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Tämän vuoden heinä-

kuun saapumiserästä 

alkaen puolustusvoi-

missa otetaan käy-

töön aiempaa kevy-

empi, sopeuttava peruskoulutus. 

Peruskoulutuskauden koulutusuu-

distusta kokeiltiin tammikuun saa-

pumiserän osalta Tykistöprikaatissa, 

Viestirykmentissä sekä Kotkan Ran-

nikkoalueella. 

Uudistus toteutetaan keskittymäl-

lä aiempaa enemmän yleissotilaalli-

seen koulutukseen, sotilaan perus-

tietojen ja -taitojen opettelemiseen. 

Merkittävä osuus on sekä liikunta-

koulutuksen että taistelukoulutuksen 

toteuttamisessa yhä nousujohteisem-

min ja pienin askelin. Myös vapaa-ajan riittävällä määrällä 

alokasajan palveluksen järjestelyissä kevennetään alkuajan 

rasitusta. 

Yhtenä keskeisenä syynä uudistuksen taustalla on ollut 

tilastollinen tieto, jonka mukaan palveluksen keskeyttämi-

set nimenomaan ensimmäisten kahdeksan viikon aikana 

ovat viime vuosina lisääntyneet. Vuosittain noin 10% eli lä-

hes 3 000 varusmiestä ikäluokasta keskeyttää palveluksen-

sa peruskoulutuskauden aikana. Näin on, mutta onko siinä 

koko totuus? 

Porin Prikaatiin astuu vuosittain palvelukseen noin 2 500 

asevelvollista. Tilastoitu peruskoulutuskauden keskeyttä-

misprosentti on viimeisen kolmen ja puolen vuoden eli seit-

semän saapumiserän osalta keskimäärin 6,5%. Tästä mää-

rästä kuitenkin keskimäärin 4,2,%:lta keskeytetään palvelus 

jo lääkärin tulotarkastuksessa ensimmäisen runsaan viikon 

aikana. Heihin ei siis kohdistu koulutuksen aiheuttamaa ra-

situsta käytännössä ollenkaan. Porin Prikaatin kokemusten 

perusteella tämä 4,2% ei olisi pitänyt edes astua palveluk-

seen! Todellisen koulutuksen aiheuttamien rasitusten takia 

keskeyttää siis vain noin 2,3%.

Onko niin, että kutsuntajärjestelmään liittyvien terve-

ys- ja lääkärintarkastusjärjestelyjen sekä ohjeistuksen ke-

Suomen raskaaseen...?
hittämisellä ja tehostamisella saataisiin 

palveluksen alkuajan keskeyttämisluvut 

todelliseen ja aitoon laskuun?

Peruskoulutuskauden järjestelyissä 

on Porin Prikaatissa käytännössä nou-

datettu pääosin jo vuosia tulevan uu-

distuksen henkeä. Helteellä liikutaan 

kasarmipalveluksessa T-paidassa ja ve-

sipullot mukana. Jalat totutetaan muut-

tuneeseen rasitukseen ensin urheilujal-

kineilla. Liikuntakoulutus toteutetaan 

tasoryhmittäin. Heikosta tukielimistön 

lihaskunnosta kärsivät määrätään joh-

dettuun selkäjumpparyhmään. Yksiköi-

den päälliköt sovittavat Pääesikunnan 

ohjeistuksen mukaan liikunta-, marssi- 

ja taistelukoulutuksen fyysiset rasituk-

set nousujohteisesti eri koulutuskausil-

le. Pataljoonien komentajat esittelevät perusyksiköidensä kahden 

ensimmäisen alokasviikon viikko-ohjelmat prikaatin komentajan 

tarkastettavaksi. Merkittävin muutos prikaatissa tulee olemaan 

peruskoulutuskauden vapaa-ajan järjestelyjen muuttaminen si-

ten, että päivän palveluksen jälkeen kasarmiolosuhteissa iltaisin 

on pääsääntöisesti vapaata ennen hiljaisuutta.

Porin Prikaatissa peruskoulutuskauden tärkeimpänä tavoittee-

na on  kouluttaa alokkaista hyvän peruskunnon omaavia, perus-

tiedot ja -taidot osaavia sotilaita, niin että heillä on edellytykset 

jatkokoulutukseen. 

Siitä eteenpäin koulutuksen vaatimukset niin tietojen, taitojen 

kuin fyysisen rasituksenkin osalta nousevat palveluksen loppua 

kohti. 

Isien, äitien ja vanhempien Porilaispolvien ei tarvitse kuiten-

kaan huolestua! Kevyemmästä alusta huolimatta Porin Prikaati 

kouluttaa edelleenkin Porilaissotilaista Porilaistaistelijoita sodan 

ajan vaativimpiin taistelutehtäviin tarkoitettuun maavoimien val-

miusyhtymään.

 PÄÄKIRJOITUS

Everstiluutnantti

Jari Kytölä

Päätoimittaja

T
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Varusmieskoulutuk-
sen alku kevenee. Uu-
distuksen yhtenä ta-
voitteena on vähentää 
keskeyttämisiä palve-
lusajan alkuviikkoina. 
Tätä nykyä joka kym-
menes varusmies eli lä-
hes 3 000 asevelvollista 
keskeyttää palveluk-
sensa kahdeksanviik-
koisen peruskoulutus-
kauden aikana

Uusimuotoinen sopeuttava peruskou-
lutus aloitetaan kaikissa joukko-osas-
toissa ensi heinäkuun saapumiserästä al-
kaen. Koulutusuudistusta on testattu 12. 
tammikuuta palvelukseen astuneiden pe-
ruskoulutuksessa kolmessa joukko-osas-
tossa: maavoimissa Tykistöprikaatissa 
Niinisalossa ja Viestirykmentissä Riihi-
mäellä sekä merivoimissa Kotkan ran-
nikkoalueella. Muutos ei tarkoita sitä, 
että nyt siirryttäisiin miesten kovasta 
koulusta nettisukupolven kevytinttiin. 

- Kovin suuresta muutoksesta ei ole 
kyse. Kahdeksan viikon peruskoulutus-
kausi on jo koettu sopivaksi ajaksi so-
peuttaa varusmies palvelukseen. Kou-
lutuksen sisältöä on kuitenkin muokattu 
siten, että alussa keskitytään enemmän 
yleissotilaalliseen koulutukseen sekä so-
tilaan perustietojen ja -taitojen opettele-
miseen, sanoo majuri Ville-Veikko Vuo-
rio Pääesikunnan koulutusosastosta. 

Myönteisen ilmapiirin 
luominen tärkeä asia 

Pääesikunnan koulutusosaston päälli-
kön, eversti Erkki Nordbergin mukaan 
nyt talokkaat halutaan tehdä peruskoulu-
tuskaudella sotilaskoulutuskelpoisiksi, 
kun takavuosina heille haluttiin opettaa 
kaikki heti.

Alokasajan keventämisen tavoitteena vähentää keskeyttämisiä

Miesten koulusta 
ei tule nettisukupolven 
kevytinttiä  Teksti: Jorma Pihlava

- Henkinen muutos on silti suurempi 
kuin fyysinen, Nordberg sanoo. 

Illat pyritään pitämään vapaana pal-
veluksesta ja jättämään näin alokkaille 
aikaa esimerkiksi yhteydenpitoon lähei-
siinsä ja muiden henkilökohtaisten asioi-
densa hoitamiseen. 

- Sopeuttavassa vaiheessa käytän-
tö korostuu, teorian osuus lisääntyy 
myöhemmin. Esimerkiksi kevyen ko-
nekiväärin ja viestivälineiden koulutus 
siirretään erikoiskoulutuskaudelle, Vil-
le-Veikko Vuorio selvittää.

Tärkeimpänä pidetään kuitenkin 
myönteisen koulutusilmapiirin luomista. 
Asiaan voidaan vaikuttaa yksinkertaisin 
asioin, kuten Nordberg lausahtaa: 

- En ymmärrä miksi alokkaille pitää 
huutaa. 

Peruskoulutusuudistuksen keskeinen 
termi ”sopeuttava” tarkoittaa liikunta-
koulutuksessa varusmiesten jakamista 
tasoryhmiin. Liikuntakoulutuksen mää-
rä säilyy ennallaan, mutta sen kuormitta-
vuutta lisätään palveluksen loppua kohti. 
Peruskoulutuskaudella opetellaan yksit-
täisen sotilaan perustaidot ja suoritetaan 
sotilaan perustutkinto. Tärkeimpiä kou-
lutusaiheita ovat taistelukoulutus, ase- ja 
ampumakoulutus sekä liikuntakoulutus.

Peruskoulutuskausi on samanlainen 
kaikille varusmiehille puolustushaarasta 
ja aselajista riippumatta. Lopulliset oh-
jeet peruskoulutuskauden muutoksista 
toimitetaan perusyksiköihin, jahka uu-
distuksen valmistelijat ovat perin pohjin 
käyneet läpi kokeiluvaruskuntien koke-
mukset. 

Terveyssyyt tai 
siviilipalvelus
 

Varusmiespalvelun keskeyttämisen 
syy on yleensä terveydellinen tai sitten 
hakeutuminen siviilipalvelukseen. Ter-
veyssyyt tilastoidaan joko psyykkisiksi 
tai fyysisiksi. Suurimmaksi yksittäisek-
si keskeytyssyyksi puolustusvoimat il-
moittaa sopeutumishäiriöt. 

Viime heinäkuussa palvelukseen as-
tuneista keskeytti peruskoulutuskauden 

aikana 5,3 prosenttia terveydellisistä 
syistä ja 2,3 prosenttia vaihtaakseen ase-
palveluksen siviilipalvelukseen. Yksi 
prosentti keskeytti muista syistä. Porin 
prikaatissa terveyssyistä keskeytti 6,5 
prosenttia, mutta siviilipalvelukseen 
vaihtoi vain 0,4 prosenttia. 

Tammikuun 2003 saapumiserän koko 
maan keskeyttämisprosentti oli pari yk-
sikköä heinäkuuta korkeampi. Perus-
koulutuskauden keventäminen näyttää 
ensimmäisten kokeiluviikkojen perus-
teella johtavan tavoiteltuun tulokseen. 
Keskeyttäneiden määrä on vähentynyt 
kaikissa kolmessa kokeiluvaruskunnas-
sa.

Mutta sitten 
huomaa kuitenkin 
jaksavansa...

Porin Prikaatin Panssarintorjunta-
komppanian alokkailla oli haastatte-
lupäivänä viikko alokasaikaa jäljellä. 
Perjantain tehtävänä oli näyttää tehtävä-
rasteilla, mitä oli siihen mennessä opit-
tu ja miten hyvin. Jokaiselta rastilta 
annetaan pisteitä ja suullinen palaute. 
Panssarivaunun tuhoamiseen jonottavat 
alokkaat osoittivat jo oppineensa yhden 
varusmiehen ohjesääntöjen ulkopuoli-
sista perustaidoista: odottamisen. 

Vaikka sukupolvet ja koulutusoh-
jeistukset vaihtuvat, varusmiehellä on 
usein tulinen kiire, joka sitten huipentuu 
epämääräisen mittaiseen odotteluun. Is-
tuskellessa puretaan alokkaan perusva-
rustukseen kuuluvaa monipuolista voi-
masanavarastoa. Ei pahantahtoisesti, 
vaan sotilashuumorilla. 

Turkulaiset Kari Lehtonen ja Erik 
Lukka arvioivat koulutuksen olevan 
raskasta mutta reilua. Välillä tulee tun-
ne, että enää ei jaksa senttiäkään, mut-
ta sitten huomaa kuitenkin jaksavansa. 
Henkinen ja fyysinen rasitus kulkevat 
alokkaan elämässä käsikynkkää. 

- Joskus aamulla on mieli matalalla 
ja tuntuu, ettei tätä kestä. Puolipäivään 
mennessä uskoo taas kestävänsä, mietti 
alokas Lehtonen. 
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Alokas Erik Lukka syöksyy rynnäkkökivääreineen ja 
sinkoineen asemaan tuhotakseen miinoitteeseen aja-
neen panssarivaunun. 
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Taistelukoulutus on raskasta, samoin 
marssit täyspakkaus kaverina. Niissä 
Lehtonen ja Lukka vakuuttivat paras-
kuntoisimpienkin vähintään hengäs-
tyvän. Ajatus seuraavan saapumiserän 
peruskoulutuksen keventämisestä ei  
Panssarintorjuntakomppanian alokkaista 
maistunut hyvälle. Tämä kuuluu varus-
miespalvelun fi losofi aan: oma kärsimys-
kin hyväksytään, jos tiedetään toistenkin 

Suojeluhälytys tietää kiirettä. Porilai-
nen alokas Atro Kaski on jo selviytynyt 
suojaviittaan.

Odottaminenkin pitää osa-
ta. Panssarivaunun tuho-
amista vartoilevat muiden 
mukana turkulaiset alok-
kaat Kari Lehtonen (vas.) 
ja Erik Lukka.

joutuvan läpikäymään saman.
- Kyllä hiukan harmittaa, jos heillä 

on enemmän vapaata tai jos alokasai-
kaa vaikkapa lyhennettäisiin, myönsivät 
Lehtonen ja Lukka. 

Varusmiesjohtajien he sanoivat ole-
van asiallisia. Tarpeen tullen hengähde-
tään eikä turhia teetetä siinä mitassa mitä 
ovat kuulleet takavuosina tehdyn.

- Kyllä täällä huolehditaan siitä, että 

harjoituksissa on taukojakin. Ketään ei 
vedetä loppuun, turkulaiskaksikko sanoi 
ja poistui tuhoamaan miinoitteeseen aja-
neen panssarivaunun.

Suojanaamari meni 
ensikertalaisellekin

Rasti, jossa pitää toimia oikein suoje-
luhälytyksen tullen, tarjosi vaikean teh-
tävän. Suojanaamari piti saada kasvoille 
ja testata sen tiiviys kymmenessä sekun-
nissa. Lietolaiselle Tomi Kankareelle 
se oli erityisen hankalaa, sillä hän ei ole 
kertaakaan aikaisemmin kokeillut naa-
maria. Mies oli suojelukoulutuksen ai-
kaan sotilassairaalassa. 

- Kerran olen nähnyt, kun kaveri pis-
ti naamarin päähänsä. Kova kiire teki 
homman vähän hankalaksi, naureskeli 
Kankare saatuaan alikersantilta kiitok-
sen ”erinomaista työtä”, vaikka ei ihan 
kymmeneen sekuntiin naamarin laitos-
sa yltänytkään. Suojaviitan ja käsinei-

den pukeminen sujui niin kuin pitikin. 
Kahdeksan pistettä kymmenestä oli hy-
vin ensikertalaiselta. - Kunto on noussut. 
Luulin olevani pirun hyvässä kunnossa 
tänne tullessani, mutta en ollutkaan, jut-
teli lietolainen ja ihmetteli ajan ripeää 
kulumista. Allakan mukaan on mennyt 
kuukausi, mutta omasta mielestä kor-
keintaan kaksi viikkoa
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Puolustusvoimista tuli hyviä 
uutisia tänne siviiliin. Va-
rusmiespalvelun alkua hel-

potetaan.
Hieno juttu. Eihän kukaan uudes-

sa työpaikassakaan heti joudu täyttä 
höyryä vaikeimpiin tehtäviin. Sama 
juttu koulussa, jossa työntekoon to-
tutellaan kuuman ja pitkän kesän 
jälkeen pikkuhiljaa.

Varusmiespalvelun alun keven-
täminen lisää taatusti intin suosiota. 
Onhan perinteiseen miestenkouluun 
paljon helpompi sopeutua, kun kah-
deksan viikon peruskoulutus ei ota 
luuloja kokonaan pois. 

Maallikkokin tämän tajuaa: mai-
tojunaan ei ole niin paljon menijöi-
tä, jos ei tunne itseään täydeksi tuna-
riksi jo heti alkuun. Ja kun nuorena 
saa onnistumisen kokemuksia, tur-
nauskestävyys kasvaa. Tällejä riit-
tää ihan varmasti elämän matkalla 
meille kaikille.

Näkemykselle nyökyttelee läm-
pimästi Veikko, 85-vuotias veteraa-
ni. Kirjoittaja yllättyy. Hän olisi ku-
vitellut, että aika kultaisi muistot. 

Väärin.
Veikko meni armeijaan Viipurin 2. 

Ilmatorjuntarykmenttiin heti ylioppilas-
juhliensa jälkeen kesäkuussa 1938. En-
simmäiseksi häneltä vietiin tukka päätä 
myöten. Pulipäänä ei tullut hiki tehdä it-
selle olkipatja. 

Eikä mikä tahansa olkipatja, vaan 
piukean pulleaksi täytetty ja päästä itse 
ommeltu. Vasta se tyydytti varaston vää-
pelin makua. Veikon oli opeteltava nuk-
kumaan yhdessä asennossa, vatsallaan. 
Selältään tai kyljeltään hän putosi heti 
lattialle.

Viikon kuluttua monnimme oli val-
mis ensimmäiselle leirille. Paikka oli 
upea Kuolemanjärvi Karjalan Kannak-
sella. Mutta annas olla: koko ajan satoi. 

Kyllähän suomalainen soturi sadetta 
kestää jopa englantilaisessa harjateltas-
sa. Se vuoti koko ajan.

Helppo sanoa jälkeenpäin, että sii-
näpähän harjaantuivat tositilanteeseen. 
Veikon ikäluokka siirtyikin lähes suo-
raan asepalveluksesta syksyllä 1939 so-
taharjoituksiin ja sieltä talvisotaan.

Ajat muuttuvat. Miksei siis myös va-
rusmiespalvelus sen mukana! 

Veikko-veteraani 
tietää

Suomalainen ei ole enää yhdestä 
muotista. Kaikki nuorukaiset eivät ole 
kovakuntoisia eivätkä kaikki kestä hen-
kisiä paineita yhtä hyvin. Jokainen on 
jossain heikko, jossain vahva. Kaikille 
heille on tärkeää kasvattaa itselleen hen-
kiset rajat ja kokeilla fyysisiä rajojaan. 
Siihen armeija sopii kuin tilauksesta.

Puolustusvoimien ydintehtävä on 
puolustaa tätä maata, ja Suomen puo-
lustus nojaa edelleen vastaansanomatto-
masti yleiseen asevelvollisuuteen. Suo-
malaiset ovat sitä paitsi poikkeuksellisen 
innokkaasti käyneet armeijansa. Tämä 
on eduksi tasa-arvolle ja miksei siis 
koko demokratialle: varusmiestuvissa 
kaikkia kohdellaan samanarvoisina va-
rallisuudesta ja taustasta riippumatta.

Armeijan suosiota ei vanhan vete-
raanin mielestäkään kannata uhrata sil-
le, että kaveri ei osaa edes hiihtää eikä 

kunnolla juostakaan. Jos asennetta 
ei pilata, kaikkea voi oppia. 

Etenkin nuoria miehiä hau-
kutaan tietokonenörteiksi, jotka 
eivät tiedä tavallisesta elämäs-
tä mitään. Veikko-veteraani 
on toista mieltä. Hän tietää, 
että tietokoneella on suuri 
osa nykyajan sotanäyttä-
möllä.

Seuraavaksi voimme 
ruveta odottelemaan, mil-
loin pakkoruotsi loppuu 
ylioppilaskirjoituksista. 
Sen jälkeen toisen ko-
timaisen suosio kas-
vaa. Lyödään vaikka 
vetoa.

Kirjoittaja kävi kokeilemassa 
rajojaan Kuusamossa lähellä 

valtakunnan rajaa.

Ursula Lehtivuori
Satakunnan Kansan 
Helsingin toimittaja

kolumni



Alokkaat vannoivat 
valansa prikaatin vuosi-
päivänä  Teksti ja kuvat: Pekka Huima

Tuhatkunta alokasta 
vannoi sotilasvalansa 
Huovinrinteellä helmi-
kuussa Porin Prikaatin 
378. vuosipäivänä. Va-
ruskuntaan oli saapu-
nut arviolta noin 4000 
vierasta seuraamaan 
sotilasvalan vannomis-
ta ja tutustumaan päi-
vän ajaksi varusmie-
hen arkeen.

8



Valansa vannoneet varusmie-
het astuivat palvelukseen 12. 
tammikuuta. Vaativan alokas-

kauden päättymisen merkiksi prikaa-
tin komentaja Markku Aherto nimit-
ti alokkaat jääkäreiksi, pioneereiksi ja 
viestimiehiksi. 

Puheessaan eversti Aherto painotti re-
hellistä peliä ja ehdotonta tasapuolisuut-
ta, jotka ovat koko joukko-osaston hen-
gen tukipilareita. 

- Pitäkää porilaisuuden tunnussanat 
- kunnia, velvollisuus, tahto - aina mie-
lessänne. Se vie teitä eteenpäin. Älkää 
antako helpolla periksi, vaan hoitakaa 
voitto kotiin. 

Sotaveteraanit olivat näkyvästi mu-
kana valatilaisuudessa.Valan esilukijana 
toimi säkyläläinen veteraani ja Rukajär-
ven sankari, reservin majuri, maanvilje-
lysneuvos Pentti Perttuli. Veteraanikuoro 
Rauman Isku toi tarmokkaat laulutervei-
set alokkaille.

Eversti Aherto muistuttikin puhees-
saan, että sotaveteraanien sukupolven 
ansiota on, että voimme elää hyvinvoin-
ti-Suomessa. 

- Meidän nuorempien on muistettava 

olla nöyrän kiitollisia veteraaneillemme, 
jotka uhrasivat henkensä, terveytensä tai 
yli viisi vuotta nuoruudestaan meidän 
hyväksemme. 

Aherto kertoi alokkaille, että paras 
tapa kunnioittaa veteraanien työtä on 
suoriutua varusmiespalveluksesta hy-
vin. 

- Näyttäkää että pojasta tai tytöstä 
polvi edelleen paranee!

Vala on henkilö-
kohtainen kokemus

Valaa oli vannomassa muiden alok-
kaiden joukossa 3. Jääkärikomppanian 
Niko Kartano, 21 vuotta.

- Valan vannominen kirkastaa vähän 
sitä ajatusta, että miksi me oikeastaan 
suoritamme palvelusta. Kyllä siitä tuli 
semmoinen olo, että nyt sitä ollaan sitten 
suomalainen sotilas ja isänmaata puolus-
tetaan loppuun asti!

Kartanon mielestä sotilasvala on hyvä 
perinne. Silti valan merkitys on enem-
män symbolinen kuin varsinaisesti si-
tovan lupauksen antaminen. Sen sijaan 
Suomen laki pitää huolen siitä, että vala 

Vuosipäivänä muistettiin 
palkitsemisilla

Porin Prikaatin 378. vuosipäivän viet-
to alkoi  aamulla seppeleenlaskulla Sä-
kylän sankarihaudalla. Seppeleen las-
ki prikaatin komentaja Markku Aherto 
seurassaan yliluutnantti Jari Lintunen 
sekä valan vannonutta saapumiserää 
edustanut säkyläläinen alokas Sampo 
Koivisto. 

