljoonan komentajana toimi
everstiluutnantti Hannu Ojala Porin
Prikaatista. Örlannin lentotukikohdassa
operoi Utin Jääkärirykmentin perustamat helikopteri- ja erikoisjääkäriosastot.
Suomalaisten komppanioiden henkilöstö koostui pääasiassa viime heinäkuussa (saapumiserä 2/2003) kotiutuneista
kriisinhallintakoulutuksen
saaneista reserviläisistä. Heidän varusmiespalveluksensa ajalle ei osunut sopivaa kansainvälistä harjoitusta, joten
heidän kriisinhallintakoulutuksensa huipentuma toteutettiin vasta nyt.

Suomalaisjoukon keskittäminen harjoitusalueelle ja takaisin Säkylään tapahtui kahdessa osastossa. Ajoneuvot kuljettajineen laivattiin Naantalista Ruotsin
Kapellskäriin. Muu joukko purjehti Vaasasta Uumajaan ja liittyi ajoneuvo-osastoon Östersundin varuskunnassa Ruotsissa, mistä yöpymisen jälkeen siirryttiin
harjoitusjoukon ajoneuvoilla Norjaan.
Lyhyen koulutusvaiheen jälkeen
päästiin tositoimiin. Harjoituksen maalitoiminta oli erittäin todenmukaista ja
aktiivista, mikä piti suomalaisjoukot kiireisinä: mielenosoituksia, laittomia tiesulkuja, pidätys- ja etsintäoperaatioita.
Vaikka rauhanturvaajaamme olivat ehtineet viettää reservissä jo muutamia kuukausia, olivat taidot edelleen tallella ja
tilanteet hallinnassa.

Suomi osallistui Norjassa, Etelä- ja PohjoisTrondelagin alueella
helmi-maaliskuun vaihteessa järjestettyyn
Battle Griffin –kriisinhallintaharjoitukseen.
Kyseessä oli norjalaisten kansallinen harjoitus, johon he olivat kutsuneet muiden
NATO-maiden lisäksi
myös kumppanuusmaita. Osallistujia oli noin
14 000 kaikkiaan 15 eri
maasta. Suomen harjoitusjoukon kokonaisvahvuus oli noin 450
sotilasta ja runsaat 80
ajoneuvoa.

Mallikasta maalitoimintaa. Harjoituksen maaliosastot oli muodostettu pääosin norjalaisista varusmiehistä, jotka
pistivät rauhanturvaajien taidot kovalle koetukselle.

Miten menee? Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala
tarkasti suomalaisjoukkojen toimintaa
parin päivän ajan. Harjoitustilanteiden
lomassa komentaja ehti kysellä rauhanturvaajiemme kuulumisia.

Tilanne hallinnassa. Suomalaisvetoinen monikansallisen pataljoonan
esikunta toimi harjoituksessa mallikkaasti, vaikka kiirettä pitikin. Etualalla oikealla pataljoonan esikuntapäällikkönä toiminut everstiluutnantti Petri
Mattila.
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Alle puolet suorittaa
varusmiespalveluksen Norjassa
21-vuotialla oslolaispoika Tommy
Zachrisenillä on varusmiespalvelusta
takanaan runsaat kahdeksan kuukautta.
Battle Griffin –harjoituksessa autonkuljettajana toimineen Zachrisenin palveluspaikka on Oslossa sijaitseva Kuninkaan Kaarti (His Majesty the Kingʼs
Guard). Kolmisen kuukautta kestäneen
peruskoulutuksen jälkeen hänestä koulutettiin linja-autonkuljettaja.
- Ilman aikaisempaa ajokokemusta
raskailla ajoneuvoilla ja vain viidessä
viikossa minut koulutettiin linja-auton
ohjaimiin. Aluksi tuntui hieman hurjalta,
mutta kyllä homma nyt jo toimii, Tommy vakuuttaa. Kuljetustehtävistä johtuen hänellä on vain joka kolmas viikonloppu vapaata.
Zachrisen kuuluu niihin noin 40
prosenttiin norjalaisnuorukaisista, jotka määrätään varusmiespalvelukseen.
Fyysisten ja psyykkisten testausten sekä
haastattelujen perusteella valitaan sopivin aines koulutettaviksi sotilaiksi. Palvelusaika on tehtävästä riippumatta täysi
vuosi. Varusmiesten päiväraha on noin
15 euroa, minkä lisäksi heille maksetaan 15 000 kruunun (runsaat 1 800 euroa) kotiuttamisraha. Yksin asuvan Tommyn vuokran, vesi- ja sähkölaskun sekä
tv-luvan maksaa valtio varusmiespalveluksen ajalta.
Lisätietoja Norjan puolustusvoimista
löytyy osoitteesta www.mil.no.

Totuuksia. Östersundin varuskunnassa
punkan alapohjaan on kertynyt ruotsalaisvarusmiesten mietteitä vuosien
varrelta.
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Talvisuikka. Tommy Zachrisen vakuuttaa, että Kuninkaan
kaartilaisten käyttämällä talvipäähineellä pärjää mainiosti
Norjan kylmissä oloissa.

nummila

Ä

Tulimyrskyjä

skettäin muisteltiin näyttävästi
Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin ihmiskohtaloita; miljoona
ihmistä, lähinnä juutalaisia, koki siellä
kohtalonsa.Natsi-Saksan leireillä kuoli
noin kuusi miljoonaa ihmistä.
On puhuttu paljon siitä, olivatko Lenin/Stalin vaiko Hitler suurimpia murhaajia.Stephane Courtoisʼn
‘ʼKommunismin mustassa kirjassaʼʼ uhrien määräksi arvioidaan 75 - 100 miljoonaa ihmistä. Tilasto kasvaa edelleen.
Nürnbergin oikeudenkäynneissä natsismi julistettiin ‘ʼabsoluuttiseksi pahaksiʼʼ ja monille lankesi ankara vankila- ja
hirttotuomio. Syyllistyivätkö voittajat
sotarikoksiin?
Nürnbergissä N-liitto väitti esimerkiksi, että Puolan Katynissa Saksa surmasi eri arvioiden mukaan 5 000 - 20
000 puolalaista upseeria pikavauhtia v.
1940. Syyllinen olikin N-liitto, jonka
piti tehdä sinne tilaa sotavangeille, kun
Suomi on valloitettu Talvisodassa. Osa
upseereista oli haudattu elävältä, sillä
keuhkoista löytyi hiekkaa.
Englantilainen lentomarsalkka Arthur Harris on saanut lisänimen ‘ʼButcherʼʼ, teurastaja. Hän oli pääarkkitehti,
kun kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokas mutta sotilaallisesti merkityksetön puukaupunki Dresden pommitettiin
hajalle yhtenä yönä 13. 2. 1945. 2 200
lentokoneella. Ne kylvivät 3 700 000
kiloa pommeja. Ensin putosivat tavalliset pommit, jotka rikkoivat rakennuksia.
Päälle tulivat palopommit, jotka silasivat tulimyrskyllään kaupungin.

Ihmiset kuolivat jopa pommisuojissa,
kun ulkoilman lämpötila nousi paikoin
1 500 asteeseen. Kuumuus imaisi hapen
ihmisiltä ja ilmavirrat repivät isoja puita
juurineen irti.
Fosforia niskaansa saaneet ihmiset
kärsivät sanamukaisesti tulihelvetissä.
Se oli kuin napalmia.
Jopa Churchill uhosi, että ‘ʼSaksassa
asuu 70 miljoonia hunnia, joista osa voidaan uudelleen kasvattaa, mutta osa on
eliminoitavaʼʼ.
Dresdenissä asui 600 000 ihmistä.
Sinne tunki myös valtavasti pakolaisia,
jotka yrittivät pois mitä raakalaismaisimmin siviilejä kohdelleen neuvostoarmeijan tieltä sen edetessä kohti Berliiniä.
Brittiupseeri Anthony Beevor kertoo
kirjassaan ‘ʼBerliini 1945ʼʼ siitä säälimättömästä saksalaisvihasta, joka kohdistui siis myös siviileihin.
Dresdenissä menehtyi eri arvioiden mukaan 35 000 - 135 000
siviiliä.Yllättävää mutta totta; Saksan
sotateollisuus oli syksyllä 1944 tehokkaimmillaan. Harris katsoi, että saksalaisia täytyy saada pelistä pois missä
tahansa.Dresdenissä tuhoutui 20 kirkkoa
ja yli 20 sairaalaa.
14.2. 2005 pidettiin ensimmäinen jumalanpalvelus uudelleenrakennetussa
Frauenkirchenissä, Neitsyt Marian kirkossa, jonka rakennustyöhön hupeni 11
vuodessa 128 miljoonaa euroa, mummon markoissa 761 miljoonaa mk!
On arveltu, että Harris oli oppimestarina venäläisille, kun nämä aikoivat

tappaa ilmapommituksilla helsinkiläisiä
helmikuussa 1944 niin paljon, että Suomi menee polvilleen. Lähinnä Saksasta hankittu ilmatorjuntakalusto pelasti
Helsingin isoilta tuhoilta.Dresdeniä on
pidetty tavallaan myös Nagasakin ja
Hiroshiman ydinpommitusten koekenttänä.
30.1. 2005 tuli kuluneeksi 60
vuotta siitä, kun suomalaisesta satamasta lähtenyt neuvostosukellusvene upotti Itämerellä saksalaisen m/s Wilhelm Gustloffin,
jonka 10 580 matkustajasta pelastui vain 943.
Alus oli maailman ensimmäinen
superristeilijä, joka vei syvyyksiin lähinnä siviilejä, naisia ja
lapsia.Monenlaista
sattui siis puolin ja toisin, vaikka voittajia ei
rangaistukaan.Saksassa
jos missä on haluttu
kohdata kiertelemättä kansakunnan lähimenneisyys, jonka
tuskallisen perinnön
se on tuonut julki
avoimesti.
Nyky-Saksa kysyykin jo, eikö se
ole kantanut riittävän kauan syyllisyyttä natsi-Saksan teoista.

Kari Nummila
on Loimaan Lehden
toimittaja ja
reservin vääpeli

kolumni
13

Pelastaja.
Lääkintäesimies Vesa
Truphonen on auttanut
luonnonkatastrofien
uhreja niin Bamilla
kuin Thaimaassakin.

Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

”Armeija on Suomen
paras johtamisopisto”

V
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arsinais-Suomen aluehälytyskeskuksessa lääkintäesimiehen
virkaa hoitava Vesa Truhponen
sanoo empimättä armeijan suomalaisen
miehen parhaaksi mahdolliseksi johtamisen oppilaitokseksi.
37-vuotias turkulainen kävi sitä oppilaitosta kaksikin kertaa, ensin Porin Prikaatin varusmiehenä 1980-luvun puolivälissä ja viitisen vuotta myöhemmin
vielä vuoden päivät saman joukko-osaston va-kersanttina.
- Kersanttiaikani komppanianpäällikkö Juhani Norri oli mies, josta
kuka tahansa johtavassa asemassa ole-

”Thaimaan tuhoalueelle lähdettiin liian
myöhään”, sanoo Finn
Rescue Forcen turkulainen jäsen Vesa
Truhponen. Thaimaan
lisäksi pelastusalan
ammattilainen on lähtenyt pikahälytyksellä
avustustehtäviin Iranin Bamin maanjäristysalueelle.

va ihminen voisi ottaa oppia. Iänikuista piippuaan tussutellut Norri oli ääreisrauhallinen johtaja, jolla oli loistava
suhtautuminen sekä omaan uraan että
muihin ihmisiin, Truhponen muistaa.
Vesa Truhponen myöntää, että ajalla on muistoja kultaava vaikutus. Tästä
syystä hän sanoo muistavansa armeijaajalta ainoastaan positiivisia asioita.
- Minä nautin suuresti Porin Prikaatissa viettämästäni ajasta. Sain sieltä sellaisen johtamisen pohjakoulutuksen, että
vastaavaa ei olisi saanut mistään siviilistä. Kokemukseni perusteella en ihmettele yhtään sitä, että yritysmaailma käyttää

kapiaisia konsultteina puhumassa johtamisesta.

