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Kuvitellaanpa seuraavanlai-
nen tilanne: työyhteisös-
sä vaikuttaa väkivaltainen 

henkilö, joka aina tilaisuuden tullen 
käy lyömässä työtoveriamme; sitä 
pienintä ja heikointa, joka ei pysty 
eikä ehkä uskallakaan puolustau-
tua. Iskujen äänet kuuluvat vaimei-
na suljetun työhuoneen oven takaa 
ja jäljet ovat selvästi nähtävissä 
uhrin olemuksessa. Lyöjä poistuu 
huoneesta voitonriemuinen ilme 
kasvoillaan lyödyn jäädessä häpeil-
len nuolemaan haavojaan. 

Edellä kuvattuun fyysiseen vä-
kivaltaan on helppo työyhteisös-
sä puuttua: eihän ketään saa lyö-
dä! Pahoinpitelijän teon seuraukset 
ovat helposti osoitettavissa ja rikosoikeudellisesti tuomittavis-
sa. Mutta mitä sitten tehdään, jos työkaveria lyödään ilman 
nyrkkiä, henkisesti: sanan säilällä tai mykkyyden moukarilla?

• • •

Prikaatissa toteutettu työtyytyväisyyskysely osoitti, että 
muutamat vastaajista ovat kokeneet joutuneensa työssään kiu-
saamisen tai häirinnän kohteeksi. Kyse ei ole merkittävästä 
määrästä, mutta tämän asian suhteen Puolustusvoimien linja 
on yksiselitteinen - nollatoleranssi. Prikaatin komentaja nos-
ti kissan pöydälle ja ilmoitti asian vaativan välitöntä puuttu-
mista, minkä hän myös henkilökohtaisesti teki selväksi koko 
henkilöstölle. Korjaustoimenpiteenä työpisteille käskettyjen 
tilaisuuksien lisäksi sosiaalikuraattorimme kiersi kertomassa, 
mistä työyhteisössä tapahtuvassa kiusaamisessa ja häirinnässä 
on oikein kysymys, miten ne ovat tunnistettavissa sekä ennen 
kaikkea ehkäistävissä ja hallittavissa.

Kiusaaminen on yksiselitteisesti henkistä väkivaltaa. Yhden 
määritelmän mukaan ”sellaista vakavanlaatuista ja toistuvaa 
johonkin tai joihinkin ihmisiin kohdistettua kielteistä käyttäy-
tymistä, jonka kohteeksi joutunut on puolustuskyvytön”. On 
tärkeää tiedostaa, että tuon kielteisen käyttäytymisen määrit-
telee ensisijaisesti sen kohteeksi joutunut henkilö, koska hän 
myös joutuu kantamaan käyttäytymisen seuraukset. Se, mikä 

kiusaajasta tuntuu ehkä näppärältä 
huumorilta ja verbaaliakrobatialta, 
loukkaakin sen kohteeksi joutunut-
ta syvästi. 

Kiusaamiselle ei välttämättä 
aina löydy selkeää syytä. Pohjim-
miltaan kyse on kuitenkin vallan-
käytöstä: kypsymättömän ja heikon 
ihmisen tavasta käyttää näennäistä 
valtaa toisia ihmisiä kohtaan. Vähi-
tellen kiusaamisesta tulee ajanvie-
tettä, jossa vallan tunne ja itsensä 
paremmaksi kuvitteleminen kieh-
tovat. Kiusaaja voi olla työtoveri, 
esimies tai alainen, ja hänen käyt-
tämänsä keinovalikoima lähes raja-
ton. Sanattomalla viestinnällä, sosi-
aalisella eristämisellä tai vaikkapa 

uhkailemalla ja huutamalla puolustuskyvytön uhri ajetaan um-
pikujaan, josta ulos päästäkseen hän saattaa valita äärimmäiset 
keinot, esimerkiksi irtisanoutumisen. 

• • • 

Mistä sitten apua? Kiusattu itse on avainasemassa ongel-
man ratkaisemiseksi. Kiusaajalle on mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa tehtävä selväksi, ettei hänen toimintansa ole 
hyväksyttävää ja että sen on loputtava. Asiasta on puhuttava 
avoimesti muille työyhteisön jäsenille ja saatettava ongelma 
myös esimiesten tietoon. Kirjallinen ilmoitus prikaatin komen-
tajalle on yksi mahdollisuus. Porin Prikaatissa kenenkään ei 
tarvitse sietää kiusaamista tai häirintää vähäisimmässäkään 
määrin eikä kenelläkään ole oikeutta sellaista toimintaa har-
rastaa. Joskus tilanne voi tuntua kiusatusta niin toivottomalta, 
ettei hän jaksa itse tehdä asialle mitään. Siksi meidän ”Pori-
laisten”, joka ikisen, on pidettävä huolta toinen toisistamme: 
esimiesten alaistaan, työtovereiden toisistaan, alaisten esimie-
histään. Kaveria ei jätetä! 

 

Everstiluutnantti Mauri Koskela
päätoimittaja
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Euroopan unionin nopean toimin-
nan joukkojen tyypillinen – ja 
myös todennäköinen – tehtävä 

voisi olla tilanteen rauhoittaminen YK:n 
pyynnöstä jossakin levottomassa Afri-
kan valtiossa. Tällaisesta on jo käypä 
esimerkkikin: Artemis,  EU:n itsenäises-
ti johtama sotilasoperaatio Kongon tasa-
vallan Buniassa 2003.

Buniassa siviilit olivat joutuneet so-
tivien ryhmien hyökkäysten kohteeksi. 
Ranskan johtama EU- joukko sai YK:n  
turvallisuusneuvostolta 90 päivän man-
daatin ja tyrehdytti väkivallan, poisti 
aseet kaduilta ja pelasti tuhansien sivii-
lien hengen. 

Vaikka EU:n nopean toiminnan jouk-
koja onkin kaavailtu käytettäväksi eten-
kin Afrikassa YK:n kriisinhallinnan tuke-
na, kesällä alkava koulutus ei kuitenkaan 
tähtää erityisesti toimintaan siellä.