Vuosipäivän ohjelma kulki valapäivän 
ohjelman ohessa muun muassa henkilö-
kunnan juhlalounaan ja palkitsemisten 

merkeissä. Juhlallisuudet huipentuivat 
Aherton isännöimään illalliseen upseeri-
kerholla, jossa oli paikalla porilaisia ali-
kersanteista eversteihin asti.  

- On hienoa, että vuosipäivää on juh-
listamassa porilaisia kaikista ikäluokis-
ta, totesi Aherto nostaessaan maljan pri-
kaatille. 

Palkittujen henkilöiden nimet seuraa-
valla aukeamalla.

velvoittaa myös tosipaikan tullen.
- Kai se toisaalta on aika omakohtai-

nen juttu, että miten kukin valan kokee, 
Kartano jatkaa pohdintaa.

Valatilaisuutta seuraamaan saapu-
neille tuhansille omaisille oli järjestetty 
ohjelmaa iltapäivän ajaksi. Heille tarjot-
tiin muun muassa mahdollisuus tutustua 
kasarmeihin ja siellä varusmiesten ”va-
lakuntoon särmättyihin” tupiin ja kaap-
peihin. 

- Vanhemmat ja tyttöystävä tulivat 
mielenkiinnolla katsomaan, miltä va-
rusmiehen elämä oikeasti näyttää täällä 
porttien sisällä, Kartano toteaa.

Puolustusvoimien toimintaa ja kou-
lutusta esiteltiin kalusto-, video- ja kou-
lutusnäytöksin. Koulutusnäytöksessään 
tiedustelulinja pystytti sissiteltan, laittoi 
tulet kaminaan ja keitti kahvit näytöstä 
seuranneelle komentaja Ahertolle - ja 
kaikki alta kahden minuutin. 

Viestikomppania esitteli toimintaansa 
rakentamalla käden käänteessä yhteyden 
valtakunnalliseen matkapuhelinverk-
koon Viesti-Pasin välityksellä. Yhteys 
todennettiin soittamalla yleisön joukos-
sa olleeseen matkapuhelimeen. 

Jääkäri Niko Kartanon mie-
lestä vala kirkastaa varus-
miespalvelun tarkoitusta
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Porin 
Prikaatin 
vuosijuhlas-
sa 20.2.2004 
palkitut
Porilaistaistelija, 
kouluttajapalkinto

Yliluutnantti Tomi Mustalahti
Luutnantti Jouko Haanpää

Porin Prikaatin kultai-
nen levyke 

Everstiluutnantti Hannu Ojala
Yliluutnantti Jari Lintunen 
Ravitsemistyöntekijä Eira Kompuinen
Viestittäjien valvoja Kaija Salmi
Porilaissoittokunnan toiminnanjohtaja 
Reijo Virmavirta 
Kapellimestari Ahti Laine

Hopeinen levyke 

Majuri Vesa Helminen
Kapteeni Mikko Kurko
Yliluutnantti Soini Valtonen
Yliluutnantti Osmo Bräysy
Luutnantti Markku Virtala
Yliluutnantti Jari-Pekka Mustonen
Majuri Dieter Flemmich
Luutnantti Petri Rytsölä
Kapteeni Jouni Koskinen
Yliluutnantti Petteri Vuorinen
Yliluutnantti Jari Ahoniemi 
Osastonhoitajan sij Riitta Jalonen
Kokki Marjo Nakkila
Ravitsemistyöntekijä Arja Lahtinen
Ravitsemistyöntekijä Anne Rantanen
Varastomestari Marco Meriläinen
Yliluutnantti Ari Elonen
Yliluutnantti Ilpo Myllykangas
Luutnantti Heikki Mäkelä
Luutnantti Lassi Lahti
Mikko Pitkäranta - Rauman Isku

Pronssinen levyke
 
Toimistosihteeri Anne Lähteenmäki
Toimistosihteeri Auli Pakula
Toimistosihteeri Tarja Tamminen
Sotilaspastori Pertti Hell
Luutnantti Rami Mäkelä
Teknikko Olli-Pekka Honko
Luutnantti Ilari Vähä-Pietilä

Luutnantti Sami Ahola
Luutnantti Mikko Tanttari
Yliluutnantti Kimmo Uusivirta
Luutnantti Ari Sirkka
Luutnantti Tommi Seppälä
Yliluutnantti Jukka-Pekka Paaso
Varastonhoitaja Tuula Hautamäki
Varastomies Pasi Tegelberg

Porilaisristit

Yliluutnantti Anssi Hakanen 
Yliluutnantti Timo Hyttinen 
Yliluutnantti Jukka Nummenranta
Yliluutnantti Janne-Matti Peltola
Yliluutnantti Mikael Puska
Yliluutnantti Hannu Rintaluoma
Lääkintäyliluutnantti 
Juha-Petri Ruohola  
Luutnantti Ari Kivikoski
Luutnantti Janne Tuominen
Luutnantti Tomi Blom

Luutnantti Jaska Hyvönen
Luutnantti Marko Eskola
Luutnantti Niko Auvinen
Luutnantti Pasi Riikonen
Vääpeli Pentti Pinomäki
Kersantti Teemu Hakamäki
Kersantti Sami Laine
Kersantti Jani Tolonen
Kersantti Toni Laurila   
Ravitsemistyöntekijä Päivi Anttila
Vanhempi asentaja Harri Hirsikangas 
Ravitsemistyönjohtaja Terttu Majamäki    
Varastonhoitaja Olli Ruohomaa 
Ravitsemistyöntekijä Heli Suominen
Vanhempi sähköasentaja Vesa Lindroos
Laitossiivooja 
Hanna-Maria Lähteenmäki
Laitossiivooja Sirpa Kaljola
Vanhempi rakennusmest. 
Veli-Matti Ollonqvist
Vanhempi rakennusmest. 
Tarmo Saarinen
Varastomies  Anita Pakkala
Sihteeri Tuula Setälä  
Näyttöpäätetaittaja Liisa Kaija

Stipendit 

Kapteeni Janne Varjonen
Suunnittelija Suvi Kössi
Sihteeri Pirjo Toivanen
Toimistosihteeri Mirja Lindroos
Yliluutnantti Vesa-Pekka Pesonen

Vuoden työpiste

Talousvarasto

Porin Prikaatin kultaisen levykkeen vastaanottaneet naiset saivat ylimääräisenä 
bonuksena eversti Markku Aherton lämminhenkisen halauksen.10
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Turun Sanomat järjestää kaikille avoimen
Pyhäjärvi-aiheisen valokuvajulistekilpailun

yhdessä Pyhäjärven suojelurahaston kanssa.

Ensimmäinen palkinto
Laadukas
digitaalikamera
Canon S1 10 x zoom

Toinen palkinto
Tasokas ulkoiluasu

Kolmas palkinto
Hyvät luontokiikarit

Pyhäjärven luontoa ja suojelua julisteisiin

Kilpailun tavoitteena on kerätä Pyhäjärven suojelua ja luontoa kuvaavaa
materiaalia. Kilpailu on avoin kaikille valokuville – olipa ne otettu milloin
tahansa ennen kilpailuajan umpeutumista 3.5.2004. Palkitsemistilaisuus
järjestetään Pyhäjärven suojelupäivän yhteydessä lauantaina 12. kesä-
kuuta. Kilpailun tuomariston valitsemia kuvia julkaistaan Turun Sano-
missa ja palkittavista töistä painetaan julisteita.

Katso lisätietoja kilpailusta osoitteesta

www.turunsanomat.fi/valokuvauskilpailu

www.turunsanomat.fi

Upeat
palkinnot

Porilainen lehden layout eli typogra-
fi s-taiteellinen sommittelu uudistettiin. 
Mitä pidät, tai mitä haluaisit lukea Po-
rilaisen sivulta? Kerro mielipiteesi os. 
marko.haikkola@mil.fi . Arvomme pa-
lautetta antaneiden kesken Porin Prikaa-
tin pr-materiaalia.  

Porilainen on vuosien saatossa koke-
nut useampia ulkoasun muutoksia. Vii-
meisimmästä uudistuksesta on kulunut 
kuitenkin jo yli 10 vuotta. Vuosi sitten 
tehdyn lukijatutkimuksen mukaan sisäl-
lön tai taiton osalta ei ollut tarvetta isom-
piin muutoksiin.  Lukijat olivat tyytyväi-
siä lehteemme.

Lehden pitkäaikaisen painotalon 
West Pointin yritysjärjestelyt loivat osal-
taan paineen muutokseen. Porilaisristil-
lä vuosijuhlassa palkittu taittaja Liisa 
Kaija on ristinsä ansainnut. Hän on teh-
nyt erinomaisen ”visuaalisen silmänsä” 
avulla ”ulkoasultaan” pirteitä Porilais-

Ihastuttaako vai vihastuttaako?

Porilainen sai 
uuden ulkoasun

lehtiä. Jatkossa lehden tait
ta vastaa köyliöläinen Sim
Nummi, jolla on takana pi
kä ura mainostoimistoss
erilaisten painotuotteiden
suunnittelussa.

Uudistuksen myötä art
director Antero Ahon
suunnitelman kannen 
taitto siirtyy myös his-
toriaan. Lehtihyllystä 
pilkistää jatkossa Sata-
kunnan Kansan graa-
fi kko Matti Taipaleen 
suunnittelema kansi, joka 
valle enemmän tilaa.

Lehden ajankohtaiset pääartikkelit 
syntyvät vakituisten avustajien, ammatti-
toimittajien ”räätälöiminä”. Varuskunnal-
lisia tapahtumia koostaa toimitussihteeri 
ja vuosittain vaihtuva varusmiesavusta-
ja. Tämä ammattilaisten joukko edustaa 

kaikkia Satakunnan ja
Varsinais-Suomen merkittäviä alueleh-
tiä. Jatkossa esittelemme koko tekijä-
kaartin. Heidän yhteystietonsa löytyvät 
lehden  sisältösivulta.
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Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Luutnantti Hugo Sainio 29.1.2004
Luutnantti Antti Suikkari 29.1.2004
Luutnantti Seppo Tolppi 29.1.2004
Vänrikki Henrik Ahvenainen 29.1.2004

Siviilistä:
Vänrikki (sopimussotilas) 
Olli-Pekka Anttila 12.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Tuomas Hanhela 12.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Jussi Hanki 12.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Ville Hannuksela 12.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Toni Mikola 12.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Jukka-Pekka Salli 12.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Esamatti Pynnönen 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Joni Aittakari 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Arno Huhtilainen 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Janne Kivelä 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Juha Koski 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Jani Kuivalainen 12.1.2004

Kersantti (sopimussotilas) 
Ville Mikkola 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Janne Numminen 12.1.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Anssi Siitonen 12.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jussi Hannuksela 12.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Markus Heikkilä 12.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Raimo Lamminen 12.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Turo Saarinen 12.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Pekka Silta-Mattila 12.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Olli Toivonen 12.1.2004
Korpraali (sopimussotilas)
Juha Vesanen 1.2.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Juho Santala 2.2.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Eetu Räsänen 2.2.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Antti Rinne 9.2.2004
Vänrikki (sopimussotilas) 
Mikko Ääri 23.2.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Eric Ljungberg 23.2.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Juho Toivola 1.3.2004 

   

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

Viestirykmenttiin:
Yliluutnantti Hannu Rintaluoma 
1.3.2004
Satakunnan Lennostoon:
Luutnantti Mikko Tanttari 1.3.2004
Turun ja Porin Sotilasläänin 
Esikuntaan:
Yliluutnantti Vesa-Pekka Pesonen 
1.2.2004
Yliluutnantti Alpo Kylämäki 1.1.2004
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen 
Esikuntaan:
Everstiluutnantti Jukka Nikkari 
1.1.2004
Läntisen Maanpuolustusalueen 
Esikuntaan:
Majuri Timo Rantala 1.1.2004
Siviiliin:
Tietokoneenhoitaja Pekka Mäkelä 
1.3.2004

PORIN PRIKAATISTA LÄHTENEET:

Kersantti Jaakko Tuomisto 
(sopimussotilas)1.3.2004
Alikersantti Anu Romppanen
(sopimussotilas) 9.2.2004
Luutnantti Marko Rauhala 20.1.2004
Kapteeni Antti Haukioja 19.1.2004
Osastonhoitaja Elli Lähdemäki 1.1.2004
Luutnantti Veijo Kynnysmaa 1.1.2004
Luutnantti Veli-Matti Salakari 1.1.2004
Ylikersantti  Jussi Vienonen 
(sopimussotilas) 8.12.2003
Kersantti  Jani Karlsson
(sopimussotilas) 1.12.2003 
Kersantti  Paltto Oula-Lo
(sopimussotilas) 1.12.2003
Alikersantti  Timo Anttila
(sopimussotilas) 1.12.2003
Hammaslääkäri Juha Tanner 1.11.2003

PORIN PRIKAATIIN TULLEET:

Koko kansan kenraali 
ADOLF EHRNROOTH
1905-2004

Manneheim-ristin ritarin 
testamentti jälkipolville:
”Suomi on hyvä maa elää. 
Sitä kannattaa puolustaa. 
Sen paras puolustaja on 
Suomen kansa”.

Entiset porilaiskomen-
tajat uusiin tehtäviin

Puolustusvoimien johtotehtävissä ta-
pahtuu muutoksia. Apulaissotilasedus-
taja, prikaatikenraali Olli-Matti Mul-
tamäki siirtyy elokuun alusta alkaen 
maavoimapäällikön tehtävään. Maan-
puolustuskorkeakoulun strategian lai-
toksen johtaja eversti Pertti Salminen 
siirtyy syyskuun alusta alkaen korkea-
koulun rehtoriksi ja kenraalin virkaan.
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Väinö Salmela 
s. 25.9.1915 Sortavala 
k. 14.1.2004 Espoo

Entinen prikaatin komentaja Väinö 
Salmela, ye-upeeri ja sotaveteraani on 
kutsuttu viimeiseen iltahuutoon vaikean 
sairauden murtamana. 

Nuorena Salmela oli monipuolinen 
urheilija. Hän saavutti pesäpalloilussa 
ja yleisurheilussa ennen sotia monia pii-
rimestaruuksia. Kirjoitettuaan ylioppi-
laaksi Sortavalan lyseosta hän antautui  
sotilasuralle. Salmela valmistui upsee-
riksi kadettikurssilta 22 syksyllä 1939. 
Valmistuneista 87 upseerista 30 kohtasi 
sankarikuoleman seuraavissa sodissa. 

Salmela osallistui rintamaupseerina 
Talvisotaan, Jatkosotaan ja Lapin so-
taan. Hän toimi komppanian päällikkö-
nä Kollaalla, Laatokan Karjalassa ja Au-
nuksessa. Pataljoonan komentajana hän 
toimi Lapin sodassa. Vuosina 1943 – 
1944 Salmela oli 15. Prikaatin operatii-
visen toimiston päällikkönä Aunuksessa. 
Sotatie kesti hänen kohdallaan noin viisi 
vuotta, voinemme todeta, että velvolli-
suus varmasti tuli täytettyä. 

Sodan jälkeen Salmela suoritti ye-up-
seeritutkinnon vuonna 1950 ja palveli 
sen jälkeen monipuolisesti eri paikka-
kunnilla ja eri tehtävissä ympäri maa-
ta. Porin Prikaatin komentajana hän oli 
23.10.63 – 10.12.1966. Salmelan ko-
mentajakaudella prikaati siirtyi Turusta 
Huovinrinteelle. Prikaatin muutto Sä-
kylään oli sen rauhanajan merkittävin 
tapahtuma. Prikaatissa Salmela tunnet-
tiin hyvin harkitsevana ja tarkkana so-
dat perusteellisesti kokeneena miehenä. 
Luovutettuaan tehtävänsä seuraajalleen 
hän palveli ensin ESSLE:ssä ja viimeksi 
kenraalimajuriksi ylennettynä PE:n ko-
mentopäällikkönä vuosina 1970 – 75.

Avioliiton Salmela solmi vuonna 
1940 Irma Elfvengrenin kanssa ja vaina-
jaa jäivät suremaan pitkäaikainen avio-
puoliso, tytär ja poika perheineen sekä 
lapsenlapset. Vainaja siunattiin haudan 
lepoon Tapiolan kirkossa 6.2. perhepii-
rissä.

Raimo Jokinen 
s 12.9.1936 Turku 
k. 15.1.2004 Helsinki

Entinen prikaatin komentaja ye-up-
seeri ja kenraalimajuri menehtyi vaka-
vaan sairauteen.

Raimo Jokinen syntyi Turussa 
maanviljelijäperheeseen. Porilaiset tun-
sivat hänet hyvin, koska hän palveli 
joukko-osastossa alokkaana, nuorem-
pana upseerina ja komentajana. Yliop-
pilaaksi Jokinen kirjoitti Elisenvaaran 
yhteiskoulussa, Kyrössä. Kadettikoulun 
suoritettuaan hän palveli aluksi Turus-
sa ja suoritti sitten ye-upseeeritukinnon 
Sotakorkeakoulussa vuonna 1969. Puo-
lustusvoimien komentajan adjutanttina 
Jokinen palveli vuosina 1975 – 79 ja sai 
tällöin seurata näköalapaikalta alan toi-
mintaa ja kehitystä. Ulkomaan tehtävis-
sä sotilasasiamiehenä Oslossa ja Köö-
penhaminassa palveleminen avarsivat 
edelleen näköaloja. 

Porin Prikaatin komentajana Jokinen 
toimi 6.7.1984 – 1.9.1988. Tällöin hän 
oli vahvasti mukana mm. prikaatin his-
toriateoksen Kunnia-Velvollisuus-Tahto 
julkaisemisessa. Hänen komentajakau-
delleen sattui myös Säkylän Porilaispat-
saan pystytys. Luovutettuaan prikaatin 
komentajan tehtävät seuraajalleen Joki-
nen palveli  mm. Pohjanmaan Sotilaslää-
nin komentajana ja viimeksi Helsingin 
Sotilasläänin komentajana. Kenraalima-
juriksi ylennys tapahtui v 1989. Reser-
viin hän siirtyi täysin palvelleena 1996. 
Raimo Jokinen tunnettiin luonteeltaan 
hyvin ystävällisenä ja huomaavaise-
na miehenä. Maakunnan Jokinen näki 
voimavarana. ”Kansainvälisyys tuo jul-
kisuutta josta ei saa hurmaantua. Kan-
sainvälisyys on nykypäivää, mutta maa-
kunnasta tulee vastakin Porin Prikaatin 
voima.”

Avioliiton Raimo Jokinen solmi vuon-
na 1961 Tuula Järven kanssa. Vainajaa 
jäivät suremaan pitkäaikainen elämän-
kumppani ja kaksi tytärtä toinen heistä 
perheineen. Siunaustilaisuus toimitet-
tiin perhepiirissä Roihuvuoren kirkossa 
24.1.04 läheisimpien läsnä ollessa.

In memoriam

Muistokirjoitukset : Pekka Kinkku
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Puolustusvoimat jatkaa jo nel-
jättä vuotta kampanjaa, jon-
ka tarkoituksena on kirkastaa 

puolustusvoimien työnantajakuvaa eri-
tyisesti nuorten keskuudessa. Tavoittee-
na on myös osoittaa, että puolustusvoi-
mat on monipuolinen työnantaja, jossa 
on tarjolla uramahdollisuuksia koulutus-
pohjan mukaan.  

Työnantajakuvan kehittäminen on ol-
lut menestyksekästä. Puolustusvoimien 
kiinnostavuus työnantajana on kasvanut 
nuorten, etenkin opiskelijoiden keskuu-
dessa. Universum Communicationsin 
opiskelijatutkimuksessa puolustusvoi-
mat nousi yhdeksänneksi halutuimmaksi 
työnantajaksi teknisen alan opiskelijoi-
den keskuudessa. Keväällä 2004 kam-
panja jatkuu ja laajenee. Puolustusvoi-
mat mainostaa ensimmäistä kertaa myös 

Tee työtä, jolla on tarkoitus

Puolustusvoimat 
kirkastaa kuvaansa työn-
antajana
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Puolustusvoimat on 

monipuolinen työnanta-

ja ja ”intissä” on tarjol-

la uramahdollisuuksia 

myös siviileille. Puolus-

tusvoimissa työskente-

lee noin 16 500 henki-

löä, joista lähivuosina 

lähtee noin puolet eli 

8 000 eläkkeelle. Uusia 

työntekijöitä tarvitaan 

kaikilla tasoilla.

MTV Nordic -kanavalla. Viimevuoti-
seen tapaan puolustusvoimien verkko-
palvelussa www.mil.fi  käynnistyy leik-
kimielinen kilpailu, jossa voi voittaa 
kyydin maalla, merellä tai ilmassa. 

Ihmiset viihtyvät 
puolustusvoimissa

Puolustusvoimissa työskentelee noin 
16 500 henkilöä, joista noin puolet eli 
8000 on siviilejä. Naisten osuus koko 
henkilöstöstä on reilu neljännes (27%). 
Nämä 4300 naista työskentelevät pää-
asiassa siviilitehtävissä. Puolustusvoi-
mien tehtäväkentän moninaisuutta ku-
vaa se, että erilaisia tehtävänimikkeitä 
on yli tuhat.

Siviilihenkilöstön osaamistarve kat-
taa laajasti korkeakoulu-, ammatti-

korkeakoulu-, keskiasteen, opisto- ja 
ammattikoulutustasojen tutkinnot. Teh-
täväalat ja -tasot kattavat muun muassa 
suunnittelun, kehittämisen, johtamisen, 
hallinnon ja koulutusalan eri alueiden 
ammatti- ja toteutustehtävät sekä tuki- ja 
huoltotehtävät. 

Puolustusvoimissa tutkitaan vuosit-
tain työilmapiiriä ja se on hyvällä tasolla 
3,9 (asteikko 1-5). Tämä kertoo, että ih-
miset viihtyvät puolustusvoimissa. Työ 
on usein projektipohjaista ja itsenäisen 
työskentelyn lisäksi työtä tehdään yhä 
useammin tiimeissä. Henkilöstöä kan-
nustetaan itsensä kehittämiseen. Keskei-
siä periaatteita ovat oikeudenmukaisuus, 
rehellisyys ja suvaitsevaisuus. Alaisis-
ta huolehtiminen kuuluu tapaan toimia. 
Tulevaisuutta pyritään ennakoimaan ja 
ajattelemaan kehityshakuisesti.
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Porin Prikaatin 
työpaikkoihin 
on imua

Lehmuksen mielestä prikaati on var-
ma ja pysyvä työpaikka. 

- Työsuhdeasunto, työympäristö ja 
sen tarjoamat monipuoliset mahdolli-
suudet antavat prikaatille selvästi plus-
pisteitä.