Taakse poistu
tankotuntumalta
Hyvien esimiesten joukkoon Truhponen nostaa myös Auk-aikaisen joukkueenjohtajansa, yliluutnantti Tuomo
Juvosen. Näin siitä huolimatta, että Juvonen oli kovan kouluttajan maineessa.
- Juvonen piti mainettaan yllä komentamalla polkupyörämarssille lähdössä
olleen joukon ensin tankotuntumalle,
mistä muodosta lähdettiin sitten vauhdilla poistumaan taaksepäin.
Kolina oli kova, mutta isommilta
vammoilta onneksi säästyttiin, Truhponen muistaa.
Pelastusalan, paloesimiehen ja lähihoitajan tutkinnot hankkinut reservin
kersantti Truhponen sanoo käyneensä
Porin Prikaatissa viimeksi parisen vuotta sitten kouluttamassa kansainväliseen
harjoitukseen osallistunutta väkeä oman
alansa tehtävissä.
- Kertausharjoituksiin minua ei ole
jostain syystä kutsuttu kertaakaan.

Pikahälytyksellä
suurtuhoalueille
Vesa Truhponen kuuluu Suomen viiden suurimman kaupungin pelastuslaitoksilta koottuun Finn Rescue Forceen,
jolla on valmiudet lähteä hyvinkin nopeasti kansainvälisille kriisialueille avustustehtäviin. Vuoden 2003 viimeiset

päivät hän vietti näissä merkeissä Iranin Bamin maanjäristysalueella ja viime
vuonna kävi käsky lähteä Thaimaaseen.
Thaimaaseen Truhponen lähti 30.12.
eli neljä päivää tuhoisan tsunamin jälkeen. Hän oli mukana 13-henkisessä
etsintä- ja tunnistamisryhmässä, joka
koostui kuudesta poliisista, neljästä palomiehestä, kahdesta papista ja hautausalan ammattilaisesta.
- Tiedän olevani ohuella jäällä sanoessani, että Thaimaaseen olisi pitänyt lähteä jo tapanina ja heti isommalla
ryhmällä. FRF olisi ollut siinä vaiheessa
kova sana tuhoalueella auttamassa suomalaisia, Truhponen sanoo.
Truhposen ryhmän ehtiessä Thaimaaseen olivat hyökyaallon uhrien ruumiit
jo varsin huonossa kunnossa.
– Työmme oli tukea poliisien armottoman kovaa ammattityötä, hän tiivistää.
Bamissa Truhponen ja muut suomalaiset tekivät enemmän koulutuksensa
mukaista SAR- eli search and rescue työtä.
- Ikävä sanoa, mutta meidän hienoista
laitteistamme ei ollut niissä olosuhteissa
kovinkaan suurta. Sitä tunsi itsensä ihan
kädettömiksi, kun ihmiset olivat hautautuneet hiekkakasojen alle.

Tsunamin tuhot
vetivät hiljaiseksi
Vesa Truhponen sanoo tottuneensa
sairaankuljetustyössään ruumiisiin, mutta viime Tapaninpäivänä Aasiaa ravisut-

taneen tsunamin tuhot saivat ammattilaisenkin hiljaiseksi.
- Ruumiiden valtava määrä aiheutti
hämmennystä, se on pakko tunnustaa.
Ei sellaiseen volyymiin osannut valmistautua.
Truhponen sanoo, että mätänevien
ruumiiden haju palaa edelleenkin aikaajoin mieleen ikävänä muistikuvana.
- Sain kriisiapua jo toimialueella
ja uudelleen Suomeen palattuani. Sen
avulla pystyin jatkamaan omaa työtäni
ja omaa elämääni ylipäätään, Truhponen miettii.

Kansainvälisyys
lisää haastekerrointa
Vesa Truhponen on kohdannut maailmalla paljon tuhoa, mutta miehen palavaa halua auttaa eivät kauhukuvat ole
vieneet, päinvastoin.
- Kansainväliset tehtävät lisäävät
työn haastekerrointa huomattavasti, hän
tiivistää.
Tämän lehden ilmestymisen aikoihin
Truhponen on hankkimassa lisäkoulutusta Saksan Neuhausenissa järjestettävältä Community mechanism induction
-kurssilta.
- Tavoitteena on saada lisää valmiuksia työhön kriisialueella. Ja nimikin on
jatkossa taas yhtä porrasta ylempänä.
Kutsu saattaa tulla vaikka jostain Suomen sisäasianministeriötä korkeammalta tasolta, tietää Truhponen.

Lohdutonta jälkeä. Hyökyaallossa
menehtyneiden määrä veti
ammattilaisenkin hiljaiseksi.
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Linjasto säilyy. Nykyiset ruokalinjastot ovat
osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi ja ne
jatkavat myös uudistetussa muonituskeskuksessa.

Säkylän varusmiehet ruokailevat 1,5 vuotta autohallissa

Vanha muonituskeskus
pannaan täysremonttiin
Teksti: Jorma Pihlava

A
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Kuvat: Roni Lehti

rmeija, joka perimätiedon mukaan marssii vatsallaan, saa
Huovinrinteen varuskunnassa
polttoaineensa puolentoista vuoden ajan
vanhasta autohallista. Vuonna 1963 valmistunut muonituskeskus pannaan täksi
ajaksi remonttiin. Vanhasta rakennuksesta rakentajille kelpaa vain runko ja
ulkokuori.
- Muonituskeskus on muuten elinkaarensa päässä, mutta rakennus edustaa
ulkoasultaan oman aikakautensa varuskuntarakentamista eikä sitä haluta muuttaa, Porin Prikaatin huoltopäällikkö, majuri Markku Laine sanoo.
Täysremontissa rakennus saa kylkeensä noin 600 neliön laajennuksen
lastauslaiturijärjestelmineen. Myös sen
osuus noudattelee vanhan mallin mukaista arkkitehtuuria.

Urakan valmistuttua käytössä on noin
4 700 neliötä tilaa, kahdessa kerroksessa. Homeongelman vuosia vaivaama
kellarikerroskin tulee taas täysimittaisesti hyötykäyttöön.

Siirtovaiheen ruoka
kenttäkeittiöistä
Joulun alla Huovinrinteellä ruvettiin
muuttamaan vanhaa autohallia tilapäiseksi muonituskeskukseksi, armeijan
kielellä väistötilaksi. Se on määrä saada
käyttöön ensi kesänä. Vanhan muonituskeskuksen remontti alkaa syyskuussa ja
kestää runsaan vuoden. Peruskorjatuissa
tiloissa ruokaillaan taas viimeistään helmikuussa 2007. Siirtovaiheen ajan ruoka
valmistetaan kenttäkeittiöillä.
Varuskunnan henkilökunnan työpaik-

karuokailu siirtyy remontin ajaksi varuskuntakerholle.
Huovinrinteen muonituskeskus mainittiin aikoinaan lounaisen Suomen suurimmaksi ruokasaliksi. Silloin ruoka
tuotiin valmiiksi pöytiin ja pöytäpaikkoja oli 1 100. Nyt, kun ruoka noudetaan
nykyaikaisilta linjastoilta, asiakaspaikkoja on enää vajaa 600. Remontti tuo
niitä satakunta lisää.

Ruokalinjastot
säilytetään
Muonituskeskuksen henkilökunnalle
tulevat muutokset tuovat ison haasteen.
- Varmasti monia jännittää, mutta avoimin mielin tähän suhtaudutaan.
Tämä on tilaisuus, jossa voi näyttää
ammattitaitonsa, ravitsemustyönjohtaja

Kirsti Ranta sanoo.
Nykyiset tilat ovat ahtaat. Etenkin silloin, kun maastoruokailun lämpöastioita
viedään ja tuodaan, ovat kulkuväylätkin
hakusessa. Koska isojen lämpöastioiden
pesuun ei ole laitteita, ne tiskataan käsipelillä. Kylmävarastojen ovet ovat niin
kapoiset, etteivät nykyiset kuljetusrullakot mahdu sisään, vaan lastit on purettava käsityönä. Pahinta on, että nykyajan
hygieniasäännöksienkin noudattaminen
on paikoin liki mahdotonta.
Mutta on vanhassa jotain hyvääkin.
- Nykyiset ruokalinjastot ovat niin
hyvät, ettei siviilipuoleltakaan hevin
löydy vastaavia, Kirsti Ranta kiittää. Ei
ihme, että sama systeemi on päätetty säilyttää uudistetuissakin tiloissa.

Autohalli oli
paras ratkaisu
Autohalliin saadaan tilat keittiölle ja
noin 500 asiakkaalle. Kylmätilat ja henkilökunnan sosiaalitilat tulevat hallin ulkopuolelle sijoitettaviin kontteihin. Tilaa
on yhteensä 1 800 neliön verran.
- Tämä on halvin ja muutenkin paras
ratkaisu tilapäistiloiksi. Mietittiin kokonaista konttikylääkin, mutta se ajatus hylättiin, työmaan päävalvoja Janne
Lehtonen kertoo. Hän edustaa puolustusvoimien rakennuslaitosta, joka on
suunnitellut hankkeen ja johtaa sen toteuttamista.
Rakennuttajana toimii puolustusvoimien kiinteistöt omistava Senaatti-kiinteistöt Oy. Hankkeen pääurakoitsijaksi
se valitsi kilpailun jälkeen säkyläläisen
RTP-rakennus Oy:n.