– Koulutuksessa ei painoteta mitään 
aluetta. Lähtökohtamme on antaa kaikil-
le mahdollisimman laaja-alainen koulu-
tus, ohjausryhmän puheenjohtaja, evers-
tiluutnantti Mauri Koskela korostaa.

EU:n nopeiden toiminnan joukkojen 
toimialue on määritelty 6 000 kilometrin 
säteeksi Brysselistä. Määrittely on sikä-
li harhaanjohtava, että joukkojen ainakin 
teoreettinen toimialue kattaa koko maa-
pallon. Ilmoitettu 6 000 kilometriä on ol-
lut vain suunnittelun apuväline, niin sa-
nottu planning base line, jota on käytetty 
esimerkiksi miehistönkuljetuksia ja ka-
lustonsiirtoja suunniteltaessa.

Monikansallisia
harjoituksia 
syksyllä

Nopean toiminnan joukkoihin vali-
taan samoin perustein kuin muihinkin 

Teksti: Jorma Pihlava
Kuva: Puolustusvoimat

EU:n taisteluosaston operaatio voi olla myös humanitaarinen 

Nopean toiminnan 
joukon tehtävä löytyy 
todennäköisimmin 
Afrikasta

rauhanturvatehtäviin.  Tosin valintako-
keen kautta, jossa niin jääkärit kuin lää-
käritkin läpikäyvät samat testit. Varsi-
naiset erot alkavat koulutuksesta, joka 
on huomattavasti pitempi ja perusteelli-
sempi.

– Koulutus, kalusto, nopeus, toi-
mintaedellytykset, Mauri Koskela lis-
taa kohtia, joissa uudet joukot nousevat 
muiden ohi.

Kun rauhanturvaajat valmennetaan 
nopeasti toimimaan tietyssä kohteessa, 
nopean toiminnan joukot koulutetaan 
mahdolliseen operaatioon, joka voi olla 
missä maailmankolkassa ja millaisissa 
oloissa tahansa. Suomalaiset myös kyt-
ketään entistä syvällisemmin monikan-
sallisiin joukkoihin, sillä ennen varsi-
naisen valmiusajan alkua läpikäydään 
yhteiset koulutusjaksot saksalaisten ja 
hollantilaisten kanssa. Koulutuksen kan-
sainvälinen jakso alkaa 1. syyskuuta.

Osa harjoituksista
Naton järjestämiä

Lopulliset päätökset syksyn harjoi-
tuksen yksityiskohdista ovat vielä te-
kemättä, mutta pelin henki on harjoit-
teleminen taisteluosaston johtovaltion 
Saksan johdolla erilaisin kokoonpanoin. 
Esimerkiksi sotilaspoliiseille on omat 
harjoituksensa.

– Pääosin Saksassa. Huoltoon liitty-
viä harjoituksia on myös Hollannissa. 
Suomeenkin hankitaan ainakin asian-
tuntijoita ja kouluttajia muista maista, 
komentaja Mikko Santavuori hahmot-
telee. Valmistelutyöhön ensimmäisistä 
neuvotteluista lähtien osallistunut San-
tavuori työskentelee pääesikunnan kan-
sainvälisen osaston eurooppalaisen krii-
sinhallintasektorin johtajana.

Osa kansainvälisistä harjoituksista on 
Naton järjestämiä, mutta tämä ei Santa-
vuoren mukaan tarkoita mitään vaivih-
kaista Suomi-Nato-suhteen lujittamista.

– Harjoitukset otetaan sieltä mistä 
saa. Nato on iso järjestäjä ja sen tarjon-
ta on monipuolisin. Mutta esimerkik-
si jo tiedossa oleva Saksan harjoitus on 
alunperin puhtaasti kansallinen, joka on 
vain laajennettu monikansalliseksi, San-
tavuori kertoo.

Taistelu-sana
korostunut liikaa

Euroopan unionin nopeista joukoista 
puhuttaessa ensimmäiset ja hallitsevat 
mielikuvat ovat sotilaallisia ja painot-
tuvat vielä vauhdikkaisiin ja vaarallisiin 
taistelutilanteisiin. Joukkojen perustajat 
harmittelevat vallitsevan näkökulman 
suppeutta, sillä joukot osallistuvat tarvit-
taessa myös humanitaarisiin operaatioi-
hin ja pelastustehtäviin – aseidenkäyttöä 
vaativat tehtävät eivät ole ainoita vas-
taantulevia.

Taisteluun painottuva mielikuva ver-
soo nimestä. Englannin battle group 
suomentuu maallikolle suoraan taiste-
lujoukoksi, vaikka se sotilaskielessä tar-
koittaakin vahvennettua pataljoonaa. Eli 
joukon kokoa eikä sen tehtävää. Puolus-
tusvoimat puhuu taisteluosastosta, mikä 
sotilasympäristössä mielletään neutraa-
liksi termiksi, mutta ei kansan korvissa 
ole sitä.

Komentaja Mikko Santavuoren mu-
kaan sama ongelma on muissakin kielis-
sä, paitsi ranskassa.

– Siellä puhutaan taktisesta ryhmitty-
mästä, groupement tactique.

Sotilaallinen mielikuva vielä vahvis-
tui, kun Utin Jääkärirykmentti esitteli 
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uudistuvaa erikoisjääkärikoulutustaan. 
Sähäkästi toimineet tumma-asuiset kom-
mandot liitettiin EU:n nopean toiminnan 
joukkoihin, joiden perustaminen oli sa-
maan aikaan ajankohtainen.

– Joukkojen pitää kyetä kaikkiin 
mahdollisiin tehtäviin. Myös estämään 
kansanmurha tai menemään sotivien 
osapuolten väliin. Näiden osuus vain on 
korostunut liikaa, Mauri Koskela arvioi.

Voimankäyttö
yhtenäistettävä

Sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot 
eivät useinkaan vaadi voimankäyttöä. 
Voiman näyttö riittää, mutta sen käyt-
töönkin on varauduttava.

Monikansallisten joukkojen toiminta 
edellyttää yhtenäisiä voimankäyttösään-
nöksiä.