Puolustusvoimien lähivuosien henki-
löstöstrategian mukaan siviilien määrä 
vähenee ulkoistamis- ja kumppanuus-
hankkeiden myötä. Lehmuksen mukaan 
Porin Prikaatissa näin ei kuitenkaan näy-
tä käyvän.

- Meillä on siviilityöntekijöitä tällä 
hetkellä 142. Näyttää pikemminkin siltä, 
että siviilityöntekijöiden määrä kasvaa, 
koska erilaisiin hankkeisiin 
joudutaan palkkaamaan sivii-
lityöntekijöitä lisää.

Tällä hetkellä suurimmat 
siviilityöntekijöitä työllistävät 
kohteet ovat Muonituskeskus 
yli 40 työpaikkaa, Varuskun-
tasairaalassa on noin 20 työ-
paikkaa, eri varastot ja esikun-
ta työllistävät paljon siviileitä. 
Näihin työpaikkoihin valin-
ta tapahtuu kaikille avoimen 
haun pohjalta. 

- Meillä arvostetaan valin-
nassa ammattikoulutusta, työ-
kokemusta, sosiaalisia taitoja 
ja eduksi luonnollisesti katso-
taan  varusmiespalvelun suo-
rittaminen.

Sotilasammattihenki-
löiden määrä lisääntyy

Yksi iso työntekijäryhmä sotilaiden 
joukossa on määräaikaiset sopimussoti-
laat, joiden pesti kestää yleensä puolesta 
vuodesta vuoteen. 

- Meillä on yhteensä 51 sopimussoti-
lasta. Heistä pääosa on koulutustehtävis-
sä. Osa työskentelee kuljetuspuolella tai 
varastoilla. Tämän ryhmän vaihtuvuus 
on suuri, sillä osa heistä pyrkii Maan-
puolustuskorkeakouluun ja toiset taas 
lähtevät kansainvälisiin tehtäviin. Sopi-

Porin Prikaatissa työskentelee 495 henkilöä. 
Jokaiseen avoimeen työpaikkaan on kymme-
nittäin hakijoita. Henkilöstöosaston päällikkö, 
majuri Erkki Lehmus arvelee vetovoiman pii-
levän prikaatin hyvässä imagossa, mutta hän 
löytää muitakin syitä työpaikkojen kiinnosta-
vuuteen.

mussotilaaksi haetaan yleensä heti va-
rusmiespalvelun jälkeen, Lehmus ker-
too.

Sotilasammattihenkilöitä prikaatissa 
on 26 ja pääosa heistä työskentelee var-
tiotehtävissä.

- Sotilasammattihenkilöiden mää-
rä tulee jatkossa lisääntymään ja tästä 
ammattiryhmästä kaavaillaan uutta ali-
upseeristoa puolustusvoimiin. Sotilas-
ammattihenkilöitä tullaan käyttämään 
nykyisten vartio- ja varastotehtävien 
lisäksi koulutustehtävissä ja erilaisten 
ase- ja viestijärjestelmien ammattiosaa-
jina, Lehmus kertoo.

Sotilasammattihenkilöiden virat tule-
vat olemaan pysyviä tai määräaikaisia ja 
niihin hakeutuvilta edellytetään amma-
tillista koulutusta.

Oman erityisryhmänsä prikaatis-
sa muodostaa erikoisupseerien joukko, 
joita prikaatissa on yhteensä 13. Tämän 
ryhmän muodostavat insinöörit ja tekni-
kot, jotka työskentelevät erilaisissa tek-
nisissä johtotehtävissä ja korjaamolla 
sekä erilaisten asejärjestelmien asian-
tuntijoina.

Majuri Erkki Lehmus, sun-
nittelija Suvi Kössi ja yli-
luutnantti Jouni Mäentaus 
pohtivat ensi vuoden henki-
löstöosaston talousarviota
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Ammattisotilaat ovat suurin työn-
tekijäryhmä, yhteensä upseerei-
ta ja opistoupseereita on 263. 

Opistoupseerien koulutus on lopetettu ja 
nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulun 
upseerin koulutusohjelmassa on valitta-
vana kolme eritasoista koulutuskokonai-
suutta ja upseeri voi väitellä aina sotatie-
teiden tohtoriksi asti. 

- Porin Prikaatissa varusmiespalve-
luksensa suorittaneet ovat hakeutuneet 
hyvin Maanpuolustuskorkeakouluun. 
Viime vuonna kouluttamiamme oli haki-
joiden joukossa 31, joka on valtakunnal-
lisessa vertailussa kärkitasoa. Tämä on 
osoitus siitä, että perusyksiköiden hen-
kilökunta tekee työtään ammattimaisin 
reiluin ottein. Se saa varusmiehet var-
masti ajattelemaan, että ammattisoti-
laan työ on järkevä vaihtoehto, Lehmus 
arvelee.

Upseerin perustutkinnon opinnot 
kestävät noin vuoden ja kurssilta val-
mistutaan vänrikiksi tai aliluutnantiksi. 
Koulutuksen jälkeisiin työtehtäviin voi 

kuulua esimerkiksi joukkueen varajoh-
tajan tai järjestelmäupseerin tehtävät. 
Opintoja seuraa varma työpaikka vii-
deksi vuodeksi.

Sotatieteen kandidaatiksi valmistu-
taan kolmessa vuodessa, jonka jälkeen 
opiskelija ylennetään luutnantiksi. Työ-
tehtäviin voi tämän jälkeen kuulua esi-
merkiksi joukkueenjohtajan tehtävät. 
Opintoja seuraa varma työpaikka kym-
meneksi vuodeksi. Opiskelijalta vaadi-
taan kirjallinen sitoumus palvella puo-
lustusvoimissa tutkinnon suorittamisen 
jälkeen kolme vuotta. 

Upseerin perustutkinnon ja sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon suorittaneet 
voivat muutaman vuoden jälkeen hakeu-
tua parantamaan tutkintotasoaan.

Sotatieteen maisteriksi opiskelu on 
mahdollista suorittaa neljässä vuodessa. 
Opintojen päätyttyä opiskelija ylenne-
tään yliluutnantiksi. Yliluutnantin työ-
tehtäviin voi kuulua esimerkiksi yksikön 
varapäällikön tehtävät. Opintoja seuraa 
varma työpaikka koko työuran ajaksi. 

Opiskelijalta vaaditaan kirjallinen sitou-
mus palvella puolustusvoimissa tutkin-
non suorittamisen jälkeen neljä vuotta. 
Lisätietoa upseerin uralle hakeutumises-
ta löytyy osoitteesta www.mil.fi .

Upseerin ura on 
järkevä vaihtoehto Vänrikki Jesse Mäkinen on suorittanut 

upseerin perustutkinnon Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa.
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Puolustusvoimien päällystön uusi-
muotoisen koulutuksen kaivattu 
tuotto alkaa näkyä joukko-osas-

toissa, sillä ensimmäiset määräaikaiset 
reserviupseerit ja sotatieteen kandidaa-
tit ovat valmistuneet. Porin Prikaatissa 
palvelee neljä sotatieteen kandidaattia 
ja viisi upseerin perustutkinnon suorit-
tanutta upseeria. Nuorukaiset ovat läh-
teneet innolla mukaan koulutukseen, 
mutta eivät näe määräaikaisuutta hyvänä 
ratkaisuna, vaan pääosa haluaa jatkossa 
kouluttautua sotatieteen maisteriksi. 

Porin Prikaatin Kranaatinheitinkomp-
panian ensimmäiseksi palveluspaikak-
seen valinnut luutnantti Seppo Tolppi 
kuluu niiden 65 sotatieteen kandidaa-
tin ryhmään, jotka valmistuivat Maan-
puolustuskorkeakoulusta tammikuun 
lopussa. Edessä on kymmenen vuoden 
työpesti puolustusvoimissa, joka voi 
”matkan varrella” muuttua koko työuran 
kestäväksi. Hän arvioi käymäänsä pilot-
tikurssia kohtuullisen onnistuneeksi. 

 - Osin kurssilla haettiin suuntalinjoja, 
mutta kokonaisuutena saimme sellaista 
oppia, mitä joukko-osastojen varusmies-
ten koulutuksessa tarvitaan. Lappeen-
rannassa ja Santahaminassa kouluttajat 
antoivat auliisti neuvoja. Erityisen mah-
tavana koin kranaatinheitinammunnat 
Rovajärvellä, jossa pääsi tositoimiin.

Perusyksikössä Tolppi on otettu hie-
nosti vastaan ja hän on saanut ohjausta 
tarvittaessa, mutta taustalla hänen mie-
lessä siintävät jo jatko-opinnot.

  - Aion jatkaa opintoja muutaman 
vuoden jälkeen ja kouluttautua sotatie-
teen- tai kauppatieteen maisteriksi. Nyt 
kuitenkin keskityn kouluttajan työhön. 
On ihan mukava päästä vaihteeksi to-
teuttamaan koulutuksessa saamiaan op-
peja.

Tolpin mukaan sotatieteen kandidaa-
tit saivat hyvät valmiudet kouluttajan 
tehtäviin ja oikeudet kaikkien perus- ja 
erikoiskoulutuskauden varusmiesam-
muntojen johtamiseen. 

Hänen sopeutumistaan joukko-osas-
topalveluun on auttanut kahdeksan kuu-
kauden jakso määräaikaisena kouluttaja-
na Kaartin Jääkärirykmentissä.

- Valitsin Porin Prikaatin palveluspai-
kakseni, koska täällä annetaan kansain-
välistä koulutusta ja katsoin siitä ole-
van jatkossa enemmän hyötyä, Tolppi 
toteaa. 

Hänen mielestään työuran alkutaival 
ei ole tuonut eteen mitään sellaista, joka 
laittaisi katumaan uravalintaa.

- Ehkä kymmenen vuoden määrä-
aikaisuus on sellainen, jota kadettien 
keskuudessa paljon pohdittiin. Toisaal-

ta harva työnantaja pystyy lupamaan 
työtä kymmeneksi vuodeksi. Määräai-
kaisuuskin poistuu, jos jatkaa koulutus-
taan sotatieteen maisteriksi tai hakeutuu 
siviilikoulutuksen kautta erikoisupseerin 
tehtäviin.

Työmatkaa Tolpille kertyy Turusta 80 
kilometriä, jossa hän asuu Kruunuasun-
tojen soluasunnossa yhdessä kahden 

Edessä vähintään 
kymmenen vuoden 
työpesti
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

muun prikaatissa työskentelevän kanssa. 
Asuntoja löytyisi aivan työpaikan tun-
tumasta Huovinrinteeltä, mutta ovatko 
kaupungin ilot liian kaukana?

- Avovaimo saa paremmin työpaikan 
Turusta, Tolppi kuittaa vastauksellaan 
väitteen kaupungin ilojen hakemisesta 
vääräksi.

Ylikersantti Veikko Mäkelä on ol-
lut määräaikaisena sopimussotilaana 
kouluttajatehtävissä jo viime heinäkuun 
alusta alkaen. Mäkelä päätti aluksi vain 
kokeilla kouluttajan työtä, mutta hänel-
le on kirkastunut se tosiseikka, että so-
tilaan ammatti on ihan varteenotettava 
vaihtoehto.

- Ei varusmiehenä vielä osaa hahmot-
taa minkälainen on ammattisotilaan työ. 
Olen saanut kipinän ja laitoin hakupape-
rit sisään Maanpuolustuskorkeakouluun. 
Aikomukseni on kouluttautua sotatie-

Luutnantti Seppo Tolppi on valmistunut sotatieteiden kandidaatiksi. Ylikersantti 
Veikko Mäkelä on laittanut hakupaperinsa vetämään Maanpuolustuskorkeakou-
lun pääsykokeisiin.

Suuntana Maanpuolustuskorkeakoulu
teen maisteriksi. Toukokuussa alussa 
on pääsykoe, joka ratkaisee paljon, sitä 
varten olen treenanut mm. kuntoani  pa-
remmaksi.

Kranaatinheitinkomppaniassa palve-
leva Mäkelä kehaisee työkavereita eli 
vanhempia kouluttajia kannustaviksi.

- Ohjeita annetaan, suhtautuminen 
noviisiin on ollut asiallista ja rakenta-
vaa, eikä minun tarvinnut valmiina ollei-
ta Maanpuolustuskorkeakoulun hakupa-
pereitani repiä, Mäkelä veistelee.
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Tradenomina Rauman Ammattikorkeakoulusta vuon-
na 2001 valmistunut Suvi Kössi ei vielä silloin tien-
nyt, että hän olisi mukana työryhmässä suunnittelija-

na, joka ”pyörittää” Porin Prikaatin esikunnassa kymmenien 
miljoonien eurojen käyttöä. 

- Pistin koulun jälkeen hakupaperit moneen paikaan ja 
prikaatista tärppäsi ensin määräaikainen työpaikka, joka on 
nykyään pysyvä toimi.

Oripäässä asuvalla Kössillä oli ennakkoasenteita siitä, 
että armeija on ”sotaisten miesten” paikka.   

- Nämä ennakkoluulot ovat kyllä karisseet täysin. Työni 
kautta ymmärrän miten monitahoinen työpaikka prikaati on. 
Taloussuunnittelijan työhön kuuluu määrärahojen suunnitte-
lu ja seuranta. Parhaillaan valmistelemme suunnittelu-upsee-
rin kanssa vuoden 2005 toimintamenoja, jotka nousevat noin 
34 miljoonaan euroon.

Jättimäisestä ruoka-
tarjoilusta selvitään 
yhteispelillä
Teksti: Ville Suvanto
Kuva: Pekka Huima

Prikaati on muutakin 
kuin sotaisten miesten 
työpaikka

Kokki Tarja Holvisolan hyppysissä 
on sopan maustamisen taito.

Porin Prikaatissa ruokailu järjestetään neljä kertaa päivässä 
yli 1600 henkilölle. Monelle muulle ammattilaiselle saattai-
si tulla hiki, jos moinen määrä ruokavieraita ilmoittaisi tule-

vansa huomenna syömään. Lähemmäs 30 vuotta prikaatissa kokki-
na toiminut Tarja Holvisola ei näe tätä kuitenkaan vaikeaksi, kaikki 
sujuu Muonituskeskuksen työntekijäporukalta vuosien yhteistyön 
tuomalla rutiinilla. Työvuorossa on kerrallaan noin 20 henkeä.

- Erot kotiruoanlaittoon eivät yllättäen ole kovinkaan suuret, teh-
dään maukasta, ravitsevaa ja edullista ruokaa. Padat ovat kuitenkin 
vähän isompia, sillä esimerkiksi puuro syntyy 500 litran kattilassa. 
Suurten valmistusmäärien kautta kustannukset saadaan puristettua 
neljän euroon päivässä yhtä ruokailijaa kohti. 

Ennen puolustusvoimien Muonituskeskuksen palkkalistoille siir-
tymistä Holvisola on toiminut siviilipuolella kokkina, mutta armei-
jaan tiet johtivat hänen miehensä kautta. Puolustusvoimat Holvisola 
näkee hyvänä työnantajana, sillä työpaikka on turvattu ja työkaverit 
ovat mukavia. Työtiloista Holivisola löytää paljonkin korjattavaa.

- Onneksi pian alkaa iso remontti ja saamme ajanmukaiset tilat 
ja laitteet.

Palautetta varusmiehiltä tulee Holvisolan mukaan yllättävän pal-
jon. 

- Pääosin palaute on positiivista. Palautteesta otetaan kuitenkin 
opiksi ja ruoka pyritään valmistamaan varusmiesten mieltymyksi-
en perusteella.

Suunnittelija Suvi Kössin mukaan työ-
paikan etuja ovat hyvä työilmapiiri ja 
mukavat työkaverit.



Porin Prikaatin Vuoden 

Työpisteeksi valittiin 

Talousvarasto. Se toimii 

Keskusvaraston yhtey-

dessä ja siihen kuluvat 

varusvarasto, kenttä-

keitinvarasto, toimisto-

tarvikevarasto ja termi-

naalitoiminnot.

- Palkinto oli meille yllätys. Ehkä 
olemme onnistuneet palvelemaan asi-
akkaitamme hyvin, vaikka prikaatissa 
on ollut lukuisia samaan aikaan ajoittu-
via harjoituksia. Se on vaatinut varasto-
henkilöstöltä paljon venymistä, tuumii 
Talousvaraston varastopäällikkö Marco 
Meriläinen.

Paljon työtä nopeassa aikataulussa 
vaativat mm Kosovon ja Eritrean jouk-
kojen varustaminen.

- Heti uusiin tiloihin muuton jälkeen 
oli vaativa Nordic Peace 2003 harjoitus. 
Työtä on lisännyt myös Varsinais-Suo-
men Ilmatorjuntarykmentin lakkautta-
misen myötä prikaatiin siirtyneet läänin 
kertausharjoituksiin liittyvät varustami-
set, Meriläinen kertoo.

Tämän vuoden haasteita ovat Meriläi-
sen mukaan materiaalijärjestelyjen ajan-
mukaistaminen ja hienosäätäminen. 

- SAP -kirjanpitojärjestelmä aiheuttaa 
paljon muutoksia. Se otettiin käyttöön 
viime vuoden toukokuussa. Saapumise-
rien kotiutuminen ja varustaminen on 
edelleen uusista tiloista huolimatta iso 
ponnistus.

Uuden Keskusvaraston aiheuttamia 
muutoksia Meriläinen pitää hyvinä. Toi-
minnat ovat keskittyneet  yhteen paik-
kaan, varsinkin talouspuoli.

- Työn kuva on monipuolistunut ja 
mukaan on tullut uusia haasteita kuten 
kenttäkeitinkalusto ja toimistomateriaa-
li. Työ on hyvin vaihtelevaa.   

Hyvä työilmapiiri 

Talousvarastolla työskentelee15 pal-
kattua henkilöä ja varusmiehiä varastol-
le on komennettuna kuusi. Tehtävän laa-
juutta kuvaavat pyykkimäärät. 

- Viime vuonna on pesetetty pyykkiä 
250 000 kilon edestä. Ja siinä on kasvua 
edelliseen vuoteen 25 000 kiloa. Suu-
rimman yksittäisen artikkelin muodos-
tavat t-paidat, joita on pesetetty 96 000 
kpl, joiden painoksi kertyy 22 100 ki-
loa. Sukkiakin on pesetetty 16 000 kiloa, 
Meriläinen kertoo.

Yksi viime vuoden haasteita oli tava-

Vuoden Työpiste-palkinto 
tuli yllätyksenä   

roiden sijoittelu uuteen varastoon tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Suunnitelmia 
laadittiin yhdessä koko varastohenkilös-
tön kanssa. 

Työilmapiiri on Meriläisen mielestä 
hyvä, vaikka yöntekijöitä on työmäärään 
nähden aika vähän.

Vuodesta 1993 Porin Prikaatissa työs-
kennellyt Marco Meriläinen on aloitta-
nut aikoinaan varusvarastolla varaston-
hoitajana ja Talousvaraston päällikkönä 
hän on toiminut vuodesta 2001 alkaen. 
Köyliössä asuvaan Meriläisen perhee-
seen kuuluu vaimon lisäksi 9-vuotias ty-
tär ja 7-vuotias poika. 19

Vuoden työporukka yhteispotretissa. Vas. Anu Sinkko, Eeva-Kaarina 
Lampiniemi, Esko Rossi, Jarno Virtanen, Antero Seppä, Kirsti Virta, 
Pirkko Kallio,  Ilkka Erävesi, Timo Tenkanen ja Tuula Hautamäki. 
Edessä Marko Meriläinen ja Vuoden työpiste -palkinto.

Teksti: Marko Haikkola  
Kuva: Pekka Huima
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Varusmiespalveluksen hienointa 
aikaa ovat hänestä olleet aliup-
seerikurssin ampumaleirit, jois-

sa oppilaat pääsivät johtamaan raskaan 
heittimen ammuntoja.

- Kun 120-millinen putki huokuu ja 
teltan liepeet lepattavat, niin siinä todel-
la tuntee itsensä mieheksi. Muutenkin 
leirit ovat olleet mukavia. Ainoa mikä 
rassaa, on tulenjohtajien ainainen odot-
telu, Mikkola naurahtaa.

Hän kehuu myös sitä, että työssä jou-
tuu todella käyttämään aivojaan. Esi-
merkiksi laskijan tehtävissä pitää järjen 
liikkua liukkaasti. Lisäksi hyvät ja am-
mattitaitoiset kouluttajat ovat Kranaatin-
heitinkomppanian etu.

- Koulutus on rankkaa, mutta pal-
kitsevaa. En tiedä viihtyisinkö missään 
muualla yhtä hyvin.

Alikersantti Mikkola palvelee myös 
Suomen Kansainvälisissä Valmiusjou-
koissa, joista hän kuuli jo kutsunnois-
sa. Varusmiespalveluksen jälkeen mies 
tähyää ulkomaille.

- Rauhanturvaaminen on tärkeää työtä 
ja siinä pääsee konkreettisesti auttamaan 

Mikkola diggaa kranaat-
teja, kriisinhallintaa ja 
Matti Nykästä 
Teksti: Pertti Kalliomäki
Kuva: Pekka Huima

paikallista väestöä, puhumattakaan mo-
nista uusista kokemuksista, joita on koti-
maassa mahdoton saada. Aion pistää pa-
perit heti vetämään.

Varsinainen rauhanturvakoulutus al-
kaa maaliskuussa kansainvälisellä kau-
della, mutta esimakua Mikkola on tule-
vasta jo saanut. Kansainvälinen joukkue 
oli syksyllä kolme päivää ruotsalaisten 
kanssa kriisinhallintaharjoituksessa Nii-
nisalossa, mikä oli miehen mielestä to-
della hieno kokemus.

- Inttiajan parhaat tuntemukset syn-
tyivät raskaan, 45 kilometriä pitkän 
AUK-marssin jälkeen, kun pääsin takai-
sin omaan tupaan, pistin Matti Nykäsen 
levyn soimaan ja rojahdin punkkaan. 
Silloin oli fi ilis huipussaan.

Mikä Nykäsessä 
sitten kiehtoo?

Siviilissä Mikkolan aika kuluu suu-
rimmaksi osaksi jalkapalloilun parissa. 
Kranaatinheitinhommissa on aika vähän 
yhtymäkohtia siviilielämään, joskin 

ksm-mittausta hän on ehtinyt harrastaa 
lomillakin.

Kranaatinheittimien lisäksi 19-vuo-
tiaalla alikersantilla on toinenkin mie-
lenkiintoinen intohimo: mäkikotkamme 
Matti Nykänen. Kuten mäkihyppääjäle-
gendakin, Mikkola on Jyväskylän poi-
kia.