Ei mitään
kotikokkailua
Huovinrinteen muonituskeskus valmistaa noin 1,3 miljoonaa ateriaa vuodessa
Aterioista noin 250 000 syödään
maastossa.
Tilapäisruokalan varustaminen autohalliin ja tilojen palauttaminen autoille
maksaa 730 000 euroa
Muonituskeskuksen
täysremontti
maksaa seitsemän miljoonaa euroa, laitteet ja kalusteet tämän päälle 1,6 miljoonaa euroa

Paikkaa vaihda. Muonituskeskuksen toiminnot
siirtyvät remontin alta
”evakkoon” autohalliin
kunnostettaviin tiloihin.
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”Toisto on hyvän
osaamisen avain”
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo
”Kapteeni Sami Silmu on toiminut
Porin Prikaatissa kouluttajatehtävissä vuosina 1997-2000 ja Kranaatinheitinkomppanian päällikkönä vuodesta 2001 alkaen.
Kapteeni Silmu on osoittautunut
luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi
upseeriksi, joka on omalla esimerkillään ja päämäärätietoisella johtamistoiminnallaan luonut komppaniaansa motivoituneen yhteishengen sekä
erinomaisen työilmapiirin. Hänen
päällikkyytensä aikana varusmiesjoukot ovat saavuttaneet erinomaisia
koulutustuloksia sekä Porin Prikaatin ja Läntisen Maanpuolustusalueen
että valtakunnallisilla leireillä”.
Silmun mielestä toisto on oppimisen
avain; Kerta ei ole mikään kerta.
- Kranaatinheitinkoulutus on reipasta tuliasemarallia, jossa suoritus arvioidaan yksiselitteisillä mittayksiköillä;
metri, piiru ja sekunti. Tyylipisteitä ei
jaeta. Kymmenien toistojen jälkeen suoritusnopeus ja iskemät maalissa antavat
hyvän vertailupohjan edellisten saapumiserien tai naapurijoukko-osastojen
kellottamiin aikoihin.
Varusmiehiä yksikössä on keskimäärin noin 180 ja henkilökuntaa 15, joista
kolme on sopimussotilasta. Silmun mielestä komppanian kouluttajien ammattitaito on nuoresta keski-iästä huolimatta
tai ehkä nimenomaan siitä johtuen erittäin korkeaa tasoa.
- Kouluttajat ovat pitkissä ja vaativissa ampuma- ja muissa harjoituksissa
kartuttaneet ammattitaitoaan ja he ovat
iskostaneet samaa ammattiylpeyttä varusmiehiin. Kutsumme sitä heitinmieshengeksi. Parhaimmillaan se on joukkoharjoituskauden loppupuolella, jolloin
joskus ihmettelee miten käsittämättömän nopeasti hyvin motivoitunut joukko suoriutuu tehtävästään ja saa kranaatit maaliin.

Välillä on
ladattava akkuja
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Kapteeni Silmu on ollut myös melkein vuoden kansainvälisessä tehtävässä
Kosovossa ja reppu saadaan tarvittaessa
pakattua.

Vapaalla. Palkittu yksikön pääkouluttaja osaa myös rentoutua. Kapteeni
Sami Silmun Pyhäjärvestä nostama saalis ei anna aihetta laittaa paistinpannua tulelle.

- Kansainvälinen rauhanturvatehtävät
ovat osa sotilaan ammattitaidon kartuttamista ja tarvittaessa olen valmis vielä
uudestaan lähtemään mikäli kutsu käy.
Kahden villin poikalapsen isänä Silmu osaa arvostaa kotoisia oloja ja viihtyy perheen parissa.
- Yleensä lähtiessäni töistä suljen
kännykän. Ei se tarkoita sitä, etteivät
työasiat tulisi aina silloin tällöin mieleen. Välillä sotilaan on syytä ladata akkuja ja kerätä voimia. Se käy parhaiten
perheen parissa.

Kun rauhallisen oloista yksikön päällikköä ei näy kotona tai töissä löytää hänet Pyhäjärveltä tai Raumanmereltä.
- Pikkupojasta saakka kalastaminen
on ollut mielipuuhaani ja se näkyy tarttuneen omiin poikiini, sillä kalan saatuani he kiikuttavat sen lähimpään pilkkiavantoon takaisin. Ja ahven on pienen
ilmakylvyn jälkeen taas omassa Ahdin
valtakunnassaan.
Suurinta saalistaan ei kalamies Silmu
paljasta, hän toteaa vain, että toistaiseksi
käsienväli on riittänyt.

Kokelas tähtää
kansainvälisiin tehtäviin
Teksti ja kuva: Antti Korpinen

K

ankaanpääläissyntyinen Tero
Luoma, 22, hakeutui vapaaehtoiseen kriisinhallintakoulutukseen pääasiassa henkilökohtaisiin arvoihin liittyvien syiden takia. Mahdollisuus
toimia myös Suomen rajojen ulkopuolella painoi myös vaakakupissa, mutta kaikkein eniten vaikutti koulutuksen
merkitys. Mahdollisuus ehkäistä kansanmurhia, vähemmistöjen alistamista ja diktaattorinalkujen valtaannousuja
vetosi upseerikokelas Luomaan syvästi.
Muut keskeiset syyt olivat englanninkielinen koulutus sekä se, että Luoma tuntee pohjimmiltaan olevansa EU-ihminen
ja federalisti.
- Olen NATOon liittymisen ja EU:n
yhteisten kriisinhallintajoukkojen kannattaja. Tunnen osaltani olevani mukana
tuomassa näkemystä ja viemässä myös
Suomea lähemmäksi kansainvälistä yhteisöä ja yhdentymistä, hän perustelee.

Euroedustajan
avustajaksi Brysseliin
EU-henkisyydestä kertoo myös se,
että Luoma oli aktiivisesti mukana eurovaaliehdokas Alexander Stubbin
uudelleenvalintaan johtaneessa kampanjatyössä suurimman osan edelliskeväästä ja -syksystä. Asepalveluksen
jälkeen suunnitelmissa on muutto Brysseliin Stubbin avustajaksi parin vuoden
ajaksi. Brysselin-komennuksen jälkeen

mies palannee Tampereen Kauppakorkeakouluun, jossa hän on opiskellut laskentatointa jo muutaman vuoden ajan.
Kansainvälisen koulutuksen Luoma
on kokenut hyvin mielekkääksi ja oikealla tavalla haastavaksi. Koulutuksen
aikana on käynyt ilmi, miten vahvasti valmiusyhtymän keihäänkärkijoukkoihin panostetaan. Erityisesti käytössä
oleva kalusto on uusinta uutta ja erinomaisessa kunnossa. Koulutuksen varsinaisen kansainvälisen osion lyhyys
kuitenkin yllätti, vaikka kansainvälisen
kauden alkaessa keskitytäänkin vain ja
ainoastaan kriisinhallinta-asioihin.
- Ensisijainen tehtäväni reservissä tulee kuitenkin olemaan valmistauminen
Suomen puolustamiseen.

säkuussa Latviassa järjestettävään monikansalliseen Amber Hope -kriisinhallintaharjoitukseen, jossa valmiusjoukot
pääsevät testaamaan taitojaan paikallisia
hyväksi kehuttuja maaliryhmiä vastaan.
Amber Hopen jälkeen useimmat koulutettavat allekirjoittavat toimintavalmiussitoumuksen, mutta Brysselin työkomennuksen takia Luoman sitoumuksen
teko lykkäytyy myöhemmäksi. Tavoitteena on kuitenkin päästä ulkomaille
joko komennuksen tai siviilityötehtävien merkeissä. Yritysmaailma ja varsinkin kansainvälinen liiketoiminta kuulostavat hyvältä tulevaisuuden alalta.

Kesällä harjoitukseen
Latviaan

Muille varusmiehille Tero Luoma
haluaa korostaa kansainvälisyyden ja
käytännön kielitaidon merkitystä tulevaisuuden maailmassa. Mieli kannattaa
pitää avoimena ja suunnata ulkomaille joko työn tai oppilasvaihto-ohjelmien myötä. Omia juuriaan ja kulttuuria
ei kuitenkaan pidä unohtaa, vaan kerätä
kokemuksia elämää varten.
- Rajat ovat avoimia ja mahdollisuudet rajattomat. Kannattaa olla ylpeä
omasta syntyperästään ja tavoistaan,
mutta muistaa, että myös vieraat kulttuurit voivat rikastuttaa elämää, Luoma
toteaa.

Kysyttäessä kahden eri kriisinhallintakoulutusta antavan komppanian
yhteistyöstä Luoma sanoo sen olevan
koulutuksen aikana vähäistä. Kuitenkin
mahdollisissa kertausharjoituksissa ja
ainakin kesän Amber Hope -harjoituksen aikana se tulee olemaan tiivistä. 1.
Jääkärikomppanian ja 2. Pioneerikomppanian välillä vallitsee hyvä kilpailutilanne, jossa toinen siivittää toista aina
vain parempiin tuloksiin. Kuten kaikkien kriisinhallintakoulutettavien, myös
kokelas Luoman koulutus huipentuu ke-

Kansainvälisyys
rikastuttaa elämää
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Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo ja
Porilaissoittokunta

Porilaissoittokunta
aloitti arvonsa
tuntien Porilaisten
marssilla

”Karismaattisin
reserviläissoittokunta”

T

yystin uudessa kokoonpanossa loppusyksyn lauantaina Huovinrinteen
elokuvaluokkaan
kokoontuneet satakuntalaiset puhallinmusiikin ystävät odottavat jännityksen
vallitessa ensikommentteja soitannostaan. Orastavan reserviläissoittokunnan asut lienevät kirjavia mallia Cajander, mutta yhteenpuhaltamisen henki on
vankkumaton kuin Talvisodassa ikään.
Kommentoijana on itsensä sotilasmusiikin ”grand old man”; huippuammattilainen, joka toimi aikanaan myös puolustusvoimien ylikapellimestarina.
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- Miksi te minut tänne kutsuitte ja mihin te minua enää tarvitte, kuuluu soiton
tason arviointiin kutsutun tyly mutta rehellinen arvio. Sanojen takana on musiikkieverstiluutnantti Esko Juuri, joka
kommentoi vastʼikään reserviläisistä
kokoonpannun Porin Prikaatin reserviläissoittokunnan, Porilaissoittokunnan,
esitystä - mistäpä muustakaan kuin - Porilaisten marssista. Nyt, 15 vuotta myöhemmin, Porilaissoittokunta puhkuu entistäkin elinvoimaisempana ja puhaltaa
vieläkin kaikuvammin vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ja vaskipuhaltimien
yhdistettyä ilosanomaa kuulijoidensa
mielihyväksi.

Edellä kuvatun episodin kertoi Porilaissoittokunnan (PorSk) synnytyksessä avustanut kapteeni evp. Matti Leppimäki, joka toimi 1980-luvun lopulla
Porin Prikaatin esikunnan komentotoimiston päällikkönä. Silloisen prikaatin
komentajan eversti Olli Nepposen aloitteesta syksyllä 1989 kokoonpuhallettu,
pääasiassa Euran, Kokemäen ja Harjavallan soittokuntien aktiiveista muodostunut Porilaissoittokunta antoi ensikonserttinsa 11. maaliskuuta 1990.
Konserttien ohella soittokunnan musisointia on kuultavissa v. 1997 taltioidulta levytykseltä.
- Emme tienneet, mitä Porilaissoittokunnan perustaminen tulisi merkitsemään, mutta osanotto oli alusta alkaen innokasta, kertoo säkyläläinen

Reijo Virmavirta. Hän on yksi niistä noin kymmenestä puhaltajasta, jotka
ovat olleet mukana soittokunnan toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Maanpuolustustyön ja sotilasmusiikin ohella hän näkee soittokunnan toiminnalla
myös laajempikantoista merkitystä.
- Porilaissoittokunta on pitänyt paikallisia pienempiä soittokuntia hengissä, se
on ollut kokoava voima, Virmavirta toteaa. Hän pitää sitä tällä hetkellä Satakunnan edistyksellisimpänä vapaaehtoisena
puhallinsoittokuntana. Puolustusvoimien järjestämässä ”koulutustarkastuksessa” soittokunta sai persoonallisen erityismaininnan
”karismaattisimpana
reserviläissoittokuntana”. PorSk oli tarkastuksen ainoa pelkästään harrastajista
koostunut soittokunta.