– On pyrittävä takaamaan kaikille 
osallistujille yhtäläiset oikeudet ja mah-
dollisuudet toteuttaa operaatio, toimia 
samoin oikeuksin ja velvollisuuksin, 

Mauri Koskela muotoilee.
Mikko Santavuori kuvaa asiaa esi-

merkillä, jota myös puolustusvoimain 
komentaja, amiraali Juhani Kaskeala on 
käyttänyt.

– Kenen voimankäyttösäännöksiä 
noudatettaisiin tilanteessa, jossa suo-
malainen kranaatinheitinjoukkue joutuu 
ruotsalaisen tulikomennon perusteella 
suojaamaan norjalaisten komppaniaa?

Ensi kertaa
sertifi ointiin

Ennen valmiuskauden alkamista 1. 
tammikuuta koko taisteluosasto sertifi oi-
daan. Ensimmäisessä vaiheessa tarkaste-
taan ja arvioidaan koulutuksen kansalli-
nen osuus, lopuksi koko monikansallinen 
osasto yhteisharjoituksen perusteella.

Sertifi oinnissa arvioidaan joukon suo-
rituskyky ja toimintavalmius. Työn poh-
jana ovat Naton kriteerit ja standardit. 
Suomalaista joukkoa ei ole aikaisemmin 
kansainvälisesti sertifi oitu, mutta vastai-

suudessa siitä saattaa tulla edellytys kan-
sainvälisiin harjoituksiin pääsemiseksi. 
Monikansallisten joukkojen toimiessa 
sertifi ointi on ennen muuta turvallisuus-
tae.

Pieni Suomi
tasavertaisena

Suomalaisten ensi esiintyminen EU:n 
nopeiden toiminnan joukoissa jää luku-
määräisesti vaatimattomaksi. Saksan, 
Hollannin ja Suomen taisteluosaston ko-
konaisvahvuus on noin 2 000. Suomalai-
sia on vain noin 160. Pääjoukko jakautuu 
puoliksi Saksan ja Hollannin kesken.

– Onhan se vähän jos vertaa Hollan-
tiin, joka on asukasluvultaan vain kolmi-
sen kertaa meitä suurempi. Pitää kuiten-
kin muistaa, että järjestelmämme ovat 
erilaiset. Hollannilla on vain kansain-
välistä toimintaa. Kaikissa neuvotteluis-
sa meihin on suhtauduttu tasavertaise-
na kumppanina, asiantuntijoina, Mikko 
Santavuori sanoo.
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Säkylän varuskunnassa vieraillut 
puolustusministeri Seppo Kää-
riäinen (kesk) kertoi saaneensa 

vakuuttavan kuvan Porin Prikaatin ky-
vystä huolehtia EU:n nopean toiminnan 
joukkojen perustamisesta, varustamises-
ta ja kouluttamisesta. Poliitikkojen kyke-
neväisyydestä säätää tarvittava kriisin-
hallintalaki riittävän joutuisasti hän sen 
sijaan tunnusti olleensa jo huolestunut. 
Säkylän-vierailun ajankohtana 13. maa-
liskuuta tämäkin huoli oli huojentunut.

Porin Prikaatissa Kääriäiselle esitel-
tiinkin erityisesti EU:n nopean toimin-
nan joukkojen perustamisen nykytilan-
netta. Kosketuksen maasto-olosuhteisiin 
ministeri sai Porsaanharjulle perustetulla 
tulenjohtopaikalla, jossa hänelle näytet-
tiin uusinta tekniikkaa edustavan maas-
tovalvontatutkan toimintaa. 

Kääriäinen  oli tyyty-
väinen kuulemaansa

– Sain vakuuttavan kuvan siitä, että 
asiat ovat aikataulussa ja sabluunat sel-
villä.

Kääriäinen vakuuttui 
koulutuksesta

Aikataulu loksahti kuntoon vasta vä-
hän aikaa sitten, kun uuden kriisinhal-
lintalain läpimeno eduskunnassa alkoi 
varmistua. Puolustusministeri myönsi 
olleensa asiasta huolestunut. Porin Pri-
kaatin osuus ei huolettanut, poliitikkojen 
kyllä.

Sotilas saa puhua
mutta ei politikoida

Vierailun yhteyteen järjestetyssä tie-
dotustilaisuudessa sivuttiin muitakin 
puolustusvoimiin liittyviä ajankohtaisia 
asioita.

Puolustusministerin kannanotto Suo-
men puolustusvoimien upseerien oikeu-
desta lausua mielipiteitään ei sisällä ta-
vuakaan savolaista moniselitteisyyttä. 
Upseerit voivat ottaa osaa yleiseen yh-
teiskunnalliseen keskusteluun – ja hei-
dän tulee se oman alansa asiantuntijoina 
tehdäkin – mutta politiikkaa he eivät saa 
tehdä.

Kääriäisen kommentin juuret ovat 
puolustusvoimain komentajan, amiraali 
Juhani Kaskealan äskeisessä Venäjää 

koskevassa lausunnossa, joka nostatti 
jonkinlaisen kohun ja myös leikkimie-
lisen kysymyksen, onko maanpuolus-
tuksen huipulla vaihdettu tehtäviä, kun 
komentaja puhuu politiikkaa ja puolus-
tusministeri tarkastaa varuskuntia.

Ministeri vakuutti 
tehtävänkuvien olevan 
ennallaan
Kaskealan lausunnon sisältöön Kää-
riäisen tiedotustilaisuudessa ei enää 
puututtu, mutta ministeri korosti useaan 
otteeseen sotilaiden oikeutta lausua 
mielipiteitään. Samalla hän alleviivasi 
työnjakoa:

– Poliitikot tekevät päätöksiä, puo-
lustusvoimat toteuttaa niitä. Tässä ei ole 
epäselvyyttä eikä saakaan olla.

Kääriäinen sanoi, että ministerin täy-
tyy kiertää kentällä ja että hän tekee sitä 
aktiivisesti ja mielellään.