- Olen seurannut Nykäsen uraa pie-
nestä pitäen ja baareissa olen muutaman 
kerran päässyt häntä jututtamaankin. 
Matti on elänyt todella kirjavan elämän 
- työskennellyt niin ammattiurheilijana 
kuin laulajanakin. Hän on saanut mat-
kansa varrella paljon kolhuja, mutta sil-
ti aina noussut ylös. Ja tämä oikeastaan 
on Nykäsen sanoma: Jos todella haluaa, 
niin pystyy tekemään mitä tahansa.

Tulevaisuudestaan Mikkola ei vielä 
osaa paljoa sanoa.

- Tuskin kuitenkaan mitään yhtä väri-
kästä kuin Nykäsellä.

Gonahtaminen ei 
vaivaa Kranaatin-
heitinkomppanian 
raskaassa kansain-
välisessä tulijouk-
kueessa palvelevaa 
alikersantti Raine 
Mikkolaa. Heitin-
hommat jos mitkä 
ovat Mikkolan mie-
leen.
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Porin Prikaatin Porilaistaistelija 
-kouluttajapalkinto luovutettiin 
yliluutnantti Tomi Mustalah-

delle seuraavin saatesanoin: Mustalahti 
tunnetaan ammattitaitoisena upseerina, 
joka on hankkinut vankan ammattitai-
don YVI 2 kouluttajana ja järjestelmän 
asiantuntijana. Hän omaa sekä hyvälle 
kouluttajalle ominaista pedagogista sil-
mää, että hyvän teknisen ammattitaidon 
viestimiesten kouluttamiseen.

Mustalahti on kehittänyt viestikoulu-
tusta, koulutusvälineitä ja itseään työs-
sään. Lisäksi hän omaa kokemuksensa 
ja käymänsä viestipäällikkökurssin pe-
rusteella Porin Prikaatin parhaan näke-
myksen YVI2 järjestelmän taktisesta 
käytöstä.

Palkinnon vastaanottaminen oli ny-
kyisin Viestikomppanian varapäällikkö-
nä toimivalle Tomi Mustalahdelle suuri 
hetki. Hän on toiminut aiemmin hetken 
myös komppanian päällikön tehtävissä. 
Vanhemman upseerin siirtymistä hänen 
tilalleen päällikön tehtäviin Mustalahti 
ei koe huonona asiana, vaan erinomai-
sena mahdollisuutena kehittää omaa am-
mattitaitoaan. Päällikön vaativat tehtä-
vät nopeasti valmistumisen jälkeen eivät 
juuri jättäneet aikaa kouluttamiselle ja 
viestiosaamisen kehittämiselle. 

Vammalasta kotoisin olevan Mus-
talahden perheeseen kuuluu vaimo ja 
kaksi lasta, iältään hieman yli 2 vuotta 
ja perheen kuopus 10 kuukautta. Maa-
liskuun alusta työt Viestikomppaniassa 
jatkuvat kahden kuukauden vanhempai-
nvapaan jälkeen. 

- Kotona pienten lasten kanssa vie-
tetty aika oli hieno mahdollisuus seurata 
heidän kehittymistään, mutta samalla se 
muistutti, ettei lasten hoitaminen suin-
kaan ole mitään laiskottelua. 

Viestikalusto ja 
toimintaperiaatteet 
uusiutuvat

Mustalahti toteaa, että viime vuoden 
suurin projekti oli Prikaati 2005 esi-
kunnan viestikeskusjoukkueen koulut-
taminen.  

- Koulutukseen jouduttiin ottamaan 
uusi näkökulma. Lähtökohta oli se, että 

Viestikouluttajan suuri 
hetki  Teksti ja kuva: Marko Haikkola

uusiutunut järjestelmä vaati myös vies-
tikomppanian henkilökunnan lisäkoulu-
tusta asioihin. Työ vaati paljon yhteis-
toimintaa eri tahojen kanssa sekä myös 
komppanian ulkopuolista ammattitai-
toista  henkilökuntaa. Lähes kaikki tar-
vittava tieto löytyi prikaatin sisältä, mut-
ta se piti kaivaa eri tahoilta esiin. 

Mustalahden mukaan Viestipatal-
joonan esikunnan mahdollistamin re-
surssein, operatiivisen osaston, etenkin 
tietotekniikka-alan, elektroniikkahuol-
toalan ja elektroniikkavaraston henki-
löstön tuella koulutus saatiin onnistu-
maan hyvin. 

- Tehtävä oli mielenkiintoinen ja haas-
tava, koska valmista mallia saati opetus-
suunnitelmia ei muillakaan joukko-osas-
toilla ollut, vaan koulutuksen sisältö piti 
suunnitella ja osittain kokeilemalla löy-
tää. Ilahduttavaa tässä prosessissa oli, 
että prikaatin johtamisjärjestelmän pe-
rustaminen ja ylläpito ei jäänyt ainoas-
taan viestikomppanian vastuulle, vaan 
kaikki koulutukseen osallistuneet sitou-
tuivat yhdessä sen kehittämiseen. 

Ulkopuolista tukeakin tarvittiin, jois-
ta tärkeimpinä voidaan mainita Vies-

tirykmentistä sekä Panssariprikaatista 
saatu tuki. Mustalahti on kuitenkin va-
kuuttunut, että saavutetuista tuloksista 
on hyötyä muillekin joukoille, kun he 
järjestävät vastaavaa koulutusta.

Vaarana Mustalahti kokee, että nyt 
kun esikunnan johtamisjärjestelmän pe-
rustaminen on kerran opittu, sitä harjoi-
tellaan liian harvoin. 

- Sitä tulisi harjoitella kokonaisuudes-
saan ainakin vuosittain henkilökuntahar-
joituksena, eikä ainoastaan silloin, kun 
kyseinen joukko on tuotannossa. Johta-
misjärjestelmä tai sen jotkin osat ovat 
jatkuvan muutoksen ja kehityksen koh-
teena, tässä kehityksessä voi pysyä mu-
kana ainoastaan säännöllisellä tietojen ja 
osaamisen päivittämisellä.

Viestikomppanian tämän vuoden 
isoksi haasteeksi Mustalahti kokee jää-
käripataljoonan viestijoukkueiden kou-
luttamisen aloittamisen. 

- Kalusto on osin uutta ja käyttöperi-
aatteet jonkin verran muuttuneet. Hen-
kilökunnan on haettava lisäoppia uuden 
kaluston käytölle, sen käyttöperiaatteille 
ja taktiikalle.



Valliston Taajamatais-
teluradan ensimmäiset 
käyttäjät ovat päässeet 
”korkkaamaan” Tek-
niikkatalon ympäris-
töineen tämän vuoden 
tammikuussa. 

Pataljoonaupseeri, kapteeni Mika 
Heikkilä on toiminut Huovinrinteen uu-
simman komistuksen puuhamiehenä jo 
alkumetreiltä asti.

- Haasteisiin on vastattava, entistä 
harvemmin taistelut nykysodissa on käy-
ty taajamien ulkopuolella, toteaa prikaa-
tin uutuushankkeen tekijämies Satakun-
nan Pioneeripataljoonan esikunnasta.   

Valliston kylän Taajamataistelurata 
on valtakunnallisellakin tasolla mitattu-
na huomattavan pitkälle kehitetty ”ake-
tusrata” (asutuskeskustaistelun harjoitte-
luun tarkoitettu rata). Ideoita rataan on 
haettu ja oppia otettu monista Suomen 
varuskunnista, kuten Kaartin Jääkäri-
rykmentistä. 

Valliston kylässä 
koulutetaan nykypäivän 
taistelijoita
Teksti ja kuvat: Pekka Huima

- Santahaminassa asutuskeskustais-
telukulttuurilla on pitkä historia ja kau-
punkisota onkin varuskunnan erikois-
alaa. Onhan kyse sentään pääkaupungin 
puolustamisesta, kertoo Heikkilä.

Keskustelu Porin Prikaatin Taajama-
taisteluradasta lähti Heikkilän mukaan 
käyntiin kolmisen vuotta sitten, kun uu-

delle harjoittelumaastolle koettiin ole-
van tarvetta. Kaupunkisodan merki-
tys korostuu joukkojen kehittyessä yhä 
liikkuvammiksi ja iskukykyisemmiksi. 
Sodankäynnin painopisteitä tulevat ole-
maan yhä enenevässä määrin nimen-
omaan asutuskeskukset ja taajamat.

- Jos tarve taajamataistelumaastolle 
juontuu koko sodan kuvan muuttumi-
sesta, on Valliston kylän rata yksittäi-
sen joukko-osaston vastaus muutokseen. 
Tähän asti Säkylässä on totuttu ”aket-
tamaan” kasarmien ja varuskunnan ra-
kennusten välissä puikkelehtien, Heik-
kilä sanoo.

Ideoita ja suunni-
telmia ainakin riittää

Vuonna 2004 olisi tarkoitus raken-
taa lisää koulutustaloja alueelle, kehittää 
Tekniikkataloa saadun palautteen perus-
teella sekä rakentaa ns. Rauniokortteli. 
Rauniokortteli kuvaa osittain tai koko-
naan tuhottua kaupunginosaa, jossa on 
edelleen osa rakenteista pystyssä. 

- Kortteli tulee soveltumaan kaupun-
kisotimisen lisäksi sotilaspoliisien koi-
rakoulutukseen. Raunioihin rakenne-
taan piilopaikkoja ”uhreille”, joita koirat 

Kapteeni Mika Heikkilä on toiveikas Taajamataisteluradan 
jatkorakentamisen suhteeen.
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Harjoittelu 
taajamataisteluradalla 
tapahtuu TASI-
taistelusimulaattoreita 
käyttäen



koulutetaan etsimään. Heikkilä kertoo.
Vuoden 2004 loppuun mennessä on 

Taajamataisteluradan perusrunko saatu 
valmiiksi, jos suunnitelmat toteutuvat 
odotusten mukaan. Jatkossa olisi tar-
koitus rakentaa vielä lisää pientaloja 
sekä toinen tekniikkatalo, koulutustar-
peiden mukaan. Nämä visiot toteutune-
vat vuosina 2005 – 2007.

Palaute vaikuttaa 
kehitykseen

Tämän hetkinen ylpeyden aihe on 
kuitenkin Tekniikkatalo. Talo on ollut 
jo sotilaspoliisien, tiedustelijoiden ja 
jääkärien käytössä vuoden alusta lähti-
en. Tekniikkatalossa on kaksi kerrosta 
ja yhteispinta-alaa 240 m². Toisen ker-
roksen yläpuolella kulkevat avoimet 
kouluttajasillat, joilta harjoittelua voi 
tarkkailla.

- Toivomme todellakin palautetta 
Tekniikkatalosta ja muusta ympäristös-
tä, jotta voimme kehittää alueesta mah-
dollisimman toimivan. Suunnitelmiin 
on jätetty liikkumavaraa juuri käyttäji-
en palautteen toivossa, Mika Heikkilä 
summaa ja jää odottelemaan parannus-
ehdotuksia.

Vasta ensimmäinen 
osa on valmis

Taajamataisteluradan ensimmäinen 
vaihe valmistui vuoden 2003 aikana. 
Siihen kuului olennaisena osana koko 
alueen kaavoittaminen, kapteeni Heik-
kilä selventää.

- Ensimmäinen vaihe projektista on 
valmis, mutta tarkoitus olisi jatkaa niin 
pitkälle kuin rahoitusta riittää. Tyhmin-
tä mitä tässä vaiheessa voisi tehdä, oli-
si jättää hyvin alkanut projekti kesken, 
”pöytälaatikkoon kuivumaan”.

Heikkilä puhuu toiveikkaasti jatko-
rakentamisesta. Tähän mennessä val-
miina on Tekniikkatalo, 12 pienempää 
vanerielementtitaloa sekä alueen pää-
tien, Aherto Avenuen valaistus. Ase-
makaavasta ja muista suunnitelmista 
selviää silti, että kyse on paljon laajem-
mastakin hankkeesta.

- Läntisen Maanpuolustusalueen 
Esikunta myönsi rahoitusta hankkeel-
le. Taajamataisteluradalle voisi löytyä 
käyttäjiä koko maanpuolustusalueelta. 
Ja miksei vaikka kauempaakin, Heikki-
lä innostuu viitaten esimerkiksi Santa-
haminan kaupunkitaistelijoihin.

Kaupunkisodan merkitys korostuu ja taistelijoilta vaaditaan 
uudenlaisia valmiuksia.

Tähän mennessä valmiina on Tekniikkatalo, 12 pienempää vanerielementtitaloa 
sekä alueen päätien, Aherto Avenuen valaistus. Asemakaavasta ja muista suunnitel-
mista selviää silti, että kyse on paljon laajemmastakin hankkeesta. Valmiit rakenteet 
on piirroksessa merkitty valkoisella.
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Vihreän liiton puheenjohtaja, kan-
sanedustaja ja entinen ministeri 
Osmo Soininvaara, yllättää 

haastattelijan heti kättelyssä kertomalla 
ensikokemuksistaan 1970-luvun loppu-
puolen Porin Prikaatissa.

Sen sijaan, että hän moittisi palvelus-
ta raskaaksi, Soininvaara luonnehtiikin 
sitä rentouttavaksi, mielenkiintoiseksi.

- Alokasajan alku oli minulle pelkkää 
lomaa, hän tiivistää.

Yllättävät sanat vaativat selityksen. 

Alokasajan alku oli Osmo Soininvaaralle

Pelkkää lomaaPelkkää lomaa
Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Pekka Huima 

Osmo Soininvaaran tapauksessa selityk-
seksi käy osallistuminen syksyn 1976 
kunnallisvaaleihin esivihreässä Helsin-
ki-liikkeessä. Soininvaara ja Ville Kom-
si paahtoivat vuorokauden ympäri ja 
saman vuoden lokakuussa armeijan har-
maisiin astui läpeensä väsynyt mies.

- Minulla oli silloin totaalinen burn 
out, ehkä koko elämäni pahin, nyt 52-
vuotias puoluejohtaja tunnustaa.

Säkylään ei tultu 
vapaaehtoisesti

Osmo Soininvaara myöntää mietti-
neensä opiskeluaikanaan myös siviili-
palvelukseen lähtemistä, mutta valinta 
kohdistui kuitenkin armeijaan. Ei vä-
hiten lyhyemmän palvelusajan takia. 
Monen muun paljasjalkahelsinkiläisen 
tavoin Soininvaarakin huomasi joutu-
neensa korpivaruskuntaan Säkylän Huo-
vinrinteelle.

- Ei sinne mitenkään vapaaehtoisesti 
lähdetty, pikemminkin kyse oli pakotta-
misesta. Mutta ei silti, tilat olivat moder-
nit ja toimivat, Soininvaara muistaa.

- Yhtä asiaa minä en oikein helsin-
kiläisenä ymmärtänyt, nimittäin poistu-
miskieltoa rangaistuksena. Kuka sieltä 
olisi mihinkään lähtenyt, kun portitkin 
näyttivät molemmista suunnista ihan sa-
manlaisilta, hän miettii.

Ampuminen ja 
eräelämä mieleen

Osmo Soininvaara oli alokkaaksi as-
tuessaan jo ikämies, juuri 25 täyttänyt 
valmis valtiotieteen maisteri. Missään 
vaiheessa hän ei tunnusta kuitenkaan 
turhautuneensa, ei edes alaikäisten esi-
miesten käsittelyssä.

- Kuten sanoin, se oli helsinkiläispo-
jalle pelkästään miellyttävä kokemus. 
Minä pidin jopa ampumisesta, sain siitä 
kuntsareitakin. Ampuminen on muuten 
harvinaisen helppo laji, vika on aseessa, 
jos mies ei osu. 

Yksittäisistä kokemuksistaan ykkö-
seksi Soininvaara nostaa viikon kestä-
neen komennuksen Raasiin.

- Sellaisesta elämysmatkasta joutui-
si nykyisin maksamaan vaikka mitä. Se 
viikko oli täynnä saunomista, pilkkimis-
tä ja makkaranpaistoa.

- Viimeistään Raasissa huomasin 
suureksi yllätyksekseni, että tosi monet 
maatalon pojat pelkäävät pimeätä, Soi-
ninvaara ihmettelee.

Tosielämän realismia

Pääkaupungissa omassa turvallisessa 
elinpiirissään kasvaneelle nuorukaisel-
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le armeija-aika tarjosi muutenkin erin-
omaisen mahdollisuuden eri tyyppisten 
suomalaisten miesten tarkkailuun. Soi-
ninvaara oli komennettu synnynnäisen 
sydänvikansa vuoksi b-miehenä Esikun-
takomppaniaan ja kokemus oli ainakin 
alkuun jopa pieni järkytys.

- Siellä näki sellaista tosielämän rea-
lismia, jota ei yliopisto-
maailmassa osannut edes 
kuvitella. Läsnä oli yhteis-
kunnan koko kirjo ja vähän 
karrikoiden voisi sanoa, 
että jotkut lähtivät armei-
jasta suoraan työkyvyttö-
myyseläkkeelle.

- Mutta armeijan ne hei-
koimmatkin kaverit veivät 
sinnikkäästi läpi. Jos oikein 
muistan, niin alokasaikana 
vain yksi mies lopetti hom-
man jostain syystä kesken. 
Häneltä jäi tiiliskiven pak-
suinen vaikeaa fi losofi aa si-
sältävä kirja, joka on edel-
leen minun kirjahyllyssäni, 
Soininvaara paljastaa.

Kyseinen kirja oli T.R. Gerholmin ja 
S.Magnussonin ”Ajatus, aate ja yhteis-
kunta”.

Päällikkö oli reilu per-
soona

Osmo Soininvaaralla oli alokasaikana 
myös omat kirjalliset projektinsa. Jo pal-
veluksen alkuvaiheessa hän kävi ilmoit-
tamassa komppanian päällikölleen kap-
teeni Jaakko Sällille, että vapaa-aika 
olisi tarkoitus käyttää kirjallisiin töihin 
ja niitä varten tarvittaisiin jostain tilaa.

- Sälli jäi mieleen todella reiluna per-
soonana. Tilakin löytyi ongelmitta, mut-
ta jostain kumman syystä en ollut siinä 
vaiheessa vain oikein luovalla päällä. 
Sittemmin se kirjakin, yhdessä Osmo 
Lampisen kanssa tehty ”Suomi 1980-
luvulla”, kuitenkin ilmestyi ja lopputu-
losta voi luonnehtia hyväksi, Soininvaa-
ra selvittää.

Porin Prikaatista Osmo Soininvaa-
ra siirrettiin neljä kuukautta kestäneen 
alokasajan jälkeen Kaartin Pataljoonaan 
Helsinkiin. Ilmaiseksi työvoimaksi, ku-
ten pääaineenaan tilastotiedettä opiskel-
lut mies itse asian ilmaisee.

- Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
minun piti asentaa yksi tietokoneohjel-
ma sotakorkeaan, mutta hanke kariutui 
ilmeisesti siihen, että olin Sadankomi-
tean jäsen. Sen sijaan käytin loppuajan 
sotilasläänissä pistämässä kortteja jär-
jestykseen.

Armeijasta Soininvaara kotiutui 
oman luonnehdintansa mukaan täysin 
luumuilleena kaartilaisena, mutta sit-
temmin nostoväkeen siirtyessään soti-
lasarvo oli jo korpraali.

- Ylennys tuli ihan muutama vuosi 
sitten, kun ilmeni, että olen käymästä-
ni maanpuolustuskurssista huolimatta 
pelkkä kaartilainen, Soininvaara pal-
jastaa.

Porin Prikaatissa Osmo Soininvaara 
ei ole sitten alokasaikansa käynyt. Va-
ruskunnan portit hän muistaa kerran pit-
källä pyöräilylenkillään ohittaneensa, 
mutta halu päästä yöpuulle voitti tuol-
loin halun maistaa sotilaskodin munk-
keja.

Nato-kysymystä on 
paisuteltu

Poliitikkona Soininvaara sanoo joutu-
neensa miettimään useammankin kerran 
suomalaisen puolustuksen tulevaisuutta, 
johon liittyy myös keskustelu mahdolli-
sesta Nato-jäsenyydestä.

- Nato-kysymys ei ole minusta yhtään 
niin tärkeä, kuin on annettu ymmärtää. 
Järjestelmän sijaan kannattaisi puhua 
periaatteesta, jonka voi hyväksyä tai sit-
ten ei. Asiasisällöllä on merkitystä, ei ni-
mellä, Soininvaara tiivistää.

Soininvaara sanoo ihmettelevänsä, 
miksi juuri Venäjän naapurina elävän 

Suomen piti lähteä vastusta-
maan EU:n turvatakuita.

- Siinä olisimme saaneet 
Naton edut ilman Naton hait-
toja, hän näkee.

Osmo Soininvaara on va-
kuuttunut siitä, että Eurooppaa 
pitää puolustaa yhdessä. Näin 
koko maanosalle taataan mah-
dollisimman toimiva puolus-
tus mahdollisimman halvalla 
tavalla.

- Minusta on luontevaa, että 
EU-maat ovat puolustuspoliit-
tisesti solidaarisia toisilleen. 
Eikä tämä tarkoita missään 
nimessä sitä, että eurooppa-
laisten pitäisi lähteä ramboile-
maan Euroopan ulkopuolelle.

Asevelvollisuus
Ruotsin mallille

Korpraalina Soininvaara ei halua läh-
teä neuvomaan kenraaleja, mutta tämä ei 
tarkoita sitä, etteikö heidänkin kanssaan 
voisi olla eri mieltä esimerkiksi nykyi-
sen laajuisen asevelvollisuusarmeijan tai 
alueellisen puolustusjärjestelmän järke-
vyydestä.

- Minulla on sellainen käsitys, että 
alueellinen puolustusajattelu kuuluu toi-
selle vuosituhannelle. Sota on muuttunut 
niin liikkuvaksi, ettei se yksinkertaisesti 
enää toimi. Viimeistään Irakin sota näyt-
ti, miten perinteiselle tykinruoka-armei-
jalle käy.

Asevelvollisuutta Osmo Soininvaa-
ra ei suinkaan poistaisi täysin. Hän oli-
si valmis siirtymään ns. Ruotsin malliin, 
jossa vain osa ikäluokasta otetaan kou-
lutukseen.

- Siinä mallissa väki koulutetaan kun-
nolla ja annetaan heille oikeat aseet, Soi-
ninvaara vertaa.

Poliitikkona 
Soininvaara sanoo 

miettineensä monesti 
puolustusvoimien ke-

hittämistä.

Armeija-aika tarjosi 
kaupunkilaispojalle 

monia yllätyksiä, 
enimmäkseen 

positiivisia.



Rauman satamassa on 
viihtyisä taukotila

Kello kahdeksan jälkeen hyp-
pään yhdessä kolmisenkymme-
nen kuljetusaliupseerin kanssa 

ulos autosta. Kun hieron vielä silmiäni 
usvaisessa aamussa Rauman sataman 
maisemassa, kuskit ovat jo tovin tehneet 
ajoonlähtötarkastusta.