Oman esiintymisasun soittokunta sai
1990-luvun puolivälissä. Porin Prikaatin
historiaan nojaten se mukailee Kustaa
III:n ajan, vuoden 1798 sotilaan asua.

Konsertteja
kotimaassa ja
Kosovossa
15-vuotista taivaltaan juhliva soittokunta on vuosien saatossa kiertänyt
muuallakin kuin Satakunnassa. Esiintymispaikkakuntien luetteloon ovat kirjautuneet mm. Oulu, Kemi, Mikkeli,
Lappeenranta ja Kosovo, missä Porilaissoittajat vierailivat v. 2001. Juhlavuoden
konsertti pidettiin Huittisissa ja sen solistina esiintyi tenori Mika Pohjonen.
Viihdekonserttien ohella Porilaissoittokunta on paikannut myös puolustusvoimien vakinaisia soittokuntia esiintymällä lukuisissa vala-, kotiuttamis- ja
juhlatilaisuuksissa. Virmavirran mukaan
vakinaisten sotilassoittokuntien suhtautuminen on ollut erittäin myönteistä.
- Toimintaamme ohjanneet ja soittokuntaa kouluttaneet vakinaisen väen
kapellimestarit ovat vieneet Porilaissoittokuntaa pitkin askelin eteenpäin,
Virmavirta vakuuttaa. Keskimäärin
kolmen viikon välein harjoittelevan
soittokunnan ikäjakauma on 15 - 70
ikävuoteen. Vaikka puhutaankin reserviläissoittokunnasta, jäseninä on alusta alkaen ollut ja on edelleenkin asevelvollisuuttaan odottavia nuorukaisia
sekä naisia. Elinvoimainen soittokunta
kaipaa kuitenkin jatkuvasti täydennyksiä riveihinsä.
- Oboen ja piccolohuilun soittajista
on pulaa, ja pasunistillekin löytyy töitä,
Reijo Virmavirta paljastaa.

Leikekirja täyttyy. Porilaissoittokunnan 15-vuotisesta taipaleesta
riittää paljon muisteltavaa, Reijo Virmavirta kertoo.

Porilaissoittokunta. Satapäinen yleisö täytti Huittisten Risto Ryti
–salin helmikuussa pidetyssä 15-vuotisjuhlakonsertissa.
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Prätkiä, pst-aseita
ja peltohommia
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

P
Jokasään kouluttaja. Yliluutnantti Pasi Vuorinen kouluttaa
moottoripyörälähettejä myös
talvisin.
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”Yliluutnantti Pasi Vuorinen on
tehokas jokasään kouluttaja. Hänen
joukkueensa löytyy pääsääntöisesti
sekä alokaskauden että joukkokoulutuskauden päättyessä prikaatin
tai valtakunnan parhaimmiston joukosta. Vuorinen on omalla henkilökohtaisella panoksellaan kehittänyt
ja vienyt eteenpäin sekä prikaatin
moottoripyöräkoulutusta että panssarintorjuntakoulutusta. Vuorinen
suorittaa saamansa tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla laittaen
itsensä likoon joka tavalla. Omien
henkilökohtaisten ominaisuuksien ja
kouluttajataitojen perusteella hän on
myös erittäin pidetty varusmiesten
keskuudessa suoraselkäisenä, vaativana ja kyvykkäänä kouluttajana”.

anssarintorjuntakomppaniassa
palvelevan, kouluttajapalkinnolla
palkitun yliluutnantti Pasi Vuorisen sotilasura alkoi tuossa samaisessa yksikössä v. 1989. Jälki-RUK:n käyminen
tiesi silloisen 11 kk:n palveluksen venymistä täyteen vuoteen. Opistoupseerin perustutkinnon hän suoritti Päällystöopistossa 1991 - 1993 ja jatkokurssin
v. 2003. Koulutuksensa mukaisesti hän
on toiminut koko ajan panssarintorjuntakouluttajana.
- Nykypäivän koulutus on varsin intensiivistä. Panssarintorjunnnassa erilai-

set simulaattorit ovat olleet käytössä jopa
pitkään, ja niitä käytetään koulutuksessa
viikoittain, Vuorinen kertoo. Hänen palvelusuransa aikana myös varusmiesjohtajien rooli on muuttunut oleellisesti.
- Varusmiesjohtajat ovat saaneet enemmän koulutusvastuuta ja meidän kouluttajien rooli on osittain muuttunut eräänlaiseksi työnohjaajaksi.
Kuluneiden 15 vuoden aikana Vuorinen on tehnyt omakohtaisia havaintoja
myös varusmiesten suhtautumisesta palvelukseen.
- Minusta tuntuu siltä, että nykyisellään osa varusmiehistä antaa periksi liian helposti ja keskeyttää palveluksensa
aika heppoisin perustein. Toisaalta heidän
älylliset valmiutensa ovat varsin korkeat,
mikä näkyy mm. siinä, että he omaksuvat uusinta tekniikkaa sisältävän Panssarintorjuntaohjus 2000:n erittäin nopeasti,
Pasi Vuorinen on todennut.

Rajat hakusessa
Yliluutnantti Vuorinen suoritti puolustusvoimien moottoripyöräkortin v. 1996.
Parisen vuotta myöhemmin hänet komennettiin ajo-opettajakoulutukseen, minkä
jälkeen hän on toiminut moottoripyöräkurssien kouluttajana.
- Vuosittaiset kolme moottoripyöräkurssia tarjoavat mukavaa vaihtelua arkiseen aherrukseen. Kalustona meillä on
400 cm3:n KTM-enduropyörät, jotka on
suunniteltu erityisesti maastoajoon.
Kurssille valittavilta varusmiehiltä
edellytetään aikaisempaa ajokokemusta.
Heidät koulutetaan joko moottoripyöräläheteiksi tai -tiedustelijoiksi. Halukkaista ei ole pulaa.
- Keskeisenä tavoitteena on, että kurssin aikana jokainen löytää omat rajansa
pyörän käsittelyssä. Siinä missä joku hyppää pyörällä ojan yli, toinen saattaa tarvita lankkua avuksi, Vuorinen havainnollistaa asiaa.
Loimaalla syntynyt ja Mellilässä vuodesta 1999 asunut Vuorinen on työnsä
ohella osa-aikainen viljanviljelijä. Palkkatyön ja maanviljelyksen yhteensovittaminen on hänen mukaansa sujunut ongelmitta.
- Leirit ja harjoitukset osuvat ajallisesti
sopivasti kylvöjen, myrkytysten ja puinnin lomaan. Esimiehet ovat myöskin suhtautuneet erittäin myötämielisesti lomien
jaksottamiseen maanviljelyksen ehdoilla,
Vuorinen kiittelee.
Muutenkin hän on tyytyväinen työhönsä Porin Prikaatissa, vaikka palkkauksesta
löytää kritisoitavaa.
- Uusi palkkausjärjestelmä ei kyllä
isommin kannusta toimimaan kouluttajan
tehtävissä, Pasi Vuorinen toteaa.

Intin paras. Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala onnittelee
Vuoden sotilasurheilijaa, kapteeni Raimo Turtista

Presidentti Ahtisaaren
palkinto Porin Prikaatiin
Teksti: Samuli Vahteristo
Kuvat: Matti Vihurila
Porin Prikaatin urheiluvuosi -04 oli
jälleen menestyksekäs. Ampumasuunnistuksen ja sotilas 5-ottelun joukkuemestaruus sekä maastoammuntajoukkueen kolmas sija varmistivat sen, että
presidentti Ahtisaaren kiertopalkinto
voitiin sijoittaa Porilaisten palkintokaappiin.
Joukkuemenestyksen kruunasivat
hienot yksilösuoritukset, joiden kirkkaimpana tähtenä on Vuoden sotilasurheilijaksi valittu kapteeni Raimo
Turtinen, suunnistuksen lyhyen matkan sotilaiden maailmanmestari. Normaalimatkalla hän tuli toiseksi. Turtinen palvelee laatupäällikkönä Porin
Prikaatissa.
Porilaiset eivät ylpeile pelkästään
hienoilla huippu-urheilutuloksillaan.
Varusmiesten kunnon kohottamiseen
palveluksen aikana kiinnitetään paljon
huomiota. Hyviä tuloksia onkin saatu
aikaan.
Alokasajan rapakuntoisista miehistä ja nykyisin myös naisista on ”miesten koulussa” saatu kotiuttamispäivään
mennessä ”leivottua” kovakuntoista
porukkaa. Toki prikaatiin palvelukseen

saapuu myös hyväkuntoisia nuoria.
Prikaatin palkattu henkilöstö on sitoutunut kunnonkohennusohjelmaan, jossa
komentaja näyttää esimerkkiä. Kuntosali
on ahkerassa käytössä ja liikunnan massatapahtumissa, kuten Finlandia hiihdossa, Jukolan Viestissä, Kesäyön marssilla
ja Tukholman maratonilla ovat Porilaiset
vuodattaneet hikipisaroita oman kuntonsa eteen.
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O

len hiemän jännittynyt odotellessani haastateltavaa 1.Jääkärikomppanian toimistossa,
koska en ole aiemmin ollut tekemisissä
naisalikersanttien kanssa. Hermostuneisuuteni osoittautuu kuitenkin turhaksi,
sillä ovesta astuu mutkaton, mallikas ja
hyväkäytöksinen Mirva Honkonen, 21.
Somerolaissyntyinen ja sittemmin turkulaistunut Honkonen ehti opiskella itsensä lähihoitajaksi ja työskennellä tässä
vaativassa ja ihmisläheisessä ammatissa
kaksi vuotta ennen sotilasuran alkua. Sisimmässä kuitenkin kyti palava halu kokeilla omia rajojaan.
- Armeija on kiinnostanut pienestä pitäen, ihan jostakin 10-vuotiaasta asti.

Teksti ja kuvat: Antti Korpinen
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Käytyään läpi Suomen Kansainvälisten Valmiusjoukkojen hakuprosessin ja
tultuaan valituksi, Mirva päätti hakeutua
lääkintäkoulutukseen.
- 1.Jääkärikomppaniassa ei ole ollenkaan lääkintä-aliupseeria, mutta sen
sijaan kahdeksan lääkintämiestä, jotka
ovat kaikki alikersantteja, hän kertoo.
Lähihoitajakoulutuksesta huolimatta
lääkintämieskurssi osoittautui mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi elämykseksi. Siviililääketieteeseen verrattuna
armeijaopetuksen painopisteet ovat erilaiset, keskittyen lähinnä sotavammoihin ja henkeäpelastavaan ensiapuun.
Palvelus on rankan alun jälkeen sujunut hyvin. Mitään erityistä Honkonen
ei palvelukselta odottanut, mutta on tyytyväinen suorituksiinsa tähän mennessä. Lähiaikojen ohjelmassa on joukkokoulutuskausi, joka päättää kansalliseen
puolustukseen tähtäävän koulutuksen.
Sen jälkeen alkaa innolla odotettu kansainvälinen koulutusjakso, joka huipentuu Liettuassa kesällä pidettävään Amber Hope -harjoitukseen. Suurimpana
varusmiespalveluksen antamana hyötynä Honkonen pitää kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja suurta määrää uusia
ystäviä, jotka pysynevät kuvioissa mukana jatkossakin. Mitään konkreettista
siviilielämässä tarvittavaa erikoistaitoa
ei ole matkan varrella tarttunut mukaan,
mutta kokemusta hän pitää kuluneen
ajan arvoisena.