Teksti: Jorma Pihlava  
Kuva: Sami Hyrynsalmi
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Kirjoittaja Erkki 
Saarinen on Satakunnan 
Kansan aluetoimittaja ja 

euralainen reservin vääpeli

On kevättalvi 1972. Rauman poi-
kalyseon pihalla seinän viereen 

on kertynyt rykelmä oppikoululai-
sia, joiden huomion keskipisteenä on 
nukkavieruun toppatakkiin pukeutu-
nut poika. Pojan edessä seisova kou-
lutoveri tökkii häntä väilillä sormella 
rintaan ja läpsii silloin tällöin laiskas-
ti poskille. Hännystelijöillä ympärillä 
on hauskaa.

Kiusattu ei tee elettäkään lähteäk-
seen pakoon. Hänen silmissään asuu 
suunnaton tuska ja voimattomuus. 
Tämä nöyryytys ei ole hänelle ensim-
mäinen eikä varmasti viimeinen. Hän 
tietää, että ainut pakotie on syvällä 
omassa sisimmässä. Hän käpertyy 
itseensä, ja yrittää unohtaa ympäril-
lä olevien koulutoverien ilkeät huo-
mautukset ja kylmän naurun. Lopulta 
välituntikello katkaisee sydäntäraas-
tavan henkisen väkivallan.

• • •  

Vielä yli kolmenkymmentä vuotta 
myöhemmin pojan alistunut olemus 
kiusaa minua. Miksei hän puolusta 
itseään? Miksei hän tappele? Miksei 
ole mies?

Kahden veljeksen kanssa kasva-
neena olin itse oppinut aina pitämään 
puoliani. Meillä tapeltiin joskus niin, 
että veri lensi nenästä. Tappelemisesta 
seurasi selkäsauna, siitä uusi riidanai-
he veljesten kesken, ja taas tappelu. 
Minulle kasvoi 60- ja 70-luvuilla ym-
pärille muuri, jonka yli yksikään kiu-
saaja ei olisi takuulla päässyt.

Osallistumispäätös
syntyy nopeasti

Yksi epäilijöistä, ei tosin eduskun-
nassa asiasta äänestävä, on europarla-
mentaarikko Ville Itälä (kok). Hän on 
arvellut, että Suomi saattaa joutua no-
loihin tilanteisiin, jos pääministeri ei voi 
päättää EU:n nopeiden toiminnan jouk-
kojen lähettämisestä, vaan joutuu kysy-
mään presidentiltä viimeisen sanan. Itä-
län mielestä näin ei saada aikaan nopeita 
päätöksiä.

Kääriäinen on eri mieltä. Hänestä me-
nettely, jossa presidentti päättää kriisin-
hallintaoperaatioon osallistumisesta val-
tioneuvoston ehdotuksesta, on nopea ja 
demokraattinen. Koska hallitus ennen 
osallistumisesityksen tekemistä kuulee 
eduskuntaakin, ovat kaikki kolme kes-
keistä toimijaa mukana. Kääriäinen huo-
mautti, ettei näin menetellen kukaan voi 
paeta vastuuta.

Kattavaa vastuun kantamisen Kääriäi-
nen mainitsi entistä tärkeämmäksi, koska 
EU-joukot voivat joutua riskipitoisiinkin 
operaatioihin. Tosin hän huomautti heti 
perään, että tähänkin mennessä jokai-
seen rauhanturva- ja kriisinhallintaope-
raatioon on sisältynyt riskejä.

Kohti budjettia
hyvässä hengessä

Valtion ensi vuoden budjetin kehys-
riihi on vastassa pian. Puolustusministe-
riössä on pitkin matkaa oltu huolissaan 
tulevasta määrärahakehityksestä.

Kääriäinen kertoi tulevasta kehykses-
tä neuvotellun useaan otteeseen valtio-
varainministeriön kanssa. Neuvottelujen 
ollessa kesken hän ei tohtinut arvioida 
lopputulosta, mutta kuvasi neuvotteluja 
rakentaviksi.

– Valtiovarainministeriössä on ym-
märretty puolustusministeriön tilanne ja 
se, että puolustusvoimien kehittäminen 
on pitkäjänteistä puuhaa. Neuvottelujen 
perustunnelma on ollut myönteinen, hän 
totesi.

Viimeinen kiusaus
Mutta kiusaajat eivät koskaan hake-

neetkaan vertaisiaan tappelijoita, vaan 
päinvastoin – heikkoja ja puolustusky-
vyttömiä. Itse asiassa kiusaajat olivat 
itse suurinta elämän pohjasakkaa, sillä 
he rikkoivat ihmisyyden suurinta ydintä: 
niiden auttamista ja puolustamista, joil-
la ei ole siihen itsellä voimaa.

Ajattelen jälleen välituntia vuonna 
1972. Sijoitan itseni tuohon arvot-
tomaan näytelmään. Seison taka-
rivissä hiljaa ja seuraan kiusaajan 
liikkeitä ja poikajoukon kolkkoa 
riemua. Kun kiusattu nostaa het-
keksi katseensa aivan kuin et-
sien väkijoukosta pelastajaa, 
käännän oman katseeni häpeil-
len pois. 

• • •

Ymmärrän nyt, että juuri 
tuossa kohtaa liityin osak-
si kiusaajien julmaa ko-
neistoa. Olisin voinut 
puuttua asiaan, mennä 
väliin, puolustaa alis-
tettua, olla ihminen. 
Sen sijaan vetäydyin 
toisten taakse, sulau-
duin joukkoon, jossa 
tyhmyys toden totta 
tiivistyi.

Kevättalvella 
1973 toppatakkista 
poikaa ei enää ollut 
koulussamme. Itse 
asiassa en nähnyt 
häntä enää kos-
kaan. 

Kiusaaja sen 
sijaan partioi hän-
nystelijöineen 
edelleen koulun pi-
halla etsien välitun-
nin seuraavaksi hei-
kointa lenkkiä.

UUSINTA KALUSTOA. 
Sensorijaoksen upseerikokelas 
Tommi Itkonen esitteli puolus-
tusministeri Seppo Kääriäiselle 
maastovalvontatutkan toimintaa 
Porsaanharjulla.