Kun öljytikku on tarkastettu, renkai-
den ilmapaine todettu, ajovalot syynätty 
ja vielä ”pissapoika” täytetty niin kaikki 
on kunnossa. Kymmenen minuutin ku-
luttua olemme jo tien päällä. Kuljetta-
jan paikalla istuu alikersantti Tuomas 
Yrjönsalo.

 “Ja seuraavasta oikeaan”, kuuluu ajo-
kouluttajan ääni etupenkiltä keskeyttäen 
radio Novan hittiklassikon. Valtava, 9,3 
tonnin painoinen Scania kääntyy sula-
vasti, vaikka ei uskoisi. Pituutta on perä-
vaunun kanssa yli 17 metriä. 

Sunnuntaiautoilijaa hämmästyttävät 
hurjat kääntymiskulmat. Näyttää siltä, 
kuin auto olisi syöksymässä päin edes-
sä olevaa seinää, mutta viime hetkellä 

Rauma on l
ajo-opetuk

Aamu on vielä nuo-
ri, kun saavun sovitulle 
tapaamispaikallemme. 
Linja-auto starttaa ja 
kurvaa ulos varuskun-
nan porteista auringon 
jatkaessa uniaan kilpaa 
varusmiesten kanssa. 
Olemme matkalla koh-
ti Raumaa, missä anne-
taan ensimmäistä ker-
taa kuljettajakoulutusta 
Säkylän varusmiehille.

auto ohjautuu kuin ohjautuukin sulavasti 
omalle kaistalleen. Voin pyyhkäistä ku-
vitteellisen hikipisaran otsaltani. Luut-
nantti Pekka Kasken ääni etupenkiltä 
aloittaa:

- Aluksi tämän kokoinen auto voi olla 
vaikeasti hallittava, mutta muutaman to-
tuttelukerran jälkeen ohjauskulmat tule-
vat tutuiksi. Mitä nyt silloin tällöin sivu-
peili ajetaan lyttyyn, hymähtää Kaski ja 
antaa ohjeita ahtaaseen risteykseen aja-
valle Yrjönsalolle. 

Luutnantti Kaski on ollut alalla jo 
kymmenisen vuotta. Hänellä on pitkä 
tausta kuljettajakursseilla Turussa, mut-
ta vuodenvaihteesta alkaen Porin Pri-
kaati on järjestänyt kuljettajatutkintonsa 
Raumalla. Kaskelle kaupunki on vieras 
ja kauempanakin kuin kotikaupunki Tur-
ku, mutta kaikkeen tottuu ja vaihteluhan 
virkistää. Silti Kaski keskittyy ajo-ope-
tukseen ja antaa mieluummin kurssin 
johtajan puhua muutosta Raumalle. Sel-
vä, haastattelu sovitaan iltapäivälle. 

Kuljettajalle
päänvaivaa

Palaamme sataman taukotuvalle 
kymmenen maissa aamupäivällä. Seu-
raava oppilas hyppää rattiin ja rekka 
kaartaa jälleen kohti Rauman keskus-
taa. Taukotilassa toiset odottavat vuo-
roaan ja käyttävät aikansa enemmän tai 
vähemmän hyödyksi: yhdet lukevat op-
pikirjaa teoriakokeeseen, toiset autoleh-

tiä. Nappaan joutilaista muutaman 
sivummalle. 

- Hyvä ja 
jopa hauska 
kurssi, vaikka 
töitä täytyykin 
tehdä aika lail-
la, jotta pysyy 
varmasti mu-

26
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iian hiljainen kaupunki 
seen  Teksti ja kuvat: Pekka Huima

kana, toteaa Jarmo Lampinen, 1. JK:
sta hänkin. 

- Tuntuu jotenkin järkevältä viettää 
aikaa intissä juuri näin. Tästähän jää ajo-
kokemusta käteen ja siviilikorttikin, jos 
kilometrejä kertyy tarpeeksi, jatkaa Yr-
jönsalo.

Molemmat miehet toivovat ajautu-
vansa rauhanturvatehtäviin, mihin va-
rusmiespalvelus Suomen Kansainväli-
sessä Valmiusjoukoissa heidän ja monen 
muun osalta tähtää. 

- Henkilöauto-, kuorma- ja rekkakor-
tin omistavan kansainvälisen koulutuk-
sen saaneen alikersantin luulisi olevan 
kuumaa tavaraa markkinoilla, kunhan 
rotaatiot lähtevät käyntiin, Yrjönsalo ar-
velee. 

Iltapäivän ajolla ohjaimissa istuu 
Lampinen. Aiheutan kuljettajalle pään-
vaivaa, kun pyydän häntä ajamaan 
Rauman ruuhkaista ja kapeaa pääkatua 
valokuvausta varten. Rekka tiputtaa toi-
mittajan kyydistä, katoaa liikenteeseen 
ja hetken kuluttua kääntyy korttelin ym-
päri. Pienet italialaiset pikkuautot jäävät 
maastonvihreän jättiläisen varjoon, kun 
se lipuu kohti sovittua risteystä. Rekka 
katkaisee kokonaisen risteyksen Rau-
man ydinkeskustassa ja raumalaiset kul-
jettajat joutuvat hämmästelemään uutta 
tuttavuutta. 

Muutos on haaste

On tässä synnytystuskia koettu, ker-
too sotilaskuljettajakurssin johtaja, yli-
luutnantti Harri Huhto.

Moni asia on jouduttu aloittamaan 
kokonaan puhtaalta pöydältä. Kuljetta-
jakurssi toimi vuosikymmenien ajan Tu-
run Heikkilän kasarmeilla, yhteistyössä 
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmen-
tin ja Saaristomeren Meripuolustusalu-
een kanssa. Toiminta tapahtui rutiinilla 
kasarmialueella ja Turun keskustassa, 
mutta nyt konseptit ovat Varsinais-Suo-
men Ilmatorjuntarykmentin lakkautta-
misen myötä muuttuneet. Tukikohtana 
toimii Rauman satama, ruokailut järjes-
tyvät paikallisessa työpaikkaruokalassa 
ja auton käsittelytunnit ajetaan Huovin-
rinteellä, Latvasuon kentällä. Teoriatun-

nit annetaan tällä hetkellä Säkylässä. 
- Kurssi on hajallaan pitkin maita ja 

mantuja, mutta tähän on toistaiseksi tyy-
tyminen. Otamme kurssin uudelleen or-
ganisoinnin haasteena, emme esteenä, 
Huhto toteaa sotilaallisen sopeutuvasti.

Vaikeuksia on aiheuttanut muun mu-
assa majoituksen ja ajoharjoittelun väli-
nen etäisyys, Säkylä-Rauma-Säkylä. Ai-
kaa kuluu aamusta yli tunti matkoihin 
ja vastaavasti iltapäivällä lopetetaan ai-
emmin, jotta kasarmeille ehditään kou-
lutusajan puitteissa. Toinen ongelma on 
ajoneuvon käsittelyharjoitukset. Koska 
kouluttajat ovat päivisin Raumalla, ei 
käsittelyä harjoittelevalle osastolle Lat-
vasuon kentällä riitä kouluttajia. Varus-
miehet joutuvat pujottelemaan ja peruut-
telemaan keskenään ilman valvontaa. 
Tätä yksittäistä ongelmaa voisi parantaa 
esimerkiksi kuljetussopimussotilaiden 
hakeutuminen töihin, yliluutnantti Huh-
to vihjaa nykyisille kuljetuskoulutuksen 
saneille alikersanteille.

Silti suurimmaksi ongelmaksi Huh-
to näkee muiden ajo-opettajien kanssa 
Rauman liian helpon ajettavuuden. Rau-
malta puuttuvat kapeat ja yksisuuntaiset 
kadut ja ruuhkaiset risteykset, joita Tur-
ku on tulvillaan. 

- Vanhan Rauman kujille emme voi 
raskaalla kalustolla mennä. Sotilas-
kuljettajatutkinto oikeuttaa ajamaan 
myös siviilissä rekkaa. Ilman tarpeek-

si vaativaa ajokokemusta siitä voi  tul-
la ilkeää katsottavaa. Meidän on saata-
va vaatimustaso ja ajo-olosuhteet kyllin 
korkeaksi, Huhto perustelee.

Parannuksia on saatu 
aikaan

Vaikka Porin Prikaatin ajo-opettajat 
haikailevat Heikkilään jääneiden ka-
sarmien ja autohallien perään, on katse 
suunnattu nyt eteenpäin. 

- Rauman satama on osoittautunut 
oivalliseksi tukikohdaksi. Satamasta 
saamme autojen säilytyspaikat, taukoti-
lan ja ruuat. Lisäksi lähistöllä on korjaa-
mo, jonka kanssa meillä on yhteistyöso-
pimus, Huhto luettelee. 

Myös Säkylän päässä sopeudutaan 
uuteen tilanteeseen. Latvasuon kentälle 
hankittiin valot pimeän aikaan tapahtu-
vaa tekniikkaharjoittelua varten. Läm-
mitettävä taukotupakin on odotettavissa 
lähitulevaisuudessa. 

Vaikka kouluttajat kokevat muutok-
sen haasteelliseksi, ei kurssilaisilla ole 
valittamista.

- Lasagne, jota sataman ruokalasta 
saa, voittaa varuskunnan hernekeiton 
kirkkaasti. Ja tunnin matkalla varuskun-
nan ja kurssin tukikohdan välillä ehtii 
hyvin vetäistä aamu- ja iltapäiväunet, 
valistaa tyytyväinen kurssilainen. 

Ahdasta on...
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- Me lähdemme harjoi-
tuksiin, kun muut pääsevät 
lepäämään kasarmille tai 
sotkuun. Parin tunnin har-
joitusten lisäksi joutuu is-
tumaan vielä toisen mokoman autossa 
heikoilla keleillä, Lukon A-junioreissa 
pelaava Virtala tiivistää.

- Harjoitusten ohessa ei ehdi tehdä 
juuri mitään muuta kuin käydä pikaisesti 
syömässä. Tyttöystäville ei aika enää rii-
tä, TuTon mestisjoukkueessa puolustava 
Ilkka Heikkinen säestää.

Teemu Virtala sanoo olleensa posi-
tiivisesti yllättynyt siitä, etteivät varus-
miestoverit ole osoittaneet urheilijoita 
kohtaan juurikaan kateuden merkkejä. 
Osittain tämä johtuu hänen mukaansa 
varmasti myös siitä, että urheilijat on 
koottu Porin Prikaatissa yhteen komp-
paniaan.

Virtala ja Heikkinen ovat osallistu-
neet oman komppaniansa muiden mies-
ten mukana myös metsäleireihin.

- Alokasaikana oli välillä todella vä-
synyt, mutta ajan kuluessa homma on 
kummasti tasoittunut, A-juniorien run-
kosarjan pistepörssin voittanut Virtala 
paljastaa.

Urheilija ei pääse muita 
helpommalla
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Esa Urhonen

Armeijakaan ei ole 
yksilölaji

Mitä kuriin tulee, on kaksikko yli-
luutnantti Mikko Lehdon kanssa samaa 
mieltä siitä, että urheilija tajuaa sen mer-
kityksen jo armeijaan tullessaan.

- Varsinkin joukkueurheilijat tajua-
vat alusta lähtien sen, ettei armeijakaan 
ole yksilölaji. Jos yksi luistaa, niin hom-
mat jäävät täälläkin muiden tehtäväksi, 
Heikkinen tiivistää.

Molemmille nuorukaisille oli jo pit-
kään selvillä, että armeijaan mennään. 
Kumpikaan ei myönnä edes harkinneen-
sa siviilipalvelusta vaihtoehtona.

- Armeija on edelleenkin jokaisen 
suomalaisen miehen positiivinen vel-
vollisuus. Sivarivaihtoehdon valitsevat 
jääkiekkoilijat saisivat varmasti kuulla 
siitä hattuilua lopun ikänsä, Teemu Vir-
tala miettii.

Tammikuussa riviin as-
tuneet nuoret jääkiek-
koilijat Teemu Virta-
la ja Ilkka Heikkinen 
ovat vakuuttuneet sii-
tä, ettei urheilija pää-
se armeijassa yhtään 
sen helpommalla kuin 
muutkaan varusmiehet. 
Tilanne on kaksikon 
mielestä pikemminkin 
päinvastainen.

Virtala on oikeassa, kutsutaanhan esi-
merkiksi Pori Jazzin palveluksessa ny-
kyisin toimivaa Alpo Suhosta yleisesti 
edelleenkin Sivari-Suhoseksi.

Kova joukkue 
kaukalopalloon

Teemu Virtala ja Ilkka Heikkinen ei-
vät ole suinkaan ainoat tällä hetkellä Po-
rin Prikaatissa palvelevat jääkiekkoilijat. 
Kiekkoilijoita Huovinrinteelle tulee Lu-
kon ja TuTon lisäksi myös muista län-
sirannikon huippujoukkueista eli Porin 
Ässistä ja TPS:sta.

- Sääli, ettei jääkiekossa pelata ol-
leenkaan puolustusvoimien mestaruu-
desta, mutta eiköhän me saada kauka-
lopalloonkin ihan kova joukkue kasaan, 
Ilkka Heikkinen selvittää.

Joukkueurheilija tajuaa kurin merki-
tyksen jo armeijaan tuleessaan toteaa 
yliluutnantti Mikko Lehto
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Se alkoi jo toisena alokaspäivänä 
– nimittäin millin sängelle kynit-
tyjen nuorukaisten pelottelu. Ali-

kersantit ja muut isot herrat tekivät tyh-
memmällekin selväksi, että kesä tulisi 
olemaan täynnä verta, hikeä ja kyynelei-
tä. Esiin nousi kaupunkilaispojalle ihan 
uusia termejä kuten ”ryynätä peräsuoli 
pitkällä Homeperseensuolla”.

Senkin ystävällinen vastaanottokomi-
tea muisti mainita, ettei tyttöystävää nä-
kisi pitkään aikaan. Ikävään oli keksitty 
saamamme informaation mukaan sellai-
nen ruokalaji kuin jarru. Näytti kuulem-
ma vääpelin räältä, ei maistunut miltään, 
mutta toimii.

Kaikkein kamalin pelote oli vielä 
kuulematta. Se oli se asevelvollisikäluo-
kalle toisensa jälkeen tutuksi tuleva up-
seerismies - ilmeisesti hän elää maamme 
varuskunnissa edelleenkin - joka nousi 
seisomaan liian pystyssä asennossa ryö-
mineen alokkaan selän päälle. Pahaksi 
onneksi alla oli kuitenkin kanto – alokas 
kuoli ja upseeri jatkoi uraansa.

Porin Prikaatissa kesällä 1977 tappa-
jaksi peloteltu mies oli nimeltään Mäki-
nen, aitoamerikkalaista merijalkaväen 
kommandoa elävästi muistuttanut kap-
teenimerkkinen harjastukka.

Sittemmin selvisi varsin pian, että 
ryynääminen ei kovakuntoista nuorta-
miestä juurikaan väsyttänyt. Sen vasta-
painoksi keksittiin varsin pian luumuile-
minen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että 3 500 metrin cooper-kunnossakin 
olleet kaverit alittivat riman alimmalta 
mahdolliselta kohdalta jos vain suinkin 
mahdollista. Itsekin venyin kyseiseen ra-
jaan vasta pakon eli luvatun loman edes-
sä Haminan hyisellä raviradalla. 

Ja jos ei muu auttanut, niin samassa 
tuvassa alokasajan viettäneet lääkärit 
ohjasivat otille vempan hakuun. Tämä 
keino oli varsin suosittu ainakin sateen 
tai pidemmän marssin sattuessa. Siellä 
ne olivat ne lääkäritkin milloin mitäkin 
valittaen.

Jarrukaan ei toiminut ja tappaja-Mä-
kinenkin osoittautui sittemmin ihan jo-
viaaliksi mieheksi. Eläkkeelle siirrytty-
ään kyseinen harjastukka kasvatti jopa 
poninhännän – jos ei muuten niin aina-
kin järkyttääkseen vanhoja upseeritove-
reitaan.

Oli siellä toki oikeasti niitäkin tyyp-
pejä, jotka tekivät parhaansa saadakseen 
alokasparan henkisen ja fyysisen kantin 
murtumaan. Kantapeikkojen kunniak-
si on sanottava, että ne kaikkein möl-
leimmät ja sairaimmat tulivat sittenkin 

siviilipuolelta ja niitä kutsuttiin aliker-
santeiksi. Sittemmin olen antanut itse-
ni ymmärtää, että kahdesta pahimmasta 
tuli isona poliisi, toisesta Saloon, toises-
ta Poriin.

Kantahenkilökunnasta Ikosen Mauril-
la, Suikkasen Markulla, Pirisen Teuvol-
la, Anttilan Kaukolla, Kallion veljeksillä 
Erkillä ja Reinolla, Äimäsen Sakarilla, 
Nokkalan Jussilla ja monella muulla oli 
kovan miehen maine, mutta palveluksen 
kestäessä kovuuden takaa nousi itse kus-
sakin tapauksessa esiin myös tervettä 
reiluutta. Sellaisten johtajien alaisuudes-
sa me nuoret miehet olisimme olleet val-
miit marssimaan vaikka itärajalle, tarvit-
taessa ylikin.

Minulta on kysytty oman varusmies-
palveluni jälkeen monet kerrat, oliko se 
raskasta. Ja vastaus on ollut kaksiosai-
nen – oli ja ei. Kaikki oli ja on edelleen 
pitkälti kiinni omasta asenteesta.

Oliko 1970-luvun kuri sitten kovem-
paa kuin se on nykyisin. Olen keskustel-
lut asiasta tällä hetkellä Porin Prikaatis-
sa varusmiespalvelustaan suorittavan 
poikani kanssa ja vastaus kuuluu, että 
varmasti oli.

Perustelen väitettäni ensinnäkin sil-
lä, että nykyisin ei sallita edes sen tason 

simputusta, mitä oma ikäluokkani jou-
tui vielä kokemaan. Enää satunnaisesti 
punkkien alta löytyneitä villakoiria ei te-
loiteta porukalla, eikä niitä haudata juh-
lallisesti kasarmin takamaastoon. Yksi 
asia on kuitenkin ainakin jossain määrin 
jäljellä eli koko ryhmän rankaiseminen 
yksilön tekemien munausten takia. Jos-
sain mielessä käytäntöä voi pitää jopa 
perusteltuna.

Lähes 30 vuoden takaisen kurin ko-
vuutta voi perustella myös silloisella 
maailmantilanteella. 1970-luvun lo-
pulla oli edelleen perusteltua uskoa, 
että itänaapuri hyökkää. Siitä us-
kosta pitivät huolen myös koulut-
tajat, joista osa oli kokenut sodan 
jopa omakohtaisesti. Ja kaikki 
olivat kokeneet sotiemme ta-
pahtumat vähintäänkin omien 
vanhempiensa kautta, minä 
muiden mukana.

Samaan aikaan teki tu-
loaan kuitenkin myös uut-
ta tuulta ja yhteiskuntaa 
edustava VMTK-toiminta 
eli varusmiestoimikunta 
ja demokratia.

Olen rehellinen it-
selleni sanoessani, ett-
en ole vähimmässä-
kään määrin katkera 
yhdestäkään varus-
miesaikanani koke-
mastani käskystä 
tai yksittäisestä ta-
pauksesta. Mutta 
siitä olen ainakin 
vähäisessä mää-
rin kateellinen, 
että nykypäi-
vän varusmie-
het pääsevät lo-
malle melkein 
joka ikinen vii-
konloppu.

Ennen oli 
alokkaat
rautaa

Kirjoittaja 
Asko Tanhuanpää 
on pyhärantalainen 

toimittaja ja
 reservin kapteeni
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Haanpää on panssarintorjunta-
mies henkeen ja vereen. Kou-
luttajapalkinnon saatesanat 

kuvaavat miestä osuvasti: Haanpää on 
tehtävissään osoittautunut periksi anta-
mattomaksi, perusteelliseksi ja erittäin 
tunnolliseksi kouluttajaksi. Haanpää 
tunnetaan erittäin täsmällisenä ja jämäk-
känä yksikköupseerina, joka on omalla 
esimerkillään opastanut sekä varusmie-
hiä että henkilökuntaa sotilaalliselle Po-
rilaisuuden tielle ja olkoon hän esimerk-
kinä myös meille kaikille.

Luutnantti Haanpäällä on 16 vuoden 
kokemus kouluttajan tehtävistä panssa-
rintorjunnan saralta, melkein kahdeksan 
vuotta siitä Aliupseerikoulun panssarin-
torjuntalinjalla.

- PST-henki on ollut koko minun pal-
velusaikani hyvä henkilökunnan kes-
kuudessa, se on merkinnyt toisten autta-
mista ja yhteistyötä. Huoleni aiheena on, 
kun nuoria kouluttajia tulee yksikköön, 
että hekin sisäistävät tämän. Huomaan, 
että usein annan turhan herkästi palau-
tetta nuorempien kouluttajien toimista, 
mutta tarkoitus ei ole kritisoida vaan 
opastaa heitä.

Pst-mies Pst-mies 
henkeen henkeen 
ja vereenja vereen

Haanpää muistaa myös omia köm-
mähdyksiään.

- Sain muutaman kerran välitöntä 
palautetta, eikä se välttämättä tuntunut 
hyvältä. Se kuitenkin opetti ja koulut-
ti, ettei samoja virheitä tarvinnut tois-
tamiseen tehdä. Mieleeni on jäänyt ta-
paus, kun 80-luvulla luutnantti Hannu 
Sundqvist kritisoi ylikersantin epäselvää 
marssikäskyä. Se auttoi huomaamaan 
puutteet omassa käskyssä, ilman palau-
tetta nuo puutteet olisivat minulta jää-
neet huomaamatta.

Harrastuksesta 
vauhdikas vastapaino 
työlle

Haanpää on toiminut kolme vuotta 
Panssaritorjuntakomppanian yksikkö-
upseerina.

- Yksikköupseerin tehtävät on hyvä 
jatko koulutustyön jälkeen, mutta yk-
sikköupseeri on myös mitä suurimmassa 
määrin kouluttaja. Varusmiesten hyvin-
voinnin turvaaminen on se varsinainen 
tehtävä, mutta paljon aikaa menee val-
vontaan ja ohjaukseen, jotta tilat ja si-
säjärjestys pysyvät kunnossa. Nykyinen 

palvelusrytmi on kiivas, tehtäviä on pal-
jon, joten ainoa keino selvitä on enna-
koida ja tehdä huolelliset valmistelut.

Haanpään mukaan yksikköupseerin 
työajat ovat joustavat. 