Viestimiesten
taidot
kohdallaan

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Ritarimalja komistaa Viestikomppanian
vitriiniä jo kolmatta kertaa

Inttikaverit
säilyvät

Voitto kotiin. Sopimussotilas, ylikersantti Petri Suni
(vas.) ja kapteeni Tomi
Mustalahti esittelevät ylpeinä Ritarimaljaa.

Kriisinhallinta
ulkomailla kiinnostaa
Mikäli vapaaehtoisen asepalveluksen
jälkeen tulee tilaisuus lähteä ulkomaankomennukselle, Mirva aikoo siihen tarttua. Muussa tapauksessa suunnitelmissa
on heinäkuussa paluu hoitoalalle ja jatko-opiskelut. Terveydenhoito kiinnostaa
ja on osoittautunut sopivaksi työsaraksi.
Ennen tätä kaikkea alikersantti Honkonen kuitenkin suuntaa ase- sekä tupa-,
kaappi- ja siisteystarkastuksiin ja niiden
jälkeen lomatarkastuksen kautta pidennetylle viikonloppuvapaalle. Aliupseerikoulun jälkeen lomat ovat toistaiseksi pyörineet hyvin eikä vuodenvaihteen
jälkeen ole ollut liikaa kiinnioloviikonloppuja. Ennen lähtöään Mirva antaa
neuvon, kannattaa nauttia pienistäkin
hetkistä. - Palvelusaika hujahtaa lopulta
ohi nopeasti, alikersantti Mirva Honkonen vakuuttaa.

V

iestiaselajin koulutustasomittaus pidettiin maanpuolustusalueiden taistelu- ja ampumaharjoitusten yhteydessä viime joulukuussa.
Viiden viestipataljoonan joukot esittelivät vaihtelevalla menestyksellä taitojaan
aselajinsa eri tehtävissä. Länsi-Suomen
Viestipataljoonan varusmiehet voittivat kilpailun ylivoimaisesti arvosanalla
4,50 maksimin ollessa 5,0. Toiseksi tullut Etelä-Suomen Viestipataljoona ylsi
arvosanaan 3,64. Voitto on ”Porilaisille”
järjestyksessään jo kolmas.
- Meillä oli ensimmäistä kertaa koulutettavana jääkäripataljoonan viestijoukkue. Aikaisemmista saapumiseristä
olemme kouluttaneet viestijoukkoja Esikunta- ja Viestipataljoonan Viestikomppaniaan, kertoo kapteeni Tomi Mustalahti. Koulutustasoa tarkistettaessa

arvioitsijat kiinnittivät huomiota mm.
viestiyhteyksien rakentamiseen sekä
niiden toimivuuteen ja taistelunkestävyyteen, lähipuolustuksen järjestelyihin ja majoittumiseen. Huippusuoritus
edellyttää koko joukon sitoutumista yhteiseen tehtävään. Kapteeni Mustalahti
ylisti etenkin keskeisten varusmiesjohtajien merkitystä mallikkaaseen lopputulokseen.
- Joukkueen johtaja, upseerikokelas Petri Suni ja viestimestari, kersantti Rami Reunanen sitouttivat joukon
omalla esimerkillään ylivoimaisen voiton tuoneeseen suoritukseen, Mustalahti
komppanian päällikkönä tietää. Hän kiittelee myös kouluttajana toimineen luutnantti Samuli Vähä-Mäen panosta koulutuksen suunnittelussa ja läpiviennissä.
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”Ylikersantti Pohjolainen on omalla henkilökohtaisella panoksellaan,
olemuksellaan ja kouluttajataidoillaan antanut prikaatin sotilaspoliisien
koulutukseen oman koulutustavan jo
usean vuoden ajan. Pohjolaisen henkilökohtainen työtaito ja kouluttamistaito on rauhallista ja mukaansatempaavaa. Ylikersantti Pohjolainen
toimii lisäksi Satakunnan turvallisuusyksikön voimankäytön pääkouluttajana.”

26

”Korpisheriffin”
kotiinpaluu

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

S

äkylän Huovinrinteellä lapsuutensa ja osan nuoruuttaan viettänyt Eetu Pohjolainen päätyi
Pyhäjärveä edemmäksi kalaan ja suoritti varusmiespalveluksensa silloisessa
Hämeen Jääkäripataljoonassa Hattulan
Parolannummella. Tuolta ajalta mieleen
ovat jääneet sellaiset kouluttajat kuin
sotilasmestari Markku Rastas ja ylikersantti Markku Alen, jotka Pohjolainen
edelleen mainitsee kouluttajaesikuvikseen. Varusmiespalveluksen jälkeinen
80-luku taittui peltiä nöyryyttäen Turun
seudulla. Lähi-Idän rauhanturvatehtävien myötä veri veti kuitenkin takaisin sotilasmiljööseen.
- Myin Turussa sijainneen peltisepänyritykseni ja lähdin rauhanturvaajaksi Golanin kukkuloille v. 1991. Kojoottikomppaniassa (1.Jääkärikomppania)
viettämäni vuoden aikana syttyi kiinnostus intin hommiin, minkä seurauksena hakeuduin sotilasammattihenkilön
tehtäviin Turun ja Porin Sotilasläänin
Esikuntaan. Sijoituspaikkani oli Raasin leiri- ja varastoalue Yläneellä, missä
toimin vartiointitehtävissä. ”Korpisheriffinä” tuolla syrjäisellä toimipaikalla
vierähti kuutisen vuotta. Raasi oli hyvä
työpaikka, Pohjolainen muistelee uraansa ennen Säkylään siirtymistään v. 1999.
Monen harppauksen jälkeen oltiin siis
takaisin lähtöruudussa; vähän vanhempana, mutta paljon viisaampana.

Partiointia kelkalla ja
moottoripyörällä
Säkylässä tarjolla ollut sotilaspoliisitehtävä houkutteli Eetu Pohjolaisen
takaisin lapsuudenmaisemiin. Nyt nafti nelikymmppinen ylikersantti huokuu
elinvoimaa saapuessaan sovittuun tapaamiseemme. Mies ilmiselvästi viihtyy työssään.
- Kaipa kipinä näihin armeijan hommiin jäi jo lapsuudessa, olihan isäni
pitkään prikaatin palveluksessa. Pikkunöösinä tuli koluttua nämä Huovinrinteen nurkat läpikotaisin, Pohjolainen
muistelee. Sotilaspoliisina hänen työnsä koostuu pääasiassa noiden samojen
”nurkkien” koluamisesta, mutta toki

Takaisin lähtöruutuun. Lapsuudenmaisemiinsa
palannut ylikersantti Eetu Pohjolainen kouluttaa
tuleville spol-aliupseereille mm. aseenkäyttöä.
toisenlaisessa roolissa. Autopartioinnin
ohella Pohjolainen on totuttu näkemään
partioimassa niin moottorikelkalla kuin
moottoripyörälläkin. Hänen mukaansa
yksi talvinen huolenaihe ovat prikaatin
harjoitus- ja ampuma-alueella liikkuvat luvattomat kelkkailijat. Pohjolainen
muistuttaa, että siviilien liikkuminen
alueella on rajoitettu ainoastaan merkityille liikuntareiteille jo pelkästään turvallisuussyistä.
- Kelkkailijoilla on suuri vaara joutua
tietämättään ammuntojen vaara-alueelle,
kun heillä on kypärät päässä eivätkä he
moottorin melun seasta erota ammuntojen ääntä. Ilmoitamme kaikista luvattomista kelkkailijoista ja moottoripyöräilijöistä automaattisesti poliisille.

Uusia uria AuK:ssa
Maaliskuun alussa Pohjolainen aloitti
uudessa tehtävässä Aliupseerikoulun sotilaspoliisilinjan kouluttajana. Hän keskittyy pääasiassa tulevien spol-aliupseerien ase- ja ampumakoulutukseen sekä
voimankäyttökoulutukseen.

- Esitin aikoinaan ajatuksen, että me
vartiostossa työskentelevät sotilasammattihenkilöt toimisimme vartiotehtävien ohella myös aliupseerikursseilla
kouluttajina. Perustelin asiaa sillä, että
näin meille tarjoutuu mahdollisuus hioa
koulutustaitojamme ja samalla pystymme vaikuttamaan siihen, mitä tuleville sotilaspoliisialiupseereille opetetaan.
Kurssin jälkeen nämä ryhmänjohtajat
työskentelevät meidän apunamme vartiostossa ja muissakin sotilaspoliisitehtävissä. Esimiehet hyväksyivät ideani, ja nyt olen itse ensimmäisenä täällä
kouluttamassa, ylikersantti Pohjolainen
kertoo.
Raumalla asuva Pohjolainen on perinyt isältään ammatin ohella myös harrastuksen. Talvella vapaa-aika kuluu
hirvi- ja jänisjahdeissa ja kesäisin veneillessä. Monien erämiesten kesäharrasteisiin kuuluu kalastus, mutta Pohjolainen tekee poikkeuksen.
- Saatan minä ongen heittää veteen,
muttei sen enempää. Pääasia, että olo
on lokoisa.
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Testaajat tarkkoina. Kapteenit Saku Silmu ja Jyri
Hollmen suorittavat kenttäkokeita KASI-järjestelmään
kuuluvalla kertasingolla.

28

Parhaiten koulutettu voittaa

KASI kaksipuolisen taistelun
simulointijärjestelmä
Teksti: Jyri Hollmen

Kuvat: Jyrki Holmen ja Samuli Vahteristo

Simulaattoreita on käytetty sotilaskoulutuksessa pitkään. Ensimmäiset simulaattorit
tehtiin lentosuunnistuskoulutuksen apuvälineiksi. Sieltä ne ovat levinneet miltei jokaiseen
koulutusharaan ja aselajiin.

Simulaattoreita on monenlaisia käyttötarkoituksen mukaan. Suora-ammunta-aseiden simulaattorit perustuvat
lasersäteen käyttöön. Jalkaväessä ensimmäiset simulaattorit tulivat pst-ohjuksiin
ja panssarivaunuihin yli 20 vuotta sitten.
Käsiaseiden simulaattoreita meillä on
ollut käytössä vajaat kymmenen vuotta. Simulaattori liitetään aseeseen, jolloin sillä pystytään ampumaan ammusten sijasta lasersädettä. Laserin osuessa
maalijärjestelmän ilmaisimet tunnistavat
sen ja laskevat osumapisteen ja sen vaikutuksen kohteessa.