Kuva: Juha Aro
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Porin Prikaatin helmikuinen so-
tilasvala keräsi perinteiseen ta-
paan tuhatpäisen omaisten ja 

ystävien joukon Huovinrinteelle. Lä-
hes tuhannen tammikuun saapumiserän 
alokkaan valan kaavan esiluki euralainen 
sotaveteraani Heikki Nieminen. Prikaa-
tin komentaja, eversti Markku Nikkilä 

”Olette avoimia nuoria miehiä ja naisia”

Vala vannottiin 
Bengtskärin taistelun 
veteraanin tahdittamana

antoi valajoukolle tunnustusta peruskou-
lutuskauden aherruksesta.

- Olen tyytyväinen siihen, mitä olen 
kentällä nähnyt. Asenne on kohdallaan 
ja yrityshenkeä löytyy. Olette myös 
avoimia nuoria miehiä ja naisia, eversti 
Nikkilä totesi.

Valajuhla urheilukentällä päättyi jo 

vakiintuneen tavan mukaisesti rauma-
laisen Veteraanikuoro Rauman Iskun 
esityksiin. Ohimarssin jälkeen päivä 
jatkui lounasruokailulla yksiköissä, tu-
tustumisella kalustonäyttelyyn ja Pori-
laismuseoon huipentuen vanhemman 
saapumiserän toimintanäytökseen urhei-
lukentällä.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo 
ja Sami Hyrynsalmi

TOISTAKAA PERÄSSÄNI. 
Valan kaavan esiluki eura-
lainen sotaveteraani Heikki 
Nieminen.

8



9

Valan kaavan esilukenut sotaveteraa-
ni Heikki Nieminen oli isänmaan 

kohtalonvuosina monessa mukana. Hei-
näkuussa 1941 matruusi Niemisen me-
rijalkaväkijoukkue oli sijoitettuna Örön 
linnakkeelle. Sumuisena yönä 26.7. sa-
takunta venäläistä rantautui huomaamat-
ta läheiselle Bengtskärin majakkasaarel-
le, missä majaili runsaat 30 suomalaista. 
Bengtskär sijaitsi lähellä Hankoniemeä 
ja oli suomalaisille tärkeä tähystys- ja 
tulenjohtopaikka. Maihinnousuosaston 
tarkoituksena oli räjäyttää majakka, jot-
tei se häiritsisi venäläisten sotatoimia.

- Saimme hälytyksen yöllä yhden ai-
koihin. Meitä oli runsaat kymmenen 
miestä, kaksi veneellistä, kun suunta-
simme kohti majakkasaarta, Nieminen 
muistelee.

Vihollinen oli päässyt tunkeutumaan 
majakan pohjakerrokseen, ja yllätetyt 
suomalaiset olivat joutuneet vetäyty-
mään ylimpään kerrokseen. Aamuyön 
tunteina suomalaiset tykkiveneet Hä-
meenmaa ja Uusimaa saapuivat apuun. 
Myös Örön ja Granholmin rannikkopat-
terit tulittivat vihollisveneitä ja saaren 
kallioiden suojiin linnoittautuneita vi-
hollisia.

- Noin klo 04.00 aamuyöllä pääsim-
me perille ja nousimme maihin lännen 
puolelta. Käsikranaatteja ja aseita käyt-
täen lähdimme vyörryttämään kohti ma-
jakkaa.

Taistelut jatkuivat kiivaina myös seu-
raavan päivän. Kun vihollinen oli lyöty 
illansuussa, olivat suomalaisten tappiot 
31 kaatunutta ja 45 haavoittunutta. Ve-
näisiä kuoli 60 - 100 ja vangiksi jäi 28. 
Majakka pysyi suomalaisten hallussa.

 

Yöllinen 
hälytys

TUOREET PIONEERIT. 
Valayleisö seurasi ohimarssivia so-
tilaita silmä tarkkana, josko näkisi 
vilauksen oman sotapojan tai –tytön 
suorituksesta. 1. Pioneerikomppanian 
marssia kelpasi katsella. 9
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Seitsemänvuotiaana Kosovos-
ta Suomeen maanpakoon tullut 
Argjend Kerveshi on poikke-

uksellisen karismaattinen nuorukainen, 
varsinainen joka äidin toivevävy, ja nyt 
hän on myös sankari. 

Tammikuussa tämä viestikomppanian 
alikersantti seisoi lomallaan kahden ka-
verinsa kanssa liikennevaloissa Manner-
heimintiellä, kun yhtäkkiä hänen silmi-
ensä edessä alkoi tapahtumaketju, joka 
ilman hänen väliintuloaan olisi saattanut 
päätyä iäkkään miehen kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen. 

- Näin kun vanha mies lähti ylittä-
mään katua, vaikka valot olivat punai-
set. Huomasin, että samaan aikaan myös 
raitiovaunu lähti kiihdyttämään pysäkil-
tä miehen suuntaan, kertoo Kerveshi. 
Sen silmänräpäyksen aikana kun Arg-
jend näki kuljettajan kiinnittäneen  huo-
mionsa taustapeileihin, ja tajusi, ettei ka-
tua ylittävä mies huomaisi  raitiovaunua 
ajoissa, hän ymmärsi, että pian tapahtuu 
onnettomuus.  

- Heitin kassini maahan, ja syöksyin 
kohti miestä. Sain tempaistua hänet  vii-
me hetkellä raitiovaunun alta. En aja-
tellut yhtään mitään. Minä vain toimin 
automaattisesti, hän muistelee. Kerve-
shin sankariteko sai spontaanit suosion-
osoitukset kaikilta tapahtuman  nähneil-
tä ihmisiltä Mannerheimintiellä. Muuan 

Raitiovaunuonnettomuuden 
estänyt varusmies palkittiin 
valatilaisuudessa
Teksti: Erkki Saarinen
Kuva: Sami Hyrynsalmi

Porin Prikaatissa pal-
veleva alikersantti 
Argjend Kerveshi sai 
Porilaisristin ja kun-
toisuusloman lomalla 
tekemästään sankari-
teosta.

nuori mies kyseli Argjendin  palvelus-
paikkaa, ja muutaman päivän päästä al-
koivatkin puhelimet soida  Porin Prikaa-
tissa.  