- Olen kokenut sen hyvänä järjeste-
lynä, että aloitan päivän jo seitsemältä 
ja ehdin käsitellä varusmiesten murheet 
alta pois ennen heidän päivän palveluk-
sensa alkua. Varusmiesten suurimmat 
ongelmat liittyvät usein lomiin ja loma-
matkoihin. Nykyajan varusmiehet ovat 
pääosin valveutuneita ja fi ksuja, tosin 
välillä toivoisi hiukan aikuismaisempaa 
ja omatoimisempaa käytöstä.

Köyliössä asuvaan Haanpään perhee-
seen kuuluu vaimo ja kolme lasta Riku 
8v, Rita 6v ja Niklas 1v. Jouko Haanpää 
tunnetaan aktiivisena moottoriurheilun 
harrastajana. Kipinä syttyi Panssaritor-
juntakomppanian Tyky-päivän aikana 
Alastarolla. 

- Nyt siitä on tullut hyvä vastapai-
no työnteolle. Pst-henkinen ryhmä on 
ajanut BMV 325i autollaan Endurance 
saloon-luokan kestävyysajoja jo muu-
taman kauden. Radalla ajaminen on jo 
nautinto, mutta tiukka kilpailutilanne te-
kee sen vielä jännittävämmäksi.. 

Kouluttajapalkinnolla 
palkittu luutnantti 
Jouko Haanpää on työ-
kavereidensa keskuu-
dessa pidetty ja kunnioi-
tettu, perinteitä omaava 
kouluttaja. 
Hänellä on pitkä koke-
mus panssarintorjunta-
koulutuksesta sekä mie-
histön että aliupseerien 
osalta.

Teksti ja kuvat Marko Haikkola
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Satakunnan logistiikkapäivä toteu-
tettiin tänä vuonna puolustusvoimi-

en maaperällä. Porin Prikaatiin, eversti 
Markku Aherton isännöimään tilaisuu-
teen kokoontui viitisenkymmentä huol-
lon ja logistiikan alan osaajaa. Osallis-
tujakuntaan kuului sekä satakuntalaisten 
siviiliyritysten johtohenkilöitä ja oppi-
laitosten opettajia että myös puolustus-
voimien logistiikan parissa työskente-
leviä upseereita. Paikalta löytyi myös 
prikaatin yhteistyökumppaneita muun 
muassa Transpoint Oy, Rauman satama, 
Teollisuuden Voima Oy  ja Lännen Teh-
taat Oyj.

Päivän aikana eri yritykset ja puolus-
tusvoimien tahot esittelivät varastointi-, 
hankinta- ja huoltoalan ratkaisumalle-
jaan keskustelujen ja luentojen muo-
dossa. Puhujien aiheet vaihtelivat ruo-
honjuuritasolta aina puolustusvoimien 
valtakunnallisiin materiaalihankintoi-
hin asti.

Yhteistyötä jo 
40 vuotta 

Satakunnan Liikenne palkittiin vuo-
den satakuntalaisena logistiikkayrityk-

Logistiikkapalkinto 
”lomakuljettajalle”
Teksti ja kuva: Pekka Huima

senä. Yritys on toiminut suomalaisen 
pikavuoroliikenteen uranuurtajana jo 
vuodesta 1936. Huovinrinteen varus-
miehille Satakunnan Liikenteen autot 
ovat tuttu ja odotettu näky viikonloppui-
sin lomakuljetusten lähestyessä.  

- Prikaatin kanssa yhteistyö on suju-
nut mutkattomasti jo 40 vuoden ajan. Ja 
työtehtävien ohellakin prikaati on tutuk-
si tullut paikka, myhäilee Satakunnan 
Liikenteen varatoimitusjohtaja Jouko 
Niinikoski. 

Niinikoski käy sotilaskodissa kah-
veilla lähes viikoittain puhtaasti huvin 
vuoksi. Sotilaskoti oli ahkerassa käytös-
sä Huovinrinteellä jo vuonna 1973, jol-
loin hän suoritti oman varusmiespalve-
luksensa silloisessa 4. K:ssa. 

- Kyllähän palveluspäiviään jälkikä-
teen muistelee hyvällä, Niinikoski toteaa 
kannustuksena palvelustaan suorittaville 
porilaisille.

Pioneerit 
tutkasivat
kelloja 
Loimi-
joesta

Porin Prikaati voi auttaa joskus si-
viilejä erikoisissakin asioissa, jos siitä 
on sotilaille koulutuksellista hyötyä.

Satakunnan Pioneeripataljoonan 
edellisen komentajan, everstiluutant-
ti Jukka Nikkarin aloittamaa Vam-
pulan kirkonkellojen etsintäprojektia 
jatkettiin äskettäin pataljoonan ny-
kyisen komentajan Jarmo Saariston 
myötävaikutuksella.

Vampulassa näet elää väkeväs-
ti sellainen perimätieto, että heidän 
edellisen kirkkonsa kellot olisi upo-
tettu Ison vihan aikana Loimijokeen, 
jotta venäläiset eivät olisi voineet 
ryöstää arvokkaita kelloja.

Isoksi vihaksi kutsutaan Suuren 
Pohjan sodan aikaa (1700-1721), joka 
päättyi Uudenkaupungin rauhaan.

Puolan kuningas August Väke-
vä julisti Ruotsi - Suomelle sodan v. 
1700. Samoin teki samana vuonna 
tätä myöhemmin myös Venäjän tsaari 
Pietari Suuri, joka perusti viime vuon-
na 300-vuotisjuhliaan pitäneen Pieta-
rin kaupungin länsinaapurilta miehit-
tämilleen Inkerin suomalaissoille v. 
1703.

Kesällä jokea tutkittiin veneestä 
käsin miinaharavalla, jonka antamat 
koordinaatit tallennettiin Matti Kota-
jan gps-laitteeseen.

Nyt yliluutnantti Kenneth Tiuk-
ka ja luutnantti Vesa Tennilä olivat 
asialla maatutkan kanssa, jolla kello-
ja yritettiin kartoittaa puolimetrisen 
jään läpi.

Tutkaajat päätyivät samaan ‘ʼepäi-
lyttäväänʼ̓  kohtaan, josta Loimijoen 
aarre saattaisi paljastua esimerkiksi 
imuruoppaajan avulla.

Saariston mukaan Vampulan kello-
tutkaus oli heillekin sopiva harjoitus, 
joka sopi hyvin ohjelmaan.

Maatutka oli lainassa Keuruul-
ta pioneerikoululta. Prikaatilla ei ole 
omaa laitetta.

Loma-asuntopaikkakunnalleen 
Vampulaan lentokentänkin rakentanut 
Leevi Laitinen miettii nyt, ryhdytään-
kö laitteen ilmaiseman paikan pohja-
mutaa tonkimaan ensi kesänä.

Jouko ja Juha Niinikoski ottivat 
vastaan Satakunnan Liikenteen 
puolesta logistiikkapalkinnon. Heidän 
keskellään myös tilaisuudessa palkittu 
Marjo-Riitta Närvä Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Rauman 
liiketalousyksiköstä.



YK:n Suomalainen rau-
hanturvajoukko (YKS-
RJEE) on työskennellyt 
Eritrean pääkaupun-
gissa Asmarassa osana 
UNMEE -operaatiota ke-
sästä 2003 alkaen. 

 

Komppanian vartiointi - sekä esi-
kunta - ja huoltokuljetustyön 
ohessa on kiinnitetty huomioita 

joukon jaksamiseen järjestämällä mah-
dollisuuksia liikunnan harrastamiseen, 
mistä on muodostunut suomalaisten rau-
hanturvaajien toinen tavaramerkki. 

Suomalaiset ovat perinteisesti lunas-
taneet paikkansa arvostettuina ja luo-
tettavina rauhanturvaajina kaikissa teh-
tävissä ja maanosissa, jonne joukko on 
lähetetty. YKSRJEE ei ole poikkeus tä-
hän perinteeseen, sillä määrätyt tehtävät 
hoidetaan myös Afrikan sarvessa täs-
mälleen ja ajallaan riippumatta vallitse-
vasta kulttuurista.  

Paljon on ajettu saattokuljetuksia sekä 
”heitetty pykälää”. Työn ohessa suoma-
laisten asemapaikka on muokkaantunut 
osaavan henkilöstön käsissä viihtyisäksi 
kotipesäksi. Hyvä menestys UNMEE:n 
järjestämissä urheilukilpailuissa kertoo 
joukon fyysisestä kunnosta ja motivaati-
osta treenaamiseen vapaa-aikana.

Rauhanturvaajiksi mielivien fyysisen 
kunnon mittaus alkaa jo Suomessa jär-
jestettävässä valintatilaisuudessa, jossa 
Cooper –juoksutestin tulos on oltava vä-
hintään 2200 metriä, muuten hakija jää 
kotiin.  

Testaus jatkuu toimialueella sekä 
palveluksen alussa että lopussa järjes-
tettävässä juoksu- ja lihaskuntotesteis-
sä. Ainakaan toistaiseksi testit eivät ole 
karsivia, vaan antavat osviittaa fyysisen 
kunnon kehittymisestä palvelusaikana.

YKSRJEE:n aloittaessa joukon mu-
kana alueelle saapui konteissa nykyai-
kainen kuntosalivälineistö ja maasto-
pyöriä. Fincampiin on tehty myös beach 
volley -kenttä ja kamppailulajeja varten 
on rakennettu oma tila, jossa on pari 
nyrkkeilysäkkiä ja tatami. 

Korjaamohalli muuttuu työpäivien 
jälkeen sulkapallokentäksi. Korjaamo-
hallissa on myös suomalaisen innovaa-
tion tuloksena syntynyt mittasuhteiltaan 
tarkka hirviammuntarata ilmakiväärille.

Suomalaiset ovat tuoneet uusia laje-
ja  UNMEE:n kilpailukalenteriin järjes-
tämällä alueella muun muassa uima- ja 
sotilaspenkkipunnerruskilpailut. 

Molemmissa lajeissa suomalaisme-
nestys on ollut vakuuttava. Sotilaspenk-
kipunnerruskisoissa saavutettiin voitto 
kaikissa sarjoissa; alle 80 kg sarjassa 
tuli peräti kolmoisvoitto. Myös uima-
kilpailut olivat suomalaisjuhlaa kaikis-
sa lajeissa. 

 Suomalaisittain yleensä hieman vaa-
timattomasti menestyneessä lajissa, jal-
kapallossa nähtiin riemullisia hetkiä 
Suomen jalkapallojoukkueen voittaessa 

UNMEE:n mestaruuden syksyllä 2003. 
Kuntosaliharjoittelu on suomalaisen 

rauhanturvajoukon selvästi suosituin 
liikuntamuoto. Salilla treenaavat sulas-
sa sovussa kehonrakennusta harrasta-
vat, voimamiehet, kuntoilijat tai jonkun 
muun lajin tueksi kuntosalilla käyvät 
riippumatta iästä, sotilasarvosta tai su-
kupuolesta.

Korjaamoteltan päätyyn rakennetulla 
Finn Gymillä näkee päivittäin myös Po-
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Virve Särkikoski ei vierasta kontaktia, vaan ottaa harjoitusmatseja vaikka nyrk-
keillen komppanian miespuolisten kamppailulajien harrastajien kanssa.
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Komppanian varapäällikkö kapteeni 
Lauri Kajava treenaa kestävyyslajeja. 
Ohjelmaan kuuluu lentopalloa ja juok-
sulenkkejä. Kajava on myös usein mu-
kana komppanialle järjestetyillä maasto-
vaelluksilla, joihin vuoristoinen maasto 
tarjoaa mainiot edellytykset.

Porin Prikaatin 
voimailijat 

Afrikan 
sarvessa

Yliluutnantti Petri Korpinen on har-
rastanut aktiivisesti meri- 5- ottelua. Li-
säksi uinti sekä kuntosaliharjoittelu ovat 
kuuluneet hänen ohjelmaansa jo vuo-
sia. Korpinen treenaa salilla neljä ker-
taa viikossa ja ohjelmasta löytyy pe-
rusliikkeitä: kyykkyjä, maastavetoja ja 
penkkipunnerrusta. Uiminen käy meri- 
5- ottelijalta sen verran rutiinilla että jo-
kaisessa toimialueella järjestetyssä uinti-
kilpailussa hän on voittanut kaikki lajit.

Luutnantti Reijo Kortteus tree-
naa kuntosalilla useita kertoja viikossa. 
Kortteus vetää myös komppanian voi-

Kaikkien 
aikojen 
kovakuntoisin 
rauhanturva-
joukko
Teksti: ylikersantti Pekka Hietala

rin Prikaatissa varusmiehinä palvelleita 
tai siellä ammatikseen työskenteleviä. 
Nopean laskutoimituksen myötä YKSR-
JEE:n kaikki ”prikaatilaiset” treenaavat 
kuntosalilla.

Komppanian päällikkö majuri Mar-
ko Lahtinen on pitkän linjan voimai-
lumiehiä ja hänet tavoittaa varmimmin 
työpäivän päätteeksi salilta. Lahtisella 
on meriittiä voimanostosta ja veri ve-
tää edelleen lajin pariin. Lahtinen tree-
naa penkkipunnerrusta, maastavetoa 
ja kyykkyliikkeitä 5-6 kertaa viikossa. 
Harjoittelun tavoite ei nykyään ole kil-
pailuissa, vaan kehon kunnossa pitämi-
sessä. Tasapainoa voimaharjoitteluun 
Lahtinen hakee lenkkeilemällä aseman 
ympäristössä. 

Lahtinen on tyytyväinen siitä, kuinka 
aktiivisesti joukko harrastaa liikuntaa. 
Hän mainitsee, että liikuntamahdolli-
suuksien järjestäminen joukolle on ollut 
tietoista. ”Kyseessä on 2000-luvun rau-
hanturvamissio, jossa pyritään joukon 
fyysisen kunnon parantamiseen. Enää ei 
palvelusaikana ylipainoiseksi muuttunut 
voi väittää, että liikuntaa ei ollut tääl-
lä mahdollisuus harrastaa. Kysymys on 
vain omasta motivaatiosta itsensä kun-
nossa pitämiseen”, Lahtinen painottaa.

mankäyttökoulutusta, jossa salilla han-
kittu voima tuo tarvittavaa lisävarmuutta 
otteisiin ja olemukseen.   

 Prikaatissa varusmiespalveluksensa 
suorittaneita kuntosalilla kävijöitä on 
myös useita. Naispuolisista rauhantur-
vaajista salilla käyvät säännöllisesti var-
tiojoukkueissa työskentelevät korpraalit 
Rim Mezian ja Virve Särkikoski.

Mezian harrastaa aktiivisesti juoksua 
ja uintia, joten hän treenaa kuntosalilla 
kestovoimaharjoituksia, joihin kuuluvat 
pitkät sarjat suhteellisen kevyillä pai-
noilla. Harjoitteluun kuuluu myös olen-
naisena osana venyttely notkeuden yllä-
pitämiseksi. Treenaamassa Mezian käy 
aina kun vartiovuoroiltaan ehtii. Hän 
ryhmittää harjoittelun siten, että ensin 
on neljän kilometrin juoksulenkki ja heti 
perään kuntosaliharjoitus. Uimassa Me-
zian käy pari kertaa viikossa. 

 Mezianille sopii mainiosti sotilas-
penkkipunnerrus, jossa hän voitti nais-
tensarjan 26 toistolla. Myös UNMEE:
n uintimestaruuskilpailuissa hän voitti 
molemmat uitavat matkat. Mezian pi-
tää komppanian liikuntamahdollisuuk-
sia erinomaisina. Hänen harjoittelunsa 
poikkeaa Suomen oloista vain hyötylii-
kunnan osalta, joka toimialueen oloissa 
jää vähemmälle. Suomessa hän liikkuu 
kävellen tai pyörällä ympärivuoden. 

 Virve Särkikoski on siviiliamma-
tiltaan poliisi ja hänelle säännöllinen 
liikunta tuo vaihtelua vartiotyön rutii-
neihin ja samalla pitää yllä ammatissa 
tarvittavia fyysisiä valmiuksia. Särki-
kosken harjoitusohjelmassa on kunto-
salilla käynnin lisäksi juoksu, uinti sekä 
kamppailulajit ja hän on tuttu näky har-
joitteluteltassa hakkaamassa nyrkkeily-
säkkiä. Särkikoski ei vierasta kontaktia, 
vaan ottaa harjoitusmatseja nyrkkeillen 
tai potkunyrkkeillen komppanian mies-
puolisten kamppailulajien harrastajien 
kanssa.

Kuntosalilta Särkikoski hakee ”vään-
tölajeissa” tarvittavaa voimaa. Hän tree-
naa siellä työvuorojen salliessa noin 3-4 
kertaa viikossa.

 Liikunnan harrastaminen tällä het-
kellä rauhallisella toimialueella tuo rau-
hanturvaajien arkirutiineihin tervetul-
lutta vaihtelua ja hoitaa sekä päätä että 
kehoa. Askeettisissa olosuhteissa kauka-
na kotoa erillään perheestä ja omaisista 
on helpompi jaksaa, kun on mielekästä 
tekemistä, jonka tuloksena myös kroppa 
pysyy kunnossa. 

Rauhanturvaamistoiminta elää muu-
toksessa kohti terveellisempiä elämänta-
poja, joten YKSRJEE on hyvällä syyllä 
ensimmäinen todellinen urheilumissio.     
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Porin Prikaatin omat 
kiekkoleijonat puolus-
tavat ja hyökkäävät 
paikallisella Säkylän 
Apetit Areenalla. Halli-
vuoroja on kaksi kertaa 
viikossa. Ketjujen koos-
tumus vaihtelee sivii-
lityöntekijästä eversti-
luutnanttiin. Jäällä on 
nähty tiukkoja sykettä 
ja kuntoa nostavia ti-
lanteita.

Porin Prikaati on tukenut tällä kau-
della henkilöstönsä kuntoilua maksa-
malla jäävuorot yhdessä Säkylän Varus-
kunnan Urheilijoiden kanssa. Se on osa 
palkatun henkilöstön ohjattua viikkolii-
kuntaa, kertoo Porin Prikaatin liikunta-
kasvatusupseeri Jukka Jortikka. 

Hän korostaa, että jääkiekko on kun-
toiluna ja harrastuksena loistava laji. 
Syke nousee lähes maksimiin joka vaih-
dossa ja minuutin aktiivisen pelaamisen 
jälkeen on mentävä vaihtopenkille pa-
lautumaan. 

- Jääkiekko on yllättävän raskasta, 
koska pelin tempo on nopea ja pelisuun-
ta vaihtuu hetkessä. Luistimiin saa aina 
uutta puhtia, kun kiekko on lavassa ja 
on mahdollisuus edetä kohti vastusta-
jan maalia. Lisäksi pelissä on runsaasti 
kamppailutilanteita, jotka pakottavat li-
hakset maksimisuorituksiin, jolloin syke 
nousee nopeasti huippuunsa ja uuvuttaa 
pelaajan jo muutaman sekunnin laitaka-
hinan jälkeen.

Porin Prikaatissa pitkään palvellut 
Keijo Elonen tuntee hyvin joukkuepe-
lien taustat vuosien takaa.

Jäälle-Mars!

Hyökkäys on paras Hyökkäys on paras 
puolustus myös jääkie-puolustus myös jääkie-
kossakossa
Teksti: Pasi Lehtonen
Kuva: Pekka Huima

- Säkylään saatiin jäähalli vuonna 
1997. Uusi jäähalli innosti sotilaita sil-
loin pelaamaan kaukalopalloa. Kauka-
lopallo oli hyvä lajivalinta aluksi, koska 
se ei vaatinut paljoa varusteita ja kynnys 
sen aloittamiseen oli matala. Kaukalo-
palloa pelattiin aktiivisesti ja osallistut-
tiin hyvällä menestyksellä sarjapeleihin 
ja jopa sotilasurheiluliiton järjestämiin 
turnauksiin.

Elosen mukaan jääkiekon pariin siir-
ryttiin syksyllä 2002. 

- Lajivalinta on ollut oikea, koska pe-
laajia on tullut lisää. 

Jääkiekko on hyvää 
vastapainoa työlle

Jäällä ei ehdi miettiä mitään muu-
ta kuin peliä, joten se katkaisee Elosen 
mukaan mukavasti arjen ja nollaa aja-
tukset. 

- Harvassa lajissa onnistumisen ilo 
on yhtä suuri. Se on jaettua iloa eli kak-
sinkertaista riemua, koska ketjukaverien 
rooli maalin syntyyn on suuri. Pelin jäl-
keen viimeistään kaikilla on hyvä hiki ja 

jälkipeli voi alkaa pukukopissa. Jouk-
kuelajin yksi hienous on sen sosiaali-
suus ja yhteinen hauskan pito hyvässä 
seurassa.

Lajin suosiota kuvastaa se, että ydin-
porukka on pysynyt Elosen mukaan lä-
hes samana ja uusia pelaajia on tullut 
joka vuosi lisää.

- Pelaajavaihtuvuuteen ovat syynä 
lähinnä henkilöstösiirrot ja komennuk-
set. Pelaajia on ollut mukavasti kahteen 
joukkueeseen, jolloin aina on pelattu 
pienen alkulämmittelyn jälkeen. Pelaa-
jia on kaikentasoisia, mutta heikointa 
lenkkiä ei löydy, koska kaikki osaavat 
luistella sekä nauttia jäällä olosta hyväs-
sä seurassa. 

Uusia pelaajia mahtuu edelleen mu-
kaan.

- Erityisesti maalivahdeista on pulaa, 
joten rohkeasti mukaan hyvän harrastuk-
sen pariin. Kannattaa tulla tutustumaan. 
Sotilaallisesti komento kuuluu: ”jäälle - 
mars!”.  Ota kuitenkin luistimet, maila ja 
kypärä mukaan, sillä ilman niitä ei pär-
jää. Hyvä on myös muistaa, että hyökkä-
ys on paras puolustus, Elonen kannustaa 
ja neuvoo.

Luutnantti Rami Mäkelä ja yliluutnantti Keijo Elonen sanovat, ettei 
laitakahinoita oteta ihan tosissaan.
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Liikunnan 
iloa 
Finlandiassa 

Porin Prikaati osallistui 
21.2.2004 hiihdettyyn 31. 
Finlandia-hiihtoon. Mukana 
hikisessä koitoksessa oli neljä 
henkilökunnasta muodostettua 
joukkuetta ja kaksi 
varusmiesten nelihenkistä 
joukkuetta. 

Porilaisista kovinta vauhtia piti yli-
luutnantti Erik Fabritius, joka ajallaan 
3.19.39 oli hiihdon 51. sijalla. Hän jäi 
voittaja Mika Myllylästä vain 20 mi-
nuuttia. Kilpailu ei Finlandia-hiihdossa 
ole toki pääosassa vaan ”massojen” lii-
kuttaminen – ei matka tapa vaan vauhti.

Lahden hiihtostadionilta lähtevän 
hiihtoreitin pituus oli 60 kmilometriä.