”Isoveli”
valvoo kaikkea
KASI-järjestelmässä kaikki harjoitukseen osallistuvat taistelijat, aseet,
ajoneuvot ja asejärjestelmät varustetaan simulaattorilla, paikannuslaitteella
ja tiedonsiirtoyksiköllä. Paikannuksen
ja tiedonsiirron ansiosta harjoituksen
johdossa voidaan seurata joukkojen tai
ajoneuvojen liikettä, toimia ja tilaa. Harjoituksen johdossa datasta poimitaan
keskeisimmät multimedialla ryyditettyä
palautetta varten.
KASI-järjestelmä koostuu asesimu-

laattoreista, tiedonsiirtojärjestelmästä,
johtokeskuksesta ja palautejärjestelmästä. Järjestelmän toimintaa tuetaan huolto- ja varastokonteilla. Siihen kuuluu
noin 400 mieskohtaisesta varustesarjaa
sekä noin 100 ajoneuvoon asennettua
ampuma- ja/tai maalisimulaattoria sekä
noin 60 panssarintorjunta-asesimulaattoria.
Johtokeskuskontissa harjoitus suunnitellaan, valmistellaan ja toimeenpannaan. Kontissa seurataan reaaliaikaista tilannekuvaa, toteutetaan tykistön ja
heittimistön tulitehtävät sekä miinoitteet
ja niiden raivaaminen. Samanaikaisesti
kontissa valmistellaan harjoitusvaihetta
seuraavaa palautetilaisuutta.

Mahdollisuus
antaa monipuolista
palautetta
Järjestelmän suurimpana uutuutena
voidaan pitää palautteenanto mahdol-

lisuuksia. Palautetta on monen tasoista
välittömästä laukauksen jälkeisestä indikaatiosta koko harjoitusjoukolle pidettävään palautetilaisuuteen.
Maastossa annettavaa palautetta tuetaan tilastoin ja graafisin kuvaajin.
Komppanian pääkouluttaja ohjeistaa
joukkueidensa palautetilaisuudet ja tukee niitä tarvittavilla lisätiedoilla ja tulosteilla.
Johtajapalaute voidaan antaa palautekontissa. Nykyaikaisella multimedialla tuetaan perinteistä palautetta, jossa johtajat johdatetaan tekemään itse
johtopäätökset ja parantamiskohteet
omasta ja joukkonsa suorituksesta. Palautteessa voidaan käyttää karttapohjaa
tai 3D-maastokuvaa näyttämään play
backinä taistelun keskeisimmät vaiheet.
Palautteeseen voidaan liittää tilastoja,
raportteja, videokuvaa taistelusta, nauhoitettua radioliikennettä ja kouluttajaerotuomarien lähettämiä kommentteja
paikan päältä.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
PORIN PRIKAATIIN
SIIRTYNEET:
Puolustusvoimien Kansainvälisestä
Keskuksesta:
Everstiluutnantti
Mauri
Koskela
1.3.2005
Pääesikunnasta:
Majuri Esko Liimatta 1.3.2005
Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Määräaikaiset nuoremmat upseerit
27.1.2005:
Luutnantti Sippo Juures
Luutnantti Ville-Matti Koski
Luutnantti Lotta Kotkasaari
Luutnantti Matti Kulmanen
Luutnantti Mikael Lähdesmäki
Luutnantti Lauri Mukka
Luutnantti Henri Palin
Luutnantti Antti Parviainen
Luutnantti Mikko Rikkonen
Luutnantti Juho Talvitie
Luutnantti Tommi Vironen
Määräaikainen reserviupseeri 1.2.2005:
Vänrikki Antti Laak
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Reservistä:
Sotilasammattihenkilö
(alikersantti)
Tero Lehtola 1.3.2005
Sotilasammattihenkilö (vääpeli) Jyrki
Simula 1.2.2005
Sotilasammattihenkilö (korpraali) Tero
Saari 1.2.2005
Sotilasammattihenkilö
(ylikersantti)
Mika Huju 3.1.2005
Sotilasammattihenkilö
(alikersantti)
Simo Vallimäki 3.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Jussi Vienonen 1.2.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Ilkka Hurmerinta 17.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Antti Jaakkola 17.1.2005

Ylikersantti (sopimussotilas) Mikko
Kieskievari 17.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Mikko
Forsman 1.10.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Akseli Hakala 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Antti Hiitti 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Juha-Antti
Koskinen 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Aki Järvinen 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Pekka
Koskinen 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Mikko
Lehtoranta 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Henri Memonen 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Aki Nieminen 10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Petri Suni
10.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Matti Tähti 10.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Jesse Forsström 10.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Joonas Huhta 10.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Joonas Lampi 10.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Santeri Muurinen 10.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Antti Soinoja 10.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Tino Torro
10.1.2005
Alikersantti (sopimussotilas) Kalle Heikola 10.1.2005
Alikersantti (sopimussotilas) Juha-Matti
Luostarinen 10.1.2005
Alikersantti (sopimussotilas) HansChristian Sundqvist 10.1.2005

PORIN PRIKAATISTA
SIIRTYNEET:
Pääesikuntaan:
Everstiluutnantti Petri Mattila 1.3.2005
Pääesikuntaan:
Everstiluutnantti Jari Kytölä 1.2.2005
Reserviupseerikouluun:
Luutnantti Jani Toivanen 1.1.2005
Reserviin:
Kersantti (sopimussotilas) Raimo Lamminen 11.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Pekka SiltaMattila 11.1.2005
Kapteeni Heikki Mäki 9.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Tuomas
Hanhela 1.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Mikko
Kiiski 1.1.12005
Ylikersantti (sopimussotilas) Jaakko
Lehtinen 1.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Matti Lehto 1.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Antero
Paukku 1.1.2005
Ylikersantti (sopimussotilas) Jukka-Pekka Salli 1.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Tomi Ketola
1.1.2005
Kersantti (sopimussotilas) Juho Toivola 1.1.2005
Alikersantti (sopimussotilas) Pasi Kotolahti 1.1.2005
Alikersantti (sopimussotilas) Henna Rosilainen 1.1.2005
Alikersantti (sopimussotilas) Jani Vuorinen 1.1.2005

Kalustokiikari

Liekkiä tehokkaampi
Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuvat: SA-kuva
tulituki
Saksalaisvalmisteinen kranaattikonekivääri 2005 korvaa vähitellen puolustusvoimien venäläisvalmisteisen kranaattikonekivääri AGS-17:n. Uusi ase
poikkeaa monessakin suhteessa vanhasta, Plamyaksi eli Liekiksi kutsutusta aseesta.
- Asehan on hyvä verrattuna vanhaan,
toteaa sitä kokeillut yliluutnantti Vesa
Mustonen Kaartin Jääkärirykmentin
huoltokeskuksen esikunnasta. Uusi kranaattikonekivääri on kerta- ja sarjatulta
ampuva, vyösyöttöinen ryhmän tulitukiase.
Yliluutnantti Mustosen kertoman
mukaan ase lisää tulituen tehokkuutta,
koska sillä voidaan ampua ontelosirpalekranaatteja ja sitä voidaan siten käyttää sekä joukkoja että kevyesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan. AGS-17:llä
voidaan ampua ainoastaan sirpalekranaatteja joukkoja vastaan. Uusi ase on
myös vanhaa turvallisempi käyttöinen.
Lisäksi sen kranaateissa on itsetuho-

mekanismi, joka takaa, ettei maastoon
jää räjähtämättömiä ammuksia. Toisaalta kranaattikonekivääri 2005 on suorasuuntaus-ase, kun AGS-17:llä voidaan
ampua epäsuoraakin tulta. Ase on myös
noin kolme kertaa vanhaa painavampi.
Uusi kranaattikonekivääri valittiin viiden vaihtoehdon joukosta. Keskeisiä valintaperusteita olivat toimintavarmuus ja
turvallisuus. Asetta voidaan käyttää ajoneuvojen kehälavetille asennettunakin.
Hankintaan kuuluvat myös harjoitusampumatarvikkeet.
Aseen on valmistanut Heckler &
Koch. Se tulee koulutuskäyttöön vuoden 2006 alusta muun muassa Porin
Prikaatissa ja Kaartin sekä Utin Jääkärirykmenteissä. AGS-17 on ollut ampumakiellossa jo lähes neljä vuotta. Ampumakielto asetettiin sen jälkeen, kun
yksi reserviläinen menehtyi ja toinen
loukkaantui kranaatin räjähdettyä aseen
edessä Kankaanpään Niinisalossa.

Kranaattikonekivääri
2005
Kaliiperi: 40x53 millimetriä
Aseen paino: 29 kiloa
Jalustan paino: 10 kiloa
Kehdon paino: 10 kiloa
Paino ampumakunnossa: 78,6 kiloa
Pituus: 1 180 millimetriä
Korkeus tuliasemassa: 550 - 1 495
millimetriä
Tulilajit: kerta- ja sarjatuli
Lähtönopeus: 214 metriä sekunnissa
Teoreettinen tulinopeus: 350 laukausta minuutissa
Maksimikantama: 2 200 metriä
Ampumaetäisyys: mekaanisella tähtäimellä 600 metriä, heijastintähtäimellä 1 500 metriä
Ampumatarvikkeet: sirpale- ja ontelosirpalekranaatti
Ontelosirpalekranaatin panssarinläpäisykyky: 70 millimetriä
Käyttölämpötila: -46 - +68 astetta
Miehistö: johtaja, ampuja, lataaja ja
kaksi ammusmiestä
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Teksti ja kuvat: Ville Kankare

H
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elmikuinen torstaiilta
sotilaskodissa
oli erilainen. Pöydät
olivat yhdeltä seinustalta saaneet väistyä
ja tilalle oli ilmestynyt kaiuttimien, valojen ja savukoneiden muodostama kokonaisuus. Ensimmäiset paikallaolijat
saivat esimakua tulevasta illan artistin
suorittaessa viimeisiä tarkistuksia ennen
keikkaa. Hieman ennen kahdeksaa oli
sotilaskoti täyttynyt illan esitystä odottavista varusmiehistä ja näyttipä mukaan
mahtuneen muutama siviilikin. Aivan
täyteen ei sotilaskoti ollut tällä kertaa
ahdettu. Hetkeä ennen illan kohokohtaa
DJ aloitti musiikin soittamisen tarkoituksenaan lämmitellä yleisöä ennen artistin astumista lavalle. Kellon lyödessä
kahdeksan lavalle nousi Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Susanna
Vuorinen, joka toivotti varusmiehille
hauskaa iltaa ja samalla illan artistin ter-

vetulleeksi lavalle. Sotilaskodin pimeästä nurkasta lavalle nousi maailmallakin
paljon mainetta niittänyt Redrama-nimellä esiintyvä Hip Hop -artisti.