Kuntoisuusloma jää 
käyttämättä  

Ojentaessaan Argjend Kerveshille 
Porilaisristiä tunnustukseksi  sankarite-
osta, Porin Prikaatin komentaja, eversti 
Markku Nikkilä toivoi,  että muutkin 
prikaatin varusmiehet ottaisivat oppia 
Kerveshin  neuvokkuudesta. 

- Koulutus, jonka te täällä saatte, täh-
tää juuri tällaiseen lopputulokseen. Jos 
on toiminnan aika, pitää toimia, eikä va-
tuloida, Nikkilä sanoi, ja kehotti aliker-

santti Kerveshiä hakemaan kuntoisuuslo-
maa yksikkönsä päälliköltä. Toimittajien 
kysymysten ristitulessa Kerveshi myö-
hemmin kuitenkin arveli, ettei tule edes 
hakemaan kuntoisuuslomaa. 

- Maaliskuussa alkaa kansainvälinen 
koulutus enkä halua menettää siitä yh-
tään päivää, hän sanoi. 

Vain kolme vuotta sitten Suomen 
kansalaisuuden saanut Argjend Kerveshi 
kertoo halunneensa rauhanturvaajaksi 
siitä asti, kun hän pääsi käymään koti-
kaupungissaan Mitrovicassa heti sodan 
jälkeen. Mitrovicasta oli käytännössä 
tullut jakautunut kaupunki, jonka poh-
joispuolella asuivat serbit ja eteläpuolel-
la albaanit. 

PORILAISRISTI RINNASSA. Kun toiminnan aika tuli, 
alikersantti Kerveshi toimi eikä ”vatuloinut”.
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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

- En voinut olla ihailematta rauhan-
turvaajia, jotka tekivät siellä töitä. Sil-
loin sanoin faijalle, että minä haluan rau-
hanturvaajaksi, Kerveshi kertoi. 

Prikaati ylpeä 
pojastaan 

380-vuotisjuhlaansa viettävä Porin 
Prikaati on syystä ylpeä Kerveshin kal-
taisista varusmiehistä. Porin Prikaatin 
tiedottajan, yliluutnantti Matti Vihuri-
lan mukaan kansainvälinen koulutus, jo-
hon myös Argjend Kerveshi osallistuu, 
on houkutellut Porin Prikaatiin todella 
motivoituneita nuoria miehiä ja naisia. 

- Nämä nuorukaiset koulutetaan mo-
niosaajiksi, joilla ei jää sormi suuhun 
missään tilanteessa. Heillä on jo sel-
käytimessä toimintamalli nopeaa rea-
gointia vaativiin tilanteisiin, Vihurila 
pohtii. Hän tähdentää kuitenkin sitä, että 
vaikka kyse on kansainvälisestä koulu-
tuksesta, siihen osallistuvat miehet ovat 
kuitenkin samalla myös kotimaan puo-
lustajia. 

- Tämä koulutus tuottaa entistä laa-
dukkaampia sotilaita meidän omaan re-
serviimme, Vihurila sanoo. 

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

Tervetuloa 
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan 

vuosikokoukseen ja -juhlaan, jotka järjeste-
tään Huovinrinteellä lauantaina 20.5.

Klo 15.30 Tutustuminen Turun kasar-
min pienoismalliin Porilaismuseolla
Klo 16.00 Ruokailu varuskuntaker-
holla

Linja-autokuljetus Turusta lähtee 
Tuomiokirkon edestä klo 10.00. Kul-
jetusmahdollisuus myös Porista (tie-
dustelut Juha Niinikoski, puh. 050 
387 9230). Paluukuljetukset lähtevät 
arviolta klo 18.00 varuskuntakerhon 
edestä.
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Porin Prikaatin 380-
vuotisjuhlakonsertti 
Säkylä-hallissa tarjo-
si kutsuvieraille moni-
puolisen matkan mu-
siikin maailmaan ja 
historiaan. Illan kruu-
nasivat tähtiesiinty-
jät, sopraano Hanna 
Kronqvist ja teno-
ri Pekka Kuivalainen. 
Taustavoimina esiin-
tyjillä olivat tuttuakin 
tutummat Satakunnan 
Sotilassoittokunta ja 
reserviläisistä koostu-
va Porilaissoittokunta.

Juontajaparin astuessa lavalle tyy-
likkäissä asuissaan aisti sen, mitä 
tulemaan piti – musiikkinautin-

to, johon oli panostettu. Toimistosihtee-
ri Anne Lähteenmäki ja yliluutnantti 
Petri Fleminch esittelivät kappaleet ja 
esiintyjät samalla varmuudella, mitä nä-
kee isojen konserttitalojen nimekkäillä 
juontajilla.

Harald Hedmanin säveltämän Sven 
Dufvan alkusoiton jälkeen Satakun-
nan Sotilassoittokunnan kapellimesta-
ri, musiikkikapteeni Riku Huhtasalon 
tahtipuikon saattamana tehtiin kunni-
aa veteraanisukupolvelle Aimo Mus-
tosen säveltämän Sillanpään Marssi-
laulun tahdissa. Viehättävä ja säteilevä 
Hanna Kronqvist on opiskellut laulua 
vuodesta 1992, josta viimeiset 10 vuot-
ta Sibelius-akatemiassa Anita Välkin 
johdolla. Laulukisamenestyksen ohella 
Hanna Kronqvist on laulanut useita oop-
perarooleja, mm. viime syksynä Porin 
Oopperassa Mozartin Figaron Häiden 
Susannan roolin. Tenori Pekka Kuiva-
lainen on opiskellut laulua Sibelius aka-
temiassa vuodesta 1997 opettajanaan 
Jorma Elorinne. Ennen tätä hän on lau-
lanut eri kuoroissa, mm. Savonlinnan 

Oopperakuorossa. Kuivalainen on tullut 
tunnetuksi myös kirkollisten teosten ku-
ten Schubertin Es- ja G-duurin messu-
jen, Rahmaninovin Vigilian sekä Bachin 
Matteus-Passion solistina.