Prikaatin osallistuminen Finlandia-
hiihtoon liittyy puolustusvoimien ta-
voitteeseen edistää hiihtoharrastusta 
palkatun henkilöstön, varusmiesten ja 
reserviläisten keskuudessa. Henkilökun-
nan joukkueissa hiihtivät majuri Reijo 
Savioja, kapteeni Heikki Mäki, yliluut-
nantti Erik Fabritius, yliluutnantti Pet-
teri Vuorinen, yliluutnantti Timo Leh-
tonen, yliluutnantti Teijo Heinonen, 
yliluutnantti Jukka Jortikka ja luut-
nantti Markku Virtala.

Jotos on hyvä 
haaste myös 
ammattisotilaille

Suosittelen todella lämpimästi am-
mattisotilaillekin Reserviläisur-

heiluliiton (‘ʼResuliʼ̓ ) valtakunnallista 
syysjotosta, luutnantti Pasi Vuorinen 
Porin Prikaatin pst-komppaniasta heit-
tää haasteen Prikaatin henkilökunnalle 
ja kiltalaisille.

Vuoriselle Resulin syysjotos on tuttu 
juttu jo vuosien takaa. Hänellä oli viime 
syksynä Kurikassa kavereinaan Prikaa-
tin aliupseerikoulusta luutnantit Tuomo 
ja Mika Koivisto.

Syysjotos järjestetään tänä vuon-
na 24. - 26. syyskuuta Porin Prikaatin 
maastossa ja Prikaati tukee muutoinkin 
tapahtumaa, jossa päävastuun kantavat 
Loimaan reserviupseeri- ja reserviläis-
järjestöt.

Loimaa järjesti edellisen syysjotok-
sen vuonna 1985 Oripään ja Alastaron 
maastoissa.

- Emme olisi uskaltaneet lähteä tä-
hän leikkiin, jos Porin Prikaati ei olisi 
suhtautunut tukipyyntöömme myön-
teisesti, Huovintien Jotoksen johta-
ja Heikki Mäki ja varajohtaja Seppo 
Solla sanovat samalla kiittäen Prikaa-
tin johtoa.

Tällä kerralla Pasi, Mika ja Tuomo 
eivät voi startata, sillä he ovat muka-
na vajaan 300:n hengen järjestelyko-
neistossa.

Syysjotos tarkoittaa lyhykäisyydes-
sään noin 45 kilometrin pituista reittiä, 

jonka H-hetki on perjantai-iltana. Maa-
liin tullaan sunnuntaina puoliin päiviin.

Matkan varrelle mahtuu vajaat 40 
tehtävärastia, joissa testataan muun mu-
assa sotilastaitoja ja varmasti luonnon-
tuntemustakin.

Partiossa voi olla 3 - 5 jäsentä ja se 
huoltaa itsensä niin, että repuista löyty-
vät niin reissun majoitteet kuin sapus-
kaakin pariksi päiväksi.

Armeijaa käymättömätkin voivat läh-
teä mukaan, kunhan partiossa on yksi 
kohtuullinen suunnistaja ja kaikilla riit-
tää huumorintajua.

Resulissa uskotaan, että jotos ko-
hentaa jäsenistönsä maanpuolustushen-
keä ja kenttäkelpoisuutta (suunnistus, 
kartanluku/tulenjohto, ammunta, vael-
lustaidot sekä johtaminen).

Vaikka kisassa lasketaankin pisteitä, 
kyse ei ole varsinaisesti kilpailusta vaan 
peruskuntokoitoksesta, jonka toivotaan 
innostavan osallistujia ylläpitämään jat-
kuvasti maastoliikunta- ja reserviläistai-
tojaan.

Jotoksen järjestäjät kohentavat taa-
tusti taitojaan, sillä järjestelyjä alettiin 
miettiä kaksi vuotta sitten.

- Kaikki näyttää nyt ihan hyvältä, jo-
toksen varajohtaja Seppo Solla vakuut-
taa.

Jotoksen ilmoittautumislomake tulee 
nettiin: jotos.auria.net/

Minna Nenonen, Jorma Koivisto, Seppo Solla ja Jouko Rinne 
pohtivat jotosreittejä.
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Varmasti jokainen 
meistä muistaa tietyt 
tärkeät tapahtumat lä-
hihistoriassa. Missä olin 
silloin, kun president-
ti Kennedy murhattiin 
tai mitä olin tekemässä, 
kun kuulin WTC:n kak-
soistornien tuhosta.
 

Ei katastrofi , mutta samalla tavoin 
muistiin jäänyt tapahtuma itselläni on 
eräs arki-ilta keväällä 2000. Olin palaa-
massa Turusta Loimaalle, puolivälissä 
moottoritietä, kun matkapuhelin soi:

”Multamäki, terve!” Sitten edettiin 
sotilaallisen määrätietoisesti asiaan. Kil-
lalle etsittiin puheenjohtajaa jatkamaan 
Mauno Harjun työtä. Olin ollut jonkin 
aikaa killan hallituksessa mutta ilman 
henkilökohtaisia tavoitteita enemmästä.

Nopeaan tahtiin asiat etenivät niin, 
että killan vuosikokouksessa minut va-
littiin ilman äänestystä puheenjohtajak-
si. 

Ensimmäinen vuosi puheenjohtaja-
na on usein omien ideoiden esittelyä ja 
testaamista, toinen vuosi näiden sisään-
ajoa ja hiomista. Kolmantena vuonna 
seurataan, miten käytäntö toimii ja nel-
jäntenä mielestäni on sopiva hetki etsiä 
seuraajaa. 

Puheenjohtaja valitaan vuosittain. 
Yksi vuosi on liian lyhyt, jos haluaa 
saada jotain näkyvää aikaan. Toimin-
nan jatkuvuuden takia on hyvä, jos pu-
heenjohtaja voi jatkaa muutamia vuosia. 
Niin kauan kuin puheenjohtajalla on toi-
minnan kehittämiseksi jotain annetta-
vaa, hänellä on edellytyksiä jatkaa. Jos 
suunnitelma seuraavaksi vuodeksi voi-
daan tehdä kopiokoneella päivämäärät 
muuttaen tai käyttäen tietokoneen van-
haa pohjaa, on korkea aika vaihtaa mie-
hitystä.

Osallistuin kesällä 2000 puheenjohta-
jana ensimmäiseen valatilaisuuteen Pri-
kaatissa, kun Matti Vihurila, Prikaatin 
tiedottaja, halusi haastatteluun. Mikro-
foni käteen, kamera käy, kysymykset 
kylmiltään. Heti ensimmäinen kysymys 
pani miettimään: mitä kiltatoiminta on ja 
mitä siltä haluat? 

Kiltatoiminta on yhdessäoloa, mah-
dollisuutta tavata vanhoja armeijakave-
reita, mukavia käyntejä prikaatissa, tu-
tustumista uuteen kalustoon, käyntejä 
Porilaismuseossa, pistäytymistä kerhol-
la - kaiken kaikkiaan miellyttävää yh-

Täällä Multamäki terve 
– täällä Aherto terve

distystoimintaa tietyissä vakiintuneissa 
muodoissa. Sisältö on sitä, mitä kukin 
meistä sen mieltää olevan.

Killan jäsenmäärä on saatu kasvuun. 
Jäsenkunta on myös nuorentu-
nut. Messuilla ja vastaa-
vissa tapahtumissa on 
järjestetty jäsenhankin-
takampanjoita, joissa 
on onnistuttu. Jotta 
uudet jäsenet pysyi-
sivät jäseninä, halli-
tuksen pitää joka vuosi 
miettiä, mitä kiltatoiminta 
on?  Minkälaisen killan luo-
vutamme seuraavalle toimintavuo-
delle. Toiminta ja sen sisältö ratkaisee 
jatkuvuuden ja menestyksen tulevaisuu-
dessa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kentässä on niin monta yrittäjää, että 
erottuakseen muista, yhdistyksen pitää 

pystyä tarjoamaan sisältöä, joka kiinnos-
taa. Muodot ja suunnitelmallisuus autta-
vat, mutta ne eivät yksistään riitä. Halli-
tuksen pitää aika ajoin palata tutkimaan, 
mitä killan säännöissä sanotaan. Ellei 

siellä ole tähän päivään sopivaa 
ohjetta, sääntöjä pitää muoka-

ta ja kehittää.

Puolustusvoimissa ja 
maanpuolustuskentässä 
suunnitellaan merkittäviä 
muutoksia vastaamaan 

muuttuvaa toimintaympä-
ristöä ja tulevaisuuden uh-

kakuvia. Muutokset tulevat 
väistämättä heijastumaan koko va-

paaehtoisen maanpuolustuksen toimin-
taan ja siinä yhteydessä myös kiltaan. 
Suuret ikäluokat lähestyvät eläkeikää. 
Onko tämä lähivuosien mahdollisuus 
kiltatoiminnalle. Olemmeko valmiita 
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hyväksymään kiltatoiminnan vanhene-
vien ihmisten jutuksi. 

MPK ja reserviläisjärjestöt miettivät 
varmasti samoja asioita. Näissä asioissa 
voimme olla kilpailijoita, myönteisessä 
mielessä: toinen toistaan tukien, yhtei-
sellä asialla kun ollaan. 

Perinteiden vaaliminen on kirjattu 
killan sääntöihin. Tätä toteutetaan ra-
kentamalla Turun kasarmin pienoismal-
lia. Työ on hyvässä vaiheessa, taloja on 
valmiina ja pohja tekeillä. Tavoitteena 
on ollut saada työ valmiiksi kuluvan 
vuoden lopussa. Aikataulu näyttää pi-
tävän. Vuoden 2005 vuosikokouksessa 
voimme näillä näkymin ihailla vuosien 
työn lopputulosta.

Se on esimerkki hyvästä yhteistyöstä. 
Tulosta syntyy, kun yhdessä teemme. 

Pitäisikö jatkoksi ruveta suunnittele-
maan Huovinrinteen varuskunnan pie-
noismallia? Ei siksi, että Huovinrinne 
olisi historiaa, päinvastoin, kuten tie-
dämme. Toisaalta, tämän päivän asiat 
ovat huomenna historiaa. 

Jättäessäni puheenjohtajan nuijan 
seuraajalleni, en jätä hänelle omia saa-
vuttamatta jääneitä tavoitteitani. Tie-
sin aloittaessani, että Porin Rykmentin 
– Porin Prikaatin kilta ei tule valmiiksi. 
Se ei tule valmiiksi koskaan, ei saakaan 
tulla. Toiminnassa toteutetaan ristiriitai-
selta kuulostavaa perinteiden vaalimista 
huomisen jäsenkunnan kanssa. Toivon, 
että puheenjohtajaksi valittavalla on ai-
kaa ja mahdollisuuksia osallistua killan 
ja prikaatin moniin tapahtumiin. Nel-
jän vuoden kokemuksella uskallan sa-
noa, että tehtävä vaatii puheenjohtajal-
ta sitoutumista ja omistautumista asialle 
vaikka tehtäviä hallituksen keskuudessa 
jaetaankin. 

Minulle neljä vuotta on sopiva aika ja 
se on ollut hienoa aikaa. Varmasti muis-
tan lopun ikääni ne useat eri tilaisuudet 
Porin Prikaatissa, joihin olen saanut kil-
lan edustajana osallistua.  Ketään erik-
seen nimeämättä esitän kiitokset kaikille 
kiltaveljille - ja sisarille sekä kaikille yh-
teistyötahoille näistä neljästä vuodesta. 

Seuraavan puheenjohtajan etsiminen 
on käynnissä. Asiasta kiinnostuneet voi-
vat ottaa luottamuksella yhteyttä. Yh-
teystiedot löytyvät killan nettisivulta.  
Seuraavan puheenjohtajan kausi voisi 
alkaa puhelinsoitolla:” Aherto, terve!”

Hyvää kevättä ja hyviä kiltavuosia
Pentti Eskola

Into Hemberg 
s 25.11.1926 Piikkiö 
k. 5.1.2004 Säkylä

Entinen “Porilainen” veteraani Into 
Hemberg menehtyi vakavaan sairau-
teen. Lapsuutensa ja nuoruutensa hän 
vietti synnyinpitäjässään. Kansakoulun 
ja rippikoulun käytyään Into Hemberg 
palveli Suomen kauppalaivastossa lähin-
nä Itämerellä. Saksan, Tanskan ja Ruot-
sin monet satamat olivat hänelle tuttuja. 

Sodan jälkeen Hemberg astui palve-
lukseen Turussa 1946 ja jäi vakinaiseen 
palvelukseen. Kanta-aliupseerien perus-
kurssilta Hemberg valmistui 19.12.1948 
kiitettävillä papereilla. Kurssin pää-
tyttyä hän palveli Turussa lähinnä kra-
naatinheitinkouluttajana ja sittemmin 
prikaatin aliupseerikoulussa tukilinjan 
heitinjoukkueen johtajana. Säkylään 
Hemberg muutti perheineen 1963 työn 
mukana. Nyt oli palvelustehtävä komp-
panian vääpeli.

Vuonna 1966 Into Hemberg suorit-
ti Haminassa RUK:n kurssin 121 ja sai 
kurssilta priimuksen paperit.

Kilta kokoontuu juh-
limaan ja tekemään 
päätöksiä

Tervetuloa Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan vuosikokouk-
seen ja vuosijuhlaan, jotka järjestetään Huovinrinteellä lauantaina 
15.5.2004. 

OHJELMA

Klo 11.00  Killan valtuuskunnan kokous Huovinrinteen upseerikerholla

klo 12.00  Kahvihetki Säkylän sotilaskodissa

klo 13.00   Killan vuosikokous Elokuvaluokassa

klo 13.45  Seppeleenlasku Porilaispatsaalla

klo 14.00  Vuosijuhla Elokuvaluokassa

klo 15.30  Ruokailu muonituskeskuksessa

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

Vuonna 1974 hän jäi eläkkeelle 27 
palvelusvuoden jälkeen prikaatin esi-
kunnan toimistotehtävistä sotilasmes-
tarina. Vuonna 1975 seurasivat YK:n 
rauhanturvatehtävät Kyproksella. Pal-
velusaro oli nyt luutnantti. Rauhantur-
vatehtävien jälkeen seurasivat siviilissä 
tehtävät Säkylän seurakunnan talouden-
hoitajana ja lopuksi vielä 15 vuotta Sata-
kunnan Kansan aluetoimiston hoitajana. 
Into Hembergin sydäntä lähellä oli myös 
kiltatoiminta. Hän oli Porin Rykmentin 
– Porin Prikaatin killan pitkäaikainen jä-
sen ja varapuheenjohtaja v 1982 – 97. 
Kaikki Inton tuntevat muistavat monet 
hauskat jutut joita hän värikkäästi ker-
toi. Into oli valoisa, elämänmyönteinen 
ja mukaansatempaava henkilö.

Avioliiton Hemberg solmi v 1950 
Marjatta Lähteenojan kanssa. Vaina-
jaa jäivät suremaan pitkäaikainen avio-
puoliso sekä poika ja tytär perheineen. 
Into Hemberg siunattiin haudan lepoon 
Säkylän kirkossa sotilaallisin menoin 
17.1.04. Kirkko oli läheisimpien lisäksi 
ääriään myöten täynnä ystäviä ja palve-
lustovereita.

Muistosanat: Pekka Kinkku
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Suomi etenee vääjäämättä nor-
maaliksi länsimaaksi.

Suomi sai Eftan täysjäse-
nyyden v. 1986 ja sitä seurasi yya-so-
pimuksen kumoaminen Neuvostoliiton 
romahdettua. Seuraavia etappeja olivat 
jäsenyydet Euroopan neuvostossa, EU:
ssa v. 1995 ja EMU:ssa. Yya-sopimuk-
sen takia emme oikeasti olleet puolueet-
tomia emmekä puhdasverisesti sotilaal-
lisesti liittoutumattomiakaan.

Presidentti Mauno Koivisto on sa-
nonut puoltaneensa EU-jäsenyyttämme 
erityisesti turvallisuustakeilla. Niitähän 
ei pelkkä EU vielä anna. EU:n myötä 
meidän oli lakattava hokisemasta puolu-
eettomuudestamme. Sotilaallinen liittou-
tumattomuus jäi vielä jotenkuten  henki-
toreisiin, vaikka EU:n ulkopolitiikka ja 
vaikkapa Maastrichtin sopimus puhuvat 
meistä muuta EU-jäsenenä.

Kylmän sodan myötä aika moni suo-
malainen poliitikko on yhä selkä kyy-
ryssä, kun puhutaan NATO:sta. Olisi jo 
syytä muistaa, että kommunistinen Var-
sovan liitto oli imperialistinen - laajen-
tumishaluinen - diktatuuristen kansan-
demokratioiden liitto, mutta NATO oli 
silloin ja on todella demokraattisten val-
tioiden liittouma. Muistettakoon tässä 
vaikkapa, mitä tapahtui Tshekkoslova-
kiassa v. 1948 tai Unkarissa 1956.

NATO on puolustusliitto, joka hillit-
si neuvostojohtoista liittoumaa laajentu-
mispyrkimyksiltä yli itäblokin. NATO 
oli moraalisesti meidän ja vielä enem-
män sotilaallisesti ”nurkan takaaʼ̓  it-
sekkyyden emämaan Ruotsin turva. Nyt 
tiedetään, että Suomi esitti NATO:lle 
diplomaattisen apuvetoomuksen N-lii-
ton uhatessa noottikriisillä v. 1961.

Suomelle liittoutuminen on ollut 
historiamme käännekohdissa elintär-
keätä.    Jos Saksa ei olisi kouluttanut 
jääkäreitä Ruotsin asemasta, Vapausso-
dassa emme olisi päässeet irti bolshe-

Natolla 
pelottelu
alkaa jo 
murentua

vikkivallasta. On todistettu, että Stalin 
lopetti Talvisodan hyökkäyksen vähän 
ennen romahtamistamme länsivaltojen 
painostuksesta. Aika varmaa on, että Jat-
kosodassa emme olisi kestäneet kesän 
1944 rytinää ilman Saksan ase-, elintar-
vike- ja valtaisaa miehistöapua. Olimme 
Saksan kanssa ase- mutta emme aatevel-
jiä. Siinä tilanteessa valitsimme oikein. 
Se siitä liittoutumattomuudesta ja yksin 
pärjäämisestä!

NATO:n vastustajat 
parjaavat jenkkejä.

USA ei ole Euroopalle paha mörkö 
vaan sen turva ja pelastaja: jenkkien 
apua tarvittiin niin ensimmäisen kuin 
toisenkin maailmansodan ratkaisuissa 
Euroopassa. Puhutaan YK:n mandaatis-
ta, joka olisi ollut muka tarpeen Irakis-
sa. Presidentti Martti Ahtisaari totesi 
taannoin, että Irakissa oli tapettu ja ki-
dutettu jo ainakin miljoona ihmistä. Il-
man oletettuja Irakin joukkotuhoaseita-
kin jonkun piti pelastaa tilanne, kun YK:
lla ei ole tähän kättä pidempää, vain jul-
kilausumia!

Kai Balkanillakin piti tehdä jotain 
Milocevicin ja kumppanien pysäyttämi-
seksi. Taas tarvittiin jenkit apuun. Tie-
tysti voimme kysyä, miksi Venäjän jou-
kot ovat tuhonneet pahoin Tshetsenian 
ilman YK:n mandaattia eivätkä aio siellä 
mitään ylösrakentaa, tai miksi he oleile-
vat Georgiassa.

Suomi onnistui aika lailla vesittä-
mään EU:n turvatakuuhankkeen. Puo-
lustusvoimain komentaja Juhani Kas-
keala sanoi jo viime syksynä, että EU:
n turvatakuut edellyttävät NATO-jäse-
nyyttä. Tuntuu säälittävältä, kun moni 
poliitikko vastustaa  sotilaallista liittou-
tumistamme sillä perusteella, että meillä 
ei ole juuri nyt turvallisuusuhkaa. Ei pa-

lovakuutustakaan voi hankkia enää siinä 
vaiheessa, kun talo alkaa kärytä!

Perusteettomasti on peloteltu, että 
aluepuolustuksemme murenisi ja ylei-
nen asevelvollisuus lakkaisi NATO:
ssa. Ei tämä pidä paikkaansa. Toisaalta 
olemmepa NATO:ssa tai emme, ammat-
tisotilaiden tehtävät kasvavat teknisyy-
den lisääntyessä. Ilma- ja merivoimissa 
tämä kehitys on pitkällä. Maankuntajou-
koista syntyy valtava reservi aluepuolus-
tukselle. Niistä on tulossa erinomaises-
ti toimineen suojeluskuntajärjestömme 
historiallinen jatkumo, jossa  ammatti-
sotilaat koordinoivat ja osin johtavat-
kin motivoituneen reservimme  koulut-
tautumista.

Ollaan vähän samoilla linjoilla kuin 
Ruotsi laajalla Hemvärnetillään, joka on 
mallinnettu suojeluskunnistamme kuten 
heidän lottajärjestönsä. Ruotsi vähentää 
joukko-osastoja mutta ei puolustusme-
noja. Suomenkin puolustuksessa on nyt 
”suojeluskunnan mentävä aukkoʼ̓ ! Po-
liitikkojen NATO-keskustelussa on pe-
lottelulla ja yya-ajan ajatusmaailmalla 
ollut siis etusija asiatiedon kustannuk-
sella.

Oli surkuhupaisaa, kun ulkoministe-
riö rähähti puolustusministeriön julkista-
essa äskettäin NATO-selvityksen. Osas-
topäällikkö Pauli Järvenpään mukaan 
vuosijäsenmaksu olisi vain 45 miljoo-
naa euroa, vaikka julkinen sana puhui 
väärin 70 miljoonasta eurosta. Tuo-
reessa iskukykyselvityksessä oli tosi 
tärkeä esitys Hornet -hävittäjien 
varustamisesta ”ilmasta maahanʼ̓  
-aseistuksella taisteluhelikopte-
rien jäädessä pois hankintaoh-
jelmasta. Rynnäkköaseistus on 
tarpeen puolustuksessakin.

Uskottava puolustus vaa-
tii rahaakin, liittoutumisesta 
riippumatta.

- Nukkuisin yöni ny-
kyistä rauhallisemmin, 
jos käyttäisimme BKT:
stä saman verran ra-
haa puolustukseen kuin 
muut Pohjoismaat pu-
humattakaan Venäjäs-
tä, Kaskeala totesi 8.3. 
2004.
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Kirjoittaja 
Kari Nummila 

on loimaalainen 
toimittaja ja

 reservin vääpeli.
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Yhteistyössä on voimaa, Salossa tuu-
mitaan, kun Porin Rykmentin - Porin 
Prikaatin killan Salon alaosasto ja Auto-
joukkojen killan Salon alaosasto järjes-
tävät muun muassa yhteisiä retkiä.