Huutokilpailu
kohotti tunnelmaa
Ensimmäisen kappaleen aikana tunnelma sotilaskodissa oli edelleen odottava, yleisön istuessa hiljaa paikallaan.
Muutaman artistin taholta tulleen rohkaisun jälkeen alkoi yleisöstäkin löytyä ääntä, ainakin silloin, kun kyseessä
oli oman komppanian kunnia Redraman
pitämässä huutokilpailussa. Tasaväkisen
kilpailun voittajaksi julistettiin lopulta
2. Pioneerikomppania. Reilun puolen
tunnin esityksen jälkeen vuorossa oli
viimeinen kappale ja sotilaskodin viihdeilta voitiin tällä kertaa julistaa päättyneeksi. Laadukkaan keikan jälkeen
varusmiehet palasivat hyvillä mielin ta-

kaisin omiin komppanioihinsa.
Innokkaimmat varusmiehet kävivät keikan jälkeen pyytämässä nimikirjoituksia sekä esittämässä kysymyksiä
koskien muun muassa artistin tulossa
olevaa albumia. Redrama vastaili mielellään esitettyihin kysymyksiin ja jakoi nimikirjoituksia. Hän kertoi tämäniltaisen keikkansa olleen ensimmäinen
esiintyminen pelkästään varusmiehille.
Artisti oli tyytyväinen hyvin sujuneesta
keikasta ja siitä, että pystyi tarjoamaan
varusmiehille vaihtelua arkeen. Suurin
osa varusmiehistä tuntui myös nauttineen illan keikasta.
- Ihan mukavaa vaihtelua se oli, vaikka en normaalisti tällaista musiikkia
kuuntelekaan, totesi jääkäri Vappula keikan jälkeen.
Paljon paremmin ei olisi ilta enää
voinut sujua, totesi järjestelyissä mukana ollut varusmiestoimikunnan sihteeri
jääkäri Marcus Toivola.

33

Turun
kasarmialueen
uusi kukoistus
loppusuoralla
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo
Rakennuspiirrokset: Kari Savola

Porin Rykmentin – Porin
Prikaatin killan hanke Turun kasarmin pienoismallin rakentamiseksi etenee
aikataulussaan. Kasarmit nousevat kärsivällisellä työllä. Tuhansia tunteja
hankkeen parissa uurastaneet arvioivat edessä jo
häämöttävän loppusuoran.
Pienoismalli on esillä ensi
kertaa killan vuosikokouksessa Huovinrinteellä.
- Meillä on loppukirin paikka, sanovat piirustuksista
vastaava Kari Savola ja rakentaja Erkki Kaunisto.
Melkein valmis. Kiltaveljet Kari Savola ja Erkki Kaunisto ovat mittavan jättiurakkansa loppusuoralla. Vielä tämän vuoden aikana valmistuu Turun kasarmin pienoismalli vuodelta 1934.
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Kari Savola on aloittanut tutkimustyön Turun kasarmin rakennusten osalta
jo vuonna 1996. Rakennuksia pienoismalliin tulee 51 ja puita sekä pensaita
yhteensä noin 250.
- Arvioin, että pysymme aikataulussa
ja työ on valmis tämän vuoden loppuun
mennessä. Voidaan kai puhua loppusuorasta, joka tulee kestämään miltei vuoden. Omalta osaltani saan viimeisten 10
rakennuksen piirustukset valmiiksi vielä kevään kuluessa, kertoo turkulainen
Savola.
Jotakin työn mittavuudesta kertoo se,
ensimmäisen rakennuksen piirtämiseen
meni 200 tuntia.

Piirustukset tulostetaan yleensä 1:
100 / 1:200 mittakaavassa ja rakennetaan 1:200.
Tavoitteena on mahdollisimman tarkasti jäljitellä vuoden 1934 Turun kasarmialuetta.
- Rakennus- ja asemapiirustuksia on
etsitty kaikista mahdollisista paikoista.
Alueella asuneita on haastateltu ja valokuvia tutkittu suurennuslasin kanssa.
Vähin erin, pala palalta yksityiskohdat ovat loksahtaneet kohdalleen. Pari
vuotta sitten alueesta tehtiin kartta, jossa myös rakennukset ja puut ovat mahdollisimman alkuperäisillä paikoillaan,
Savola kertoo.

Kaikessa pyritään mahdollisimman
aitoon lopputulokseen.
- Harmaat pikkurillin kynnen korkuiset sotilaat tulevat valtaamaan hiekoitetut käytävät ja kasarmien pihat.
Kaikkialla kasarmialueella sotilaat ovat
arkisessa työn touhussa ja sulkeiskentällä nähdään viivasuoria sotilaiden rivistöjä, Savola ennakoi lopputulosta.
Savolan piirustusten pohjalta valmistuu kaksi pienoismallia. Luutnantti Erkki Kauniston rakentama malli sijoitetaan Porilaismuseon tiloihin Säkylän
Huovinrinteelle. Pienoismallitoimisto
Lauri Karskela valmistaa Turun Yliopistosäätiön kustantamana toista pienois-

mallia, jonka sijoituspaikka on jossakin
yliopiston tiloissa.

Pienoismallirakentamisen
korkeakoulussa
Luutnantti Erkki Kaunisto ahertaa
kaiken vapaa-aikansa pienoismalliin
tulevien rakennusten ja maastopohjan
kanssa.
- Tällä hetkellä on 18 rakennusta täysin valmiina ja puolivalmiina on kahdeksan rakennusta, jotka olen tehnyt
tietyllä tekniikalla ”sarjatyönä”. Se on
selvästi nopeuttanut rakentamista. Yhden isomman rakennuksen valmistamiseen meni aluksi aikaa noin 50 tuntia.
Nykyisin olen jo nopeampi, eikä lopputulos siitä kärsi.
Kaunistolla on aikaisempaa kokemusta pienoismallien rakentamisesta,
mutta tähän asti hän on tehnyt pääsääntöisesti erilaisia autoja.
- Vuonna 2000 tulin mukaan tähän
rakentamisprojektiin. Jos olisin silloin
tiennyt miten mittava ja kärsivällisyyttä
vaativa työ tämä on, varmasti olisin harkinnut enemmän. Asioita pitää tarkastella kuitenkin positiivisesti. Tämä on ollut
pienoismallirakentamisen korkeakoulu,
joka on tuonut melkoisesti lisää ammattitaitoa.
Killan lisäksi alueen elinkeinoelämä
on vahvasti sponsoroimassa hanketta.
- Olemme joiltakin osin pystyneet
jopa säästämään kustannusarviosta.
Laadusta emme ole tinkineet, Kaunisto kertoo.
Suunnitelmissa kangastelee myös Turun kasarmialuetta ja sen historiaa koskeva kirja.
- Tavoitteena on kirjan sivuilla kertoa kasarmialueella asuneiden ja asevelvollisuuttaan suorittaneiden arjesta
1930-luvulla sekä kasarmialueen historia 1880-luvulta 1970-luvulle osittain
kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta
katsottuna, Savola sanoo. Porilaisistahan on oma joukko-osastohistoriikki jo
olemassa.

Suomen 2. Turun tarkkʼ ampujapataljoona muutti alueelle. Urakkatyön vauhdittamana loput rakennuksista valmistuivat
1885.
Vuonna1899 alueelle rakennettiin
vielä pari asuinrakennusta, uusi sauna ja soittokunnalle oma rakennus.
Myös monet alueen istutuksista ovat
tarkkʼampujapataljoonan ajalta.
Vuosina 1902 -1917 venäläiset rakennuttivat alueelle puisia ja tiilisiä tallirakennuksia sekä joitain varastorakennuksia. Viimeisenä rakennettiin 1915
Upseerikerhon keittiöosa.
Noin 15 hehtaaria käsittävän Turun
Kasarmialueen kukoistuskausi oli 1934,
jolloin sen rakennuskanta oli suurimmillaan. 1930- ja 1940- luvuilla purettiin joitakin huonokuntoisia rakennuksia. 1950-luvun alussa rakennettiin vielä
kaksi isoa kerrostaloa Vänrikinkadun
varteen.
Alueella on toiminut seitsemän joukko-osastoa, vaikka Porilaiset ovat eri nimillä muodostaneet selvän pääjoukon.

1883-1901 Suomen 2. Turun tarkkʼ ampujapataljoona
1902-1917 Venäläiset joukot
1919- 1939 Porin Rykmentti
1941-1944 Alue oli hallinnollisesti laivaston hallussa.
1944-1952 JR 6
1952-1957 3. Prikaati
1957-1966 Porin Prikaati
1966-1970 Turun Ilmatorjuntapatteristo
Viimeisenä alueelta poistui Turun Ilmatorjuntapatteristo 1970. Sen jälkeen
alue on ollut Turun Yliopiston käytössä.
Rakennuksista pääosa purettiin 1970- ja
1980-luvuilla
Rakennuksia on jäljellä enää yhdeksän, jotka ovat ainakin osittain suojeltu.

Vuosikymmenen työ.
Kari Savolalta on mennyt esiselvitykseen, kartan ja yksityiskohtaisten rakennuspiirustusten tekoon lähes 10 vuotta.

Turun kasarmialue
pähkinänkuoressa
Rakentaminen aloitettiin Venäjän
tsaarin Aleksanteri II aikana 1881. Puurakennukset ovat suomalaisten yleisten
rakennusten ylihallituksen 1. arkkitehdin August Bomanin suunnittelemia.
Rakentajat olivat pohjanmaalaisia kirvesmiehiä. Varsinaiset kasarmirakennukset ja muut tärkeimmät rakennukset
valmistuivat 1883 lokakuussa, jolloin
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Kilta kokoontuu juhlimaan ja
tekemään päätöksiä
Tervetuloa Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan vuosikokoukseen ja vuosijuhlaan, jotka järjestetään Huovinrinteellä lauantaina 14.5.2005.
OHJELMA
Klo 11.00
klo 12.00
klo 13.00
klo 13.45
klo 14.00
klo 15.30

Killan valtuuskunnan kokous Huovinrinteen upseerikerholla
Kahvihetki Säkylän sotilaskodissa
Killan vuosikokous Elokuvaluokassa
Seppeleenlasku Porilaispatsaalla
Vuosijuhla Elokuvaluokassa
Ruokailu varuskuntakerholla

Linja-autokuljetus Turusta lähtee Tuomiokirkon edestä klo 10.00. Paluukuljetus Turkuun lähtee arviolta kello 18.00 upseerikerhon edestä.

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym.
maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja,

KEVYEMMIN
KULJET

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja,
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita,
maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

ASFALTILLA

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15
Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
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Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi
www.satanet.fi/milpro

TURKU puh. (02) 433 99000

VIHERHIUKKASET
1/2005

Laatinut: Marjaana Vihottula

Säkylän sotilaskotiyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa 364 jäsentä. Yhdistyksen liikevaihto oli vuonna 2004 noin 1,4 milj. euroa.
Sotilaskotiliiton hallitus päättää aina
vuodeksi kerrallaan sotilaskotiyhdistysten hinnoittelusta kolmen tuotteen osalta. Vuoden 2005 kolme yhtenäishintaista
tuotetta myös Säkylässä ovat:
• Kuppi kahvia 0,50€
• Leaf TV Mix 195 g 1,25€
• Fazerin Sininen maitosuklaa
200g 1,80€.
Sotilaskotiyhdistys järjesti 21.1. kaikille avoimen sisartapahtuman elokuvaluokassa. Matti Vihurila piti
mielenkiintoisen esityksen aiheesta:
”Sotilastarkkailijan elämää Etiopiassa
ja Eritreassa”.
Lähes 30 reipasta sotilaskotisisarta
uhmasivat räntää ja tuiskua ollen 10.2.
mukana varusmiehille järjestetyssä metsähartaudessa ja ääni- ja valoilmiönäytöksessä. Kiitos vihreälle veljellemme
Reijo Saviojalle, että saimme osallistua
mieleen painuvaan tapahtumaan.
Porin Prikaatin vuosipäivälahjana Säkylän sotilaskotiyhdistys lahjoitti puolet
salibandykentän laitojen kustannuksista.
Porin Prikaati hoitaa toisen puolen maksusta.
Porin Prikaatin vuosipäiväjuhlassa
myönnettiin Marja Syrilälle Porilaisristin.
Sotilaskodin peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu. Sotilaskotia edustivat ensimmäisessä hankesuunnittelukokouksessa Säkylässä Marjaana
Vihottula, Merja Lankinen ja Tuija
Ryömä.