Rakkaus 
musiikkiin yhdistää

Konsertin jälkimmäisen osan musii-
kin aloitti Porin Prikaatin reserviläissoit-
tokunta eli Porilaissoittokunta. Vastikään 
15-vuotista taivaltaan juhlinut soittokunta 
koostuu satakuntalaisista puhallinmusii-
kin ystävistä ja harrastajista. Heitä kaik-
kia kuitenkin yhdistää rakkaus kahteen
tärkeään asiaan: musiikkiin ja maanpuo-
lustukseen. Porilaissoittokunnan kapel-
limestari Ahti Laine johdatti kuulijat 
Porin Prikaatin kunniamarssin sävelin 
kauas historiaan. Porin Prikaatin kun-
niamarssi on Suomen vanhan sotaväen 
marssi pianosovitusten kokoelmassa. 
Tällä marssilla on lisäselitteenä Gam-
la Björneborgska regements march, en-
tisen Porin Rykmentin marssi. Tarkal-
leen ei tiedetä, milloin siitä on tullut 
Porin Rykmentin marssi. Varmana on 
pidettävä, että marssin nimenä oli Po-
rin Rykmentin kunniamarssi, kun 1880-

Konsertti kruunasi juhlan
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo
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luvulla perustettiin asevelvollisia patal-
joonia ja se annettiin silloin Uudenmaan 
Tarkk’ampujapataljoonan kunniamars-
siksi. Siihen ei ole sanoja. Konsertin 
loppuhuipennusta kohti käytiin Akselin 
ja Elinan häävalssin myötä. Tämä Väinö 
Linnan Täällä Pohjantähden alla romaa-

Porilais-
ten marssi 
– Suomen 
puolustus-
voimien 
kunnia-
marssi

Porilaisten marssi on ollut Suomen 
puolustusvoimien kunniamarssi vuo-
desta 1918 alkaen. Marssin alkuperä on 
epäselvä. Nykyisellä nimellä sen on pu-
hallinorkesterille sovittanut sotilaska-
pellimestari Conrad Greve. Sanat oli-
vat alunperin Topeliuksen, uudet sanat 
Runebergin. Heikki Klementin selvi-
tyksen mukaan sävellys olisi Helsingis-
sä toimineen saksalaissyntyisen musiik-
kimiehen Christian Frederik Kressin 
(1767 – 1812) säveltämä. Marssi tunne-
taan myös Bonaparten marssin nimellä. 
Sävel tunnettiin kuitenkin jo Suomen so-
dan 1808 – 1809 aikana. 

Porin Rykmentin soittokunta soitti 
sitä Siikajoen Porilaisten saapuessa pi-
kamarssina taistelujen loppuvaiheeseen, 
mitä runoilija J.L.Runeberg kuvaa: 

”Mut kaukaa, hetki hetkelt yhä pai-
suen, nyt Porin uljas marssi raikahtaapi. 
Avuksi Döbeln joutuu. Sanan saatuaan 
hän väkimarssin tänne riensi kohta. Tu-
tulle nuotiolle jo, kuules, hurrataan.”

Pojat, kansan urhokkaan, 
mi Puolan, Lützin, Leipzigin ja 
Narvan mailla vertaan vuoti, 
viel’ on Suomi voimissaan, 
voi vainolaisten hurmehella 
peittää maan. 
Pois, pois rauhan toimi jää, 
jo tulta kohta kalpa lyö 
ja vinkuen taas lentää luoti.  
Joukkoon kaikki yhtykää, 
meit’ entisajan sankarhenget tervehtää. 
Kauniina välkkyy muisto urhojemme, 
kuolossa mekin vasta kalpenemme. 
Eespäin rohkeasti vaan, ei kunniaansa 
myö sun poikas milloinkaan! 
Uljaana taistolippu liehu, 
voitosta voittohon sä vielä meitä viet! 
Eespäin nyt kaikki, taisto alkakaa, 
saa sankareita vielä nähdä 
Suomenmaa!

nin pohjautuvan elokuvaversion kappale 
koskettaa lähihistoriamme myrskyaiko-
ja. Porin Prikaatin 380-vuotisjuhlakon-
sertti päättyi arvolleen sopivalla tavalla 
puolustusvoimien kunniamarssiin, Pori-
laisten marssiin. 

NAUTINNOLLINEN ILTA. Anne Lähteenmäki (vas.) ja Petri Fleminch (oik.) 
juonsivat 380-vuotisjuhlakonsertin ammattitaitoisesti. Tenori Pekka Kuivalainen 
ja sopraano Hanna Kronqvist tarjosivat yleisön kuultavaksi mm. italialaista mu-
siikkia.

MUSIIKKIA JA MAANPUOLUSTUSTA. Porilaissoittokunta on viih-
dyttänyt puhallinmusiikin ystäviä yli 15 vuoden ajan. Juhlakonsertissa 
soittokuntaa johti Ahti Laine (edessä vas.)
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HENKILÖKUNNAN 
PALKITSEMISET 
16.2.2006:

SOTILASANSIOMITALI
Yliluutnantti Timo Lehtimäki

PORILAISRISTI
Everstiluutnantti Jarmo Saaristo
Insinöörimajuri Erkki Hellman
Lääkintämajuri Keijo Kuusisto
Kapteeni Jyrimatti Holmen
Kapteeni Vesa Kankare
Kapteeni Jarkko Pelkonen
Kapteeni Tero Nikander

Porin Prikaati ja sen perinne-
joukko-osastot ovat kulkeneet 
jo 380-vuoden taipaleen, jota 

juhlittiin 16. – 17. helmikuuta monin 
eri tavoin. Varsinaisena vuosipäivänä 
eversti Markku Nikkilä vastaanotti va-
ruskuntakerholla Porin Prikaatin yhteis-
työkumppaneitten ja ystävien huomion-
osoituksia. Juhlapäivän illan kohokohta 
oli juhlakonsertti Säkylä-hallissa.   