Salolaisten yhteistyökumppanina oli 
viimeksi porilaiskillan Loimaan ala-
osasto, jonka kanssa yhdessä järjestet-

Ainakin moraalisesti ar-
vioiden juuri Porin Ryk-
mentin - Porin Prikaatin 
Killan Turun alaosastol-
la riittää vaalittavanaan
poikkeuksellisen paljon 
kunniakkaita porilais-
perinteitä, joista löy-
tyy vielä historiallisen 
Suomen Turunkin kau-
punkikuvassa onneksi 
kosolti komeita konk-
reettisia maamerkkejä 
ja rakennuksia.

  Erityisen vaikuttavana Turun porilais-
taistelijoiden historiasta kertoo massii-
visella jalustallaan Porilaispatsas, joka 
pystytettiin 7. elokuuta vuonna 1966 
Turun Tuomaanpuistoon. Kaksimetri-
set rumpalipojat kohoavat korkeuksiin 
peräti 3,5 metriä korkean graniittijalus-
tan päälle.
Killan perustava kokous pidettiin 15. 
helmikuuta vuonna 1959 Turun varus-
kunnan upseerikerholla, joka sijaitsi ai-
van lähellä nykyistä porilaispatsasta. 
Upseerikerho on purettu, mutta lähistöl-
lä sijaitsee edelleen muun muassa raken-
nus, jossa toimivat sairaala ja esikunta. 
Myös se asuintalo, johon prikaatin ko-
mentaja majoittui, on yhä tallella. Killan 
lippukin ehdittiin vielä vihkiä Turussa, 
helmikuussa vuonna1965. Tilaisuus pi-
dettiin Turun varuskunnan upseeriker-
holla.
Turkulaisilla jos keillä on myös ai-
van erityinen syy iloita siitä, että killan 
valtaisa Turun kasarmin pienoismalli-
projekti toteutuu takuuvarmasti. Pie-
noismallit tulevat niin Turkuun kuin Sä-
kylään. Pääkillan entinen pitkäaikainen 
puheenjohtaja Mauno Harju uskoo, 
että pienoismallin esittely tuo aikanaan 
Turussa killalle ja prikaatille erittäin 
paljon myönteistä julkisuutta. Kiltatyön 
perusongelmiin kuuluu paitsi pääkillas-
sa niin myös alaosastoissa jäsenkunnan 
ukkoontuminen.
- Näinhän asia on valitettavasti. Kyllä 
meidänkin ongelmamme edelleen on se, 

Turun alaosasto vaalii
kunniakkaita perinteitä

kuinka saisimme mukaan entistä enem-
män yhä nuorempia kiltaveljiä ja -sisko-
ja, Turun alaosaston nykyinen puheen-
johtaja ja koko killan johtokunnan jäsen 
Osmo Suominen miettii.
Turun alaosaston vuotuisiin tapahtumiin 
kuuluvat muun muassa yksi retki sekä 
joulupuurotilaisuus. Pääkillan vuosiko-
koukseen lähdetään aina myös suurella 
joukolla. Turussa on ajateltu sellaista-
kin, että pääkillan vuosikokous voitai-
siin joskus pitää Turussakin, kun sieltä 
löytyisi Prikaatin historiaan liittyviä hy-
viä tutustumiskohteita.
Ennen Suomista alaosaston puheenjoh-
tajina ovat toimineet Totti Mannerho-
vi ja . 

- Porin Prikaatilla on täällä tietysti hienot 
perinteet, jotka myös tunnetaan laajasti. 
Prikaatin tämän ajan imago on myös to-
della tunnustettu ja tunnettu kautta koko 
Suomen, kun kyse on meidän mieles-
tämme valtakunnan ykkösjoukko-osas-
tosta, Harju hehkuttaa. Harju kertoo 
kiltatyön yhtenä kuningasajatuksenaan 
olleen sen, että kotiutuvat varusmiehet 
kutsuttaisiin esimerkiksi komppanioit-
tain luokkakokoukseen Prikaatiin.
- Jo kotiutuessa voitaisiin sopia sellainen 
vuosittainen kiinteä päivämäärä, jolloin 
tultaisiin koolle ilman erillistä kutsua.

Killoilla on yhteistyötä
tiin Loimaalla tutustumiset Domus -ik-
kunoiden valmistajaan, Metsäpuuhun 
sekä monitoimikoneita tuottavaan Vila-
koneeseen. Varsinaisena autokohteena 
oli Mellilän Auto OY.

Salon ja Loimaan ohella liikkeellä 
oli kiltalaisia myös Huittisten ja Turun 
seudulta.

Heimo Lehmus, Osmo Suominen, Mikko Saarinen ja Mauno Harju ovat Turun 
alaosaston puuhamiehiä. Entisen Turun kasarmin alueen Porilaispatsas hallitsee 
Tuomaanpuiston ilmettä.

Teksti: Kari Nummila



''Vesirännit'' tarkoittivat 
tietysti niitä saksalaisia 
panssarintorjunta-aseita. 

Ne kuuluivat osana siihen elintärkeään 
Saksalta saatuun sotilasapuun, jolla Suo-
mi saavutti torjuntavoiton ja pelasti itse-
näisyytensä kesällä 1944, kun Neuvos-
toliitto hyökkäsi Kannaksella valtavalla 
ase- ja miesylivoimalla.

Salonen kertoo aluksi itsekin ihme-
telleensä, mitä noilla ''vesiränneillä'' teh-
dään, kun miehissä katseltiin panssari-
nyrkkejä ja -kauhuja.

Hän sai suomalaisten ''panssarikau-
huksi'' ristimään aseeseen koulutuksen, 
joka käytännössä alkoi vasta tositilan-
teessa vihollisen panssarien vyöryessä 
asemiin.

''Kauhun” pituus oli noin kaksi met-
riä ja sille kertyi painoa kymmenkun-
ta kiloa. Sen ontelokranaatit läpäisivät 
panssarin.

Kesän suurhyökkäyksessä Hiisjärvel-
lä silloinen alikersantti Salonen joutui 
tositoimiin panssarien torjunnassa, kun 
hän rohkeasti ja päättäväisesti ryntäsi 

tuhoamaan vaunuja niiden ilmestyttyä 
taistelukentälle.

Vaunujen tulesta välittämättä Salonen 
tuhosi heti yhden ison vaunun lähietäi-
syydeltä panssarikauhulla sekä tämän 
miehistöä pelastamaan tulleen vaunun.

 Kun kaksi vihollisvaunua tunkeutui 
linjan läpi, Salonen ryhtyi torjumaan 
niitä, mutta ammuksen viallisuus esti 
aikeen.

Näiden perässä tulleesta kahdesta ras-
kaasta vaunusta Salonen tuhosi toisen. 
Vaunujen miehistöjen yrittäessä ryhtyä 
vastarintaan Salonen tuhosi nämä yhdel-
lä panssarikauhun laukauksella.

Hurja tilanne jatkui. Näyttämölle 
vyöryi taas yksi suuri vaunu, jonka Salo-
nen teki liikuntakyvyttömäksi ja tuhosi 
sen viisijäsenisen miehistön. Yksi vihol-
linen oli onnistunut suojautumaan vau-
nun alle ja tämä ampui Salosta käteen.

Salonen haavoittui vaikeasti ja hänen 
sotasavottansa päättyi siihen.

- Menin ilmoittamaan vaunujen tu-
hoamisesta kapteeni Yrjö Keinoselle 
(kumpikin palveli JR9:ssä), joka oli ai-
emmin saanut Mannerheim -ristin (n:
o 91).

- Keinonen kysyi, että kaksiko niitä 
vanuja oli. Sanoin, että ei kun viisi.

Salosen urheus, päättävisyys ja neu-
vokkuus oli pantu merkille jo heinä-
kuussa 1941, kun hän tuhosi konepistoo-
lillaan vihollisen konekiväärimiehistön.

Joulukuussa 1941 hän valtasi jälleen 
vihollisen konekiväärin, laittoi sen am-
pumakuntoon ja tuhosi samalla 20 vi-
hollista.

- Huomasin, kuinka naapurin koneki-
vääri meni epäkuntoon. Silloin katsoin 
hetkeni koittaneen ja hyppäsin ryssien 
joukkoon ja tein tilaa konepistoolillani.

- Ajattelin, että kai maar mä nyt tom-
mosen käyntiin saan. Nostin kannen ja 
sain pistimellä lykättyä juuttuneet liik-
kuvat osat eteen ja aloin laskea pake-
nevien vihollisten perään heidän omalla 
aseellaan...

Asemasodan aikana Salonen kunnos-
tautui panssaritorjuntatykin johtajana, 
joka onnistui usein tuhoamaan viholli-
sen pesäkkeitä ja aseita tulellaan.

Talvisotaan Porin maalaiskunnassa 
13-lapsiseen perheeseen (10 poikaa ja 3 
tyttöä)  syntynyt Salonen ei päässyt va-
paaehtoisenakaan nuoruutensa takia.

Sotilastaitoja hänelle oli kyllä kerty-
nyt  ennen tätä Suomen toista Vapausso-
taa eli Talvisotaa  suojeluskunnasta, jo-
hon Aarne -poika liittyi jo 13-vuotiaana 
saaden oman kiväärinkin.

- Se oli silloin itteeni ainakin päätä pi-
rempi, Salonen on muistellut.

Talvisodan ajan hän osallistui ilma-
valvontaan.

Välirauhan aikana Salonen meni va-
paaehtoisena sotaväkeen ja lähti vapaa-
ehtoisena Jatkosotaan veljen väärentäes-
sä isän nimikirjoituksen.

Saloselta lähti talvisotaan viisi poi-
kaa, joista yksi kaatui. Isän mielestä vii-
si poikaa olisi riittänyt Jatkosotaankin, 
josta kaikki kuusi veljestä  palasivat kui-
tenkin hengissä.

Salonen kertoi oppineensa isältään 
poikasena maatöissä, että annettu tehtä-
vä täytyy aina suorittaa tinkimättä.

Tämä periaate toimi sodassakin, vaik-
ka häntä jotkut turhantärkeät esimiehet 

Porin soturista 
tuli ritari 
''Ribbentroppin 
vesiränneillä''

Porilaisesta Aarne Salo-
sesta (10.1. 1923 - 5.7. 
2003) tuli Mannerheim -
ristin ritari n:o 177 
''Ribbentroppin pelti-
torvilla'' kuten ritari itse 
joskus leikkisästi sanoi.
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Alikersantti Aarne Salonen 
kunnostautui ensimmäisen 

kerran jo heinäkuussa 
1941 niin, että hänen 

urhollisuutensa pantiin 
erityisesti merkille.

Teksti: Kari Nummila
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pitivät joskus epäsotilaallisena, kun hän ratkaisi 
jonkin asian oman päänsä mukaan.

Hänen mielestään huonoa käskyä ei kannattanut 
noudattaa pyrittäessä määrättyyn tavoitteeseen.

Kun joukkueenjohtaja esitti korpraali Salosta 
ylennettäväksi alikersantiksi, komppanian päällik-
kö ensin esteli, mutta myöntyi lopulta.

Ylipäällikkö nimitti Salosen Vapaudenristin 2. 
luokan Mannerheim -ristin ritariksi päivämäärällä 
21.12. 1944.

Kun risti sitten saapui Saloselle postissa, ei hän 
ensi ollut uskoa asiaa.

Ristin lisäksi nimitykseen kuului 50 000 markan 
suuruinen rahasumma, jota infl aatio oli kuitenkin 
nakertanut pahan kerran tässä vaiheessa.

- En minä sillä rahalla paljon muuta enää saanut  
kuin polkupyörän, Salonen on muistellut.

Sodan jälkeen Salonen rakensi itselleen omako-
titalon Poriin. Joitakin aikoja hän toimi poliisina ja 
bussinkuljettajana, kunnes osti taksin.

Salosen Porissa pitkään työskennellyt ritariveli 
Heikki Nykänen halusi aina Salosen taksin, kun 
hän kuljetti yritysvieraitaan.

On mielenkiintoista todeta Salosen kantakortis-
ta, että hänet kutsuttiin Porin Prikaatiin kertaushar-
joituksiin vielä vuonna 1964 18:ksi vuorokaudek-
si, vaikka reservin kersantilla oli ikää jo 41 vuotta. 
Harjoituksen jälkeen hänet ylennettiin ylikersantik-
si.

Liekö johtunut tästä kertausharjoituksesta, että 
hän halusi ehdottomasti luovuttaa niin ritariristinsä 
kuin muutkin kunniamerkkinsä Porilaismuseoon.

Salosilla ei ollut omia lapsia. Aarne Salosen vel-
jentytär ja kummityttö Sirkka Salo kertoo setän-
sä olleen isänmaan mies, jolle maanpuolustus py-
syi erityisen tärkeänä asiana hänen koko elämänsä 
ajan.

- Hän kävi mielellään muun muassa kouluissa 
kertomassa sota-ajan kokemuksistaan. Hän osasi 
puhua niin, että nuoret kuuntelivat kiinnostuneina.

- Setäni ei ollut todellakaan sotahullu. Hän jos 
kuka tunsi sodan kauhut. Hän tiesi myös sen, että 
tätä maata pitää ja kannattaa puolustaa silloinkin, 
kun tilanne näyttää ylivoimaiselta. KEVYEMMIN

KULJET

ASFALTILLA

TURKU  puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ 
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. 

maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, 

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 

pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, 

maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, 

merkkejä, ym.

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

Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE

Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi 

www.satanet.fi /milpro

Aarne Salosen henkinenkin 
olemus herätti luottamusta, mutta 
ryhdikkyyttää ja jämäkkyyttä 
hänessä riitti vielä myös 
ruumillisesti 
ikämiehenäkin.



Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen 
toimintasuunnitelmaan on kirjat-
tu vuodelle 2004 mm. seuraavia 
tavoitteita:
- varusmiesten viihtyvyyteen käytettä-
vät varat ovat vähintään 4,3 % liike-
vaihdosta, (liikevaihto oli 1 494 000 eu-
roa vuonna 2003).
- uusien sisarten määrän kasvu 5 % ko-
konaisjäsenmäärästä ( jäseniä 370 vuon-
na 2003).
- yhdistyksemme toimintaan osallistuu 
50 % jäsenistöstä. 

Vuoden 2004 yhtenäishinnat kai-
kissa Suomen sotilaskodeissa:

- kupillinen kahvia 0,50 euroa.
- Panda Lakumix 2,50 euroa.
- Pringles Sipsit 2,00 euroa.

Säkylän Sotilaskodin vuoden 
2003 kolme myydyintä tuotetta
 - Pumadamunkki, juustosämpylä,  
  possumunkki

Tapahtumia
22.12. Aliupseerikoulun kurssijuhlassa 
mukana Susanna Vuorinen.
8.1. Kotiuttamisjuhlissa sotilaskodin 
edustajana oli Eeva Luoto.
8.1. Pitsaillan myynti, 230 pitsaa.
16.1. Sotilaskotiyhdistys kutsui yksi-
köiden päälliköt ja yksikköupseerit yh-
teiseen kahvitilaisuuteen sotilaskotiin, 
jossa yhdistyksestä mukana Susanna 
Vuorinen, Merja Lankinen ja Tuija Ryö-
mä. 
16.1. Sotilaskotiliiton puheenjohtajan 
Eva Lindbladin vaihtotilaisuudessa Hel-
singissä edustajina Susanna Vuorinen ja 
Marita Torkkeli.
16.1. Alokkaiden tulojuhlassa eloku-
valuokassa olivat esiintymässä Lahjan 
Tytöt ja Striking Case orkesteri. Tilai-
suuksien vetäjinä toimivat sisarista Eeva 
Luoto ja Marja Syrilä.
18.1. Alokkaiden tulojumalanpalveluk-
sessa elokuvaluokassa Terttu Inkinen ja 
Tarja Putko jakoivat virsikirjoja.

20.1. Naisten Valmiusliiton kokouksessa 
Turussa yhdistyksemme edustajana toi-
mi Marita Torkkeli.
22.1. Sisarten venytys- ja rentoutusillas-
sa mukana 23 sisarta, illan ohjaajana toi-
mi fysioterapeutti Mari Törne.
29.1. Aluetoimikunnan kokouksessa Po-
rissa edustivat Susanna Vuorinen, Taina 
Tuovinen ja Päivi Lainikka.
4.2. Pitsaillan myynti, 290 pitsaa.
9.2. Katismaan saunasta ja avantouinnis-
ta oli nauttimassa 13 sisarta.
11.2. Susanna Vuorinen esitteli sotilas-
kotia alueelliselle maanpuolustuskurs-
sille. 
12.2. Kakskerran kirkossa, varusmiesten 
kaste- ja konfi rmaatiotilaisuudessa oli-
vat mukana Liisa Eskola, Eeva Nikula ja 
Marita Torkkeli.
20.2. Susanna Vuorinen oli vastaanotta-
massa valan ohimarssia yhdessä eversti 
Markku Aherton ja maanviljelysneuvos 
Pentti Perttulin kanssa. Porin Prikaatin 
vuosipäivän juhlalounaalla sotilasko-
din vuosipäivälahjan luovutti Susanna 
Vuorinen.
24.2. Turun ja Porin Sotilasläänin vuosi-
päivän konsertissa Turussa olivat Susan-
na Vuorinen ja Tarja Putko.
26.2. Sotilaskodin viihdeillassa esiintyi 
Jonna.
1.3. Naisten Valmiusliiton kokouksessa 
Marita Torkkeli.
Sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen on 
nimetty kuluvaksi vuodeksi Sotilaskoti-
liiton ostoryhmän jäseneksi.

Tulevia Tapahtumia:
Uusien sisarten koulutustilaisuus pide-
tään 22.4.2004 kello 19.00 sotilasko-
dissa.
”Puutarhan Kevät”- näyttely Turussa 
17.4.2004. Ennakkoilmoittautuminen 
31.3. mennessä Tuija Ryömälle sotilas-
kotiin. Matka on sisarille maksuton. 
Sisarten liikunnallinen luontoretki pide-
tään 18.5.2004. Tarkemmin retkestä tie-
dotetaan sisarkirjeessä.

Hiphoppia 
Helsingistä
Teksti ja kuva: Pekka Huima VIHERHIUKKASET 

1/2004 
Laatinut: Marjaana Vihottula

 opstars-kykyjenetsintäkil- 
pailusta suuren yleisön tietoisuuteen 
ponnahtanut Jonna pistäytyi bän-
dinsä kanssa viihdyttämässä varus-
miehiä sotilaskodin virkistysillassa. 
Jonna tuli diivamaisesti hieman ai-
kataulusta myöhässä Huovinrinteel-
le. Selitykseksi hän tarjosi edellisen 
keikkaansa 7-Päivää -lehden juhlien 
kestoa. 

Vastapainoksi nuorekas Jonna ve-
täisi parituntisen hiphop-settinsä ren-
nosti. Keikalla Jonna kokeili muun 
muassa ensimmäistä kertaa laulua 
pelkän sähkökitaran säestyksellä. 
Tupa oli täynnä konsertin alusta lop-
puun asti ja bändi nostatti tunnelmaa 
laulattamalla yleisöäänkin: radiosta 
tuttu ”Tyytyväinen” kaikui sotkun 
seinien sisällä satojen varusmiesten 
avustuksella. 

- Meinasin jossain vaiheessa lähteä 
vapaaehtoisena inttiin, mä oon aina 
ollut tosi kokeilunhaluinen. Taidan 
kuitenkin vastaisuudessakin lähes-
tyä varuskuntia vain esiintymisasus-
sani, Jonna hihittelee ja kuittaa näin 
varusmiesten haaveet nähdä poppa-
rityttö tetsaamassa pitkin Säkylän 
harjuja.



Kirjasto avaa ovet 
toiseen maailmaan

 yrimme tarjoamaan  
 jokaiselle jotakin,  
 kerrotaan Säkylän  
 sotilaskodin kirjas-
 tosta.
Tavoite ei ole aivan vaatimaton, eikä sen 
pidäkään olla, sillä kirjasto tarjoaa  mo-
nelle varusmiehelle korvaamattoman 
taukopaikan keskelle kiireistä palvelus-
ta. Sotilaskodin kirjastosta löytyy laa-
ja valikoima kirjallisuutta lainattavak-
si sekä ajankohtaislehtiä ja musiikkia 
paikan päällä luettavaksi ja kuunnelta-
vaksi. 

Kirjastosta lainattavien teosten kirjo 
on monipuolinen. Kirjoja löytyy fysii-
kan teorioista  fantasian mielikuvitus-
maailmoihin - ja kaikkea siltä väliltä. 

- Olen lukenut muun muassa fanta-
siaa, scifi ä, historiaa, tiedekirjoja, ma-
tematiikkaa, luettelee sotilaspoliisijouk-
kueessa palveleva jääkäri Petteri Laine. 

Laine on lainannut kirjastosta heinä-
kuisen palvelukseenastumisensa jälkeen 
suurin piirtein 30 kirjaa, eli keskimäärin 
yhden kirjan jokaista palvelusviikkoaan 
kohti. Pikagallupin mukaan "normaali" 
varusmies lainaa kirjoja palvelusaika-
naan yhden käden sormilla laskettavissa 
olevan määrän. 

Sotilaskodin kirjaston lainatuin tyy-
lisuunta on fantasia. Kirjoja löytyy niin 
kotimaisilta kuin ulkomaisiltakin kirjai-
lijoilta. Kärkipäästä löytyy oikeutetusti 
muun muassa koko J. R. R. Tolkienin 
tuotanto. 

- Fantasiassa kiehtoo mystisyys ja 
se, etteivät tarinat ole tästä maailmasta. 
Toisaalta fantasia pohjautuukin vahvasti 
vanhoihin kansantaruihin ja siten kertoo 
myös meidän maailmastamme, Laine 

pohdiskelee. Hän on lukenut varusmies-
palveluksensa aikana koko R. A. Salva-
toren tuotannon, mikä käsittää 15 jämäk-
kää fantasiakirjaa. 

Kun fantasiaa ja scifi ä voidaan pitää 
hyvänä viihteenä, lainataan kirjastosta 
myös oppikirjoja, kuten historiaa, luon-
nontieteitä ja vieraita kieliä. Erityisellä 
lämmöllä kohdellaan erästä lakiopin te-
osta, jonka muuan naisvarusmies laina-
si kahta viikkoa ennen oikeustieteellisen 
pääsykokeita. Tyttö luki kirjan palveluk-
sensa ohessa - ja pääsi kuin pääsikin tu-
pakavereittensa hämmästykseksi sisään 
laitokselle!

Kirjasto avaa ovet 
toiseen maailmaan

Sotilaskodin kirjaston aukioloajat: 
Ma - to: klo 18:00 - 20:30
Su: klo 16:00 - 18:00
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Sotilapoliisijoukkuessa palvelevaa jää-
käri Petteri Lainetta kiehtoo kirjoissa 
fantasia ja mystisyys
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Lukuelämyksiä
Sotkun

kirjastosta