Ainoana miehenä 20:n vakituisen työntekijän joukossa vaati häneltä varmasti
joskus huumorintajua. Onneksi Onnilla
sitä on ja pilke silmäkulmassa on edelleen tallella. Iloisia eläkepäiviä Onnille!

Henkilökunta

Yhdistyksen kevätkokous 31.3.
Uusien sisarien koulutusilta sotilaskodissa 14.4.
Ostosmatka Ikeaan 16.4. Ennakkoilmoittautumiset.
Kevätretki Hevosopistolle Ypäjälle
29.5. Ennakkoilmoittautumiset.
Sisarten saunailta Pyhäpirtillä 16.6.

Pitkäaikainen leipomomme esimies
Onni Nolvi on jäänyt eläkkeelle. Sotilaskoti surulla luopui idearikkaasta, luovasta ja osaavasta leipuristaan. Vuosien varrella Onni ilahdutti meitä kaikkia
taidokkailla leipomuksillaan, saavuttaen
niillä myös valtakunnallista huomiota.

Varusmiehet
Vuoden 2004 tilinpäätös on valmistunut. Varusmiesten viihtyvyyttä Säkylän
sotilaskotiyhdistys tuki lähes 57 000 eurolla. Vähintään samalla summalla tulee
yhdistys tukemaan varusmiesten viihtyvyyttä tulevanakin vuonna.
Vuoden alussa 5.1.05 oli varusmiesten kotiuttamisjuhlassa sotilaskodin
edustajina Terttu Inkinen ja Tuija Ryömä.
Alokkaiden kolmessa eri tulojuhlassa
14.1. sotilaskotia edustivat Liisa Räsänen ja Marja Syrilä. Heitä avustivat elokuvaluokassa Anna-Maija Vihottula ja
Maarit Vihottula.
Alokkailla oli tulojumalanpalvelus
16.1. ja sotilaskotia edustivat Terttu Inkinen ja Tarja Putko.
Sotilaskoti tuki rahallisesti 17.2.
järjestettyä varusmiesten viihdeiltaa.
VMTK huolehti illan käytännön järjestelyistä ja esiintyjänä oli Redrama.
Varusmiehille järjestettiin konfirmaatio Kakskerran kirkossa 3.3. Rippiristejä
olivat jakamassa Liisa Räsänen ja Tarja
Putko.
Varusmiestoimikunta järjestää varusmiesten laskuvarjohyppykurssin. Sotilaskotiyhdistys tukee kurssille osallistuvia varusmiehiä 30€/osallistuja.

Tulevia tapahtumia:

Sielunhoitoa
tuulessa,
tuiskussa ja
nuotion
hehkussa
Teksti ja kuva: Antti Korpinen
Helmikuisena torstaina Satakunnan
Jääkäripataljoonan alokkaiden ampumaleirin iltaohjelmassa oli vuorossa jotakin
tavallisesta poikkeavaa. Leiriaukiolle oli
nimittäin illan hämärtyessä pystytetty
leirikirkko, jonka nuotioiden kutsuvaan
lämpöön leirijoukot kerääntyivät. Tilaisuuteen osallistui myös 24 Säkylän
Sotilaskotiyhdistyksen vihreää sisarta.
Keli ei valitettavasti ollut palvelukselle
kaikkein suotuisin. Kylmä viima ja kiivas räntäsade piiskasivat flunssa-aallon
kourissa kamppailevia alokkaita, joiden
joukosta kuuluva välillä kiivaskin yskintä peitti aika ajoin alleen sotilaspastori
Pertti Hellin julistuksen. Kenttähartaus
huipentui tuulessa ja tuiskussa tarjottuun
pyhään ehtoolliseen.
Kenttähartauden jälkeen ohjelma jatkui ”Taistelukentän ääni- ja valo” -esityksellä, jossa simuloitiin taistelukentän
tapahtumia muun muassa kranaatinheittimien ampumien valaisuammusten,
räjähteiden ja käsiaseiden valojuovaammusten avulla. Taistelukenttäsimulaation jälkeen vuorossa oli Sotilaskodin
tarjoamat munkkikahvit, jotka menivät
hankalasta säästä huolimatta kuin kuumille kiville.
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Vanhat tanssit pyörittivät
varusmiehiä
Teksti: Antti Korpinen

S

äkylän lukion jokakeväiset
vanhojentanssit pidettiin tänä
vuonna ensimmäistä kertaa Säkylähallissa. Se tarjosi hienot ja riittävät puitteet perinteiselle tapahtumalle, jota varten lukion toisluokkalaiset
ovat harjoitelleet alkusyksystä asti.
Tansseihin osallistui lukiolaisten lisäksi kuusi varusmiestä Porin Prikaatista,
josta on aikaisempinakin vuosina hankittu tanssittajia täydentämään kroonista miespuolisten tanssijoiden puutetta.
Varusmiehet olivat harjoitelleet tansseja
tammikuun loppupuolelta asti. Yhteensä
tanssijoita oli 64, joiden joukossa myös
Säkylän lukion tyttöjen liikunnanopettaja Sanna Soini. Hän kehui tämänvuotisten varusmiestanssijoiden suorituksia ja
panostusta harjoitteluun verrattuna viime vuoteen, jolloin varusmiesten harjoitusaktiivisuus jäi varsin vähäiseksi. Vanhat tanssit muodostavat lukiossa oman
kurssinsa liikunnan kurssitarjottimella.
Kurssi on todella suosittu ja täyttyy joka
vuosi nopeasti.

Poloneesista
wienervalssiin...
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Saanko luvan? Vanhojentanssien upea pukuloisto täydentyi
varusmiesten takuuharmailla m/83-sotilaspuvuilla.

Varsinaiset vanhojentanssit tanssittiin torstai-iltana 17.2., jolloin vanhat
esiintyivät vanhemmilleen ja muille
sukulaisilleen perinteisessä iltajuhlassa
paikallisen orkesterin säestyksellä. Tilaisuudessa tanssittiin Poloneesi, Polkka-Masurkka, Virginia Reel, Tango,
Pas dʼEspagna-valssi, Lambeth Walk,
Cicapo, Texas Yellow Rose, Firemanʼs
Dance ja Wienervalssi. Esityksen puolivälissä kuultiin Kavaljeerien serenadi
daameilleen. Esitetty kappale oli perinteinen ”Niin minä neitonen sinulle laulan”. Perjantaina 18.2., jolloin oli myös
1/05-saapumiserän valapäivä ja Porin
Prikaatin vuosipäivä, vanhoja tansseja
tanssittiin ensin nuoremmille lukiolaisille ja ylä- ja ala-asteiden oppilaille. Aamutanssien jälkeen vanhat jakaantuivat
pienryhmiin, jotka lähtivät eri puolille
Säkylää ja lähikuntia esittämään lyhennettyjä viiden tanssin esityksiä erilaisiin
kohteisiin. Näitä kohteita olivat muun
muassa ala- ja yläasteen koulut, koulutuskeskukset, vanhainkodit sekä useat
palvelutalot.

Porin Prikaatissa palvelevia
varusmiehiä kohtasi melkoinen ”Onninpotku”, kun
porilainen leipomoyrittäjä
Onni Nolvi saatiin palkattua
80-luvun alkupuolella sotilaskodin leipomoa pyörittämään.
Leipurimestari Onni Nolvi ryhtyi
määrätietoisesti kehittämään uusia tuotteita perinteisten tyttö- ja possumunkin
rinnalle.
- Aluksi teimme viinereitä ja haimme
sopivat taikinakoostumukset asiakkaitten
makuun. Leipomotuotteiden myynti kasvoi merkittävästi ja Sotilaskotiyhdistyksen talouspäällikkö Sirkka Perttula kiersi
aamulla leipomon kautta töihin ja tokaisi: ”On onni, että meillä on leipomossa
Onni”, Nolvi muistelee.
Leipomotuotteiden menekin kasvua
selittää Nolvin mukaan myös se, että sotilaskodin myyntilinjastoa ja kassanopeutta on pystytty kehittämään.
Vuosien varrella leivonnaisten valikoimaa on edelleen lisätty.
- Perinteinen munkki on luonnollisesti säilyttänyt asemansa. Munkkeja olen
muun leipomon porukan kanssa paistanut noin seitsemän miljoonaa kappaletta.
Nykyisin erilaiset pastat, pitsat ja suolapalalla täytetyt sämpylät antavat vaihtoehtoja asiakkaille.
Onni Nolvi jäi eläkkeelle helmikuussa ja hän muistelee työpaikkaansa lämmöllä.
- Tein työtä parinkymmenen naisen
kanssa, mutta ei minua syrjitty eikä ni-

Onni - seitsemän
miljoonan munkin mies
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

pistelty, Nolvi veistelee nauraen.
Säkylässä asuvan Onni Nolvin vapaa-aikaan kuuluvat perhe, kalastus,
lenkkeily ja hiihto sekä urheiluammunta. Sairastuminen harvinaiseen valo-

herkkyystautiin rajoittaa kuitenkin eläkeharrastuksia.
- En ole enää puoleen vuoteen pystynyt edes televisiota katsomaan.

Sotku kuulee varusmiesten ja
-naisten toiveita herkällä korvalla
Teksti: Samuli Vahteristo

S

äkylän sotilaskotiyhdistys on
varuskunnassa monessa mukana. Yhdistys seuraa aikaansa ja
hankkii varusmiehille vapaa-aikaan kaikkea sellaista tarpeellista, joita puolustusvoimat eivät määrärahoistaan hanki.
Tämän vuoden vuosipäivälahja prikaatille kohdentui salibandylaitoihin.
- Salibandy on suosittu peli varusmiesten keskuudessa ja sotilaskoti avusti
hankintaa puolella hankintahinnasta, kertoo Säkylän sotilaskotiyhdistyksen pu-

heenjohtaja Susanna Vuorinen.
Viihdeiltojen lisäksi liikunta ja urheiluvälineet ovat olleet varusmiesten toivelistan kärjessä.
Laskuvarjohyppykurssi on ollut
Vuorisen mukaan suosittu.
- Toisinaan varusmiehet ovat suorittaneet sukeltajakurssin tai metsästäjän
tutkinnon. Palveluksen rytmi on niin
kiivas, ettei kurssimuotoiseen toimintaa
tahdo löytyä aina aikaa. Olemme yleensä tukeneet erilaisia kursseja suoritta-

malla osan kurssimaksusta.
Säkylän sotilaskotiyhdistys lupaa hyvin herkällä korvalla kuunnella varusmiespalvelusta suorittavien toiveita.
- Teemme aina aika ajoin asiakastyytyväisyyskyselyjä ja sen lisäksi saamme
varusmiestoimikunnalta vihjeitä nuorten
naisten ja miesten toiveista, joita pyrimme mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan, Vuorinen sanoo.
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Säkylän
sotilaskotiyhdistys tukee
varusmiesten
liikuntaharrastusta
s. 39
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