Juhlat jatkuivat seuraavana päivänä 
alokkaiden valatilaisuuden merkeissä. 
Elokuvaluokassa pidetyssä päiväjuhlas-
sa esitelmän piti prikaatikenraali Juha 
Kilpiä, joka valotti Suomen kansain-
välisen rauhanturvatoiminnan historiaa 
ja sen tulevaisuuden haasteita. Prikaa-
tin palkatulle henkilöstölle päiväjuhlan 
palkitsemiset olivat kohokohta, missä 
vanha sanonta ”työ tekijäänsä kiittää” 
konkretisoitui erilaisina palkintoina ja 
tunnustuksina. Taustalla piilee kuitenkin 
palkintoa syvempi arvo – paras tunnus-
tus on se, että portista astuu kotiuttamis-
päivänä ulos maanpuolustustahtoinen ja 
-taitoinen varusmies tai nainen.  

Juhlapäivänä 
”työ tekijäänsä kiittää”
Teksti ja kuvat: 
Samuli Vahteristo

Yliluutnantti James Mashiri
Yliluutnantti Erik Fabritius
Yliluutnantti Mikko Hartikainen
Yliluutnantti Mikko Lehto
Yliluutnantti Tom Malmström
Yliluutnantti Harri Huhto
Yliluutnantti Timo Kuusela
Yliluutnantti Jari Levo
Teknikkoyliluutnantti Esa Viili
Luutnantti Jaakko Elo
Luutnantti Elias Halminen
Luutnantti Harri Heinonen
Luutnantti Jarno Heinonen
Luutnantti Petteri Koivula
Luutnantti Juha Mäkinen
Luutnantti Veijo Ruohola
Luutnantti Pasi Ryhänen

KOTIKUNNAN MIEHET. Luontokunta Säkylä muisti juhli-
vaa prikaatia Pyhäjärven rantamaisemia esittävällä taululla.

LINNANNEIDOT. Juhlavas-
taanoton tarjoiluista vastan-

neet Säkylän muonituskeskuk-
sen naiset olivat pukeutuneet 

tyylikkäästi 380-vuotisen histo-
rian hengen mukaisesti.
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Luutnantti Mikko Sarsila
Luutnantti Jani Sipi
Luutnantti Vesa Tennilä
Luutnantti Teemu Tuumanen
Luutnantti Hannu Vainio
Luutnantti Pekka Välimäki
Vääpeli Pasi Aaltonen
Ylikersantti Jarmo Salo
Kersantti Kari Huhtanen
Kersantti Rauno Lehtovuori
Kersantti Timo Lehtovuori
Kersantti Antero Mattila
Kersantti Antti Vihakas
Alikersantti Jarno Laukkanen
Kokki Anne Herronen
Toimistosihteeri Mirja Lindroos
Asentaja Juha Hynnä
Vanhempi asentaja Mikko Niitynpää
Ravitsemistyöntekijä Hanna Saarinen
Sotilaskotisisar Terttu Inkinen, 
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry
Varastonhoitaja Marja Haavasoja, 
Säkylän Vaatetuskorjaamo
Aluetoimituksen esimies Ilari Tapio, 
Satakunnan Kansa
Toimittaja Seppo Kauppi, 
Satakunnan Radio
Alikersantti Argjend Kerveshi, 
Viestikomppania

PORILAISTAISTELIJA,
KOULUTTAJAPALKINTO
Kapteeni Jarkko Pelkonen
Yliluutnantti Mika Lehtimäki

PORIN PRIKAATIN 
LEVYKKEET

Kultainen levyke
Majuri Markku Laine
Yliluutnantti Hannu Mäkelä
Yliluutnantti Pasi Nyström
Luutnantti Erkki Kaunisto
Toimistosihteeri Leena Saarve
Ravitsemistyönjohtaja Pirjo Pellonperä
Ravitsemistyönjohtaja Kirsti Ranta

Hopeinen levyke
Sotilaspastori Pertti Hell
Kapteeni Juha Kylä-Harakka
Yliluutnantti Jyrki Kaunismäki
Yliluutnantti Petri Korpinen
Yliluutnantti Pasi Pelkonen
Yliluutnantti Kimmo Strander
Yliluutnantti Jarkko Tuominen
Luutnantti Teemu Jokinen
Luutnantti Pekka Kaski
Luutnantti Petri Pusala
Luutnantti Pasi Suoma
Varastonhoitaja Eeva Ketola
Ravitsemistyöntekijä Arja Nummela
Vahtimestari Ari-Pekka Pitkänen

Pronssinen levyke
Kapteeni Anssi Hakanen
Kapteeni Jan Kulkki
Kapteeni Saku Silmu
Luutnantti Antti Muhonen
Luutnantti Tommi Mäkinen
Luutnantti Juha Rinta-Keturi
Luutnantti Klaus Tapio
Suunnittelija Suvi Kössi
Varastomies Sirkku Merta

Toimistosihteeri Merja Reko
Ravitsemistyöntekijä Marja-Liisa Alho
Ravitsemistyöntekijä Pirkko Nolvi
Kokki Jaana Koukkari
Sairaanhoitaja Minna Virtanen
Sairaala-apulainen Sylvi Vuori
Varastonhoitaja Risto Lehto

VUODEN SIVIILITYÖNTEKIJÄ
Varastomestari Marco Meriläinen

JOUKKOYKSIKÖIDEN JA 
ALIUPSEERIKOULUN
KÄRKIKOULUTTAJAT
Satakunnan Jääkäripataljoona
- luutnantti Heikki Saarinen
Länsi-Suomen Viestipataljoona
- luutnantti Arto Kelhä
Satakunnan Pioneeripataljoona
- yliluutnantti Matti Jorva
Aliupseerikoulu 
- luutnantti Ville Seppä

STIPENDIT
Sosiaalikuraattori Mirjami Flemmich
Kapteeni Rainer Kemppainen
Tietokoneenhoitaja Teemu Saarinen

VUODEN TYÖPISTE
Kirjaamo

ANSIOMITALI
Pioneeriansiomitali 
(myönnetty 24.7.2005)
Majuri Sauli Hongisto

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ. Oman henkilökunnan ohella prikaati muisti 
myös yhteistyökumppaneitaan. Porilaisristillä palkittiin mm. Ilari Tapio, 
Terttu Inkinen ja Marja Haavasoja.

KULTAINEN LEVYKE. Kirsti Ranta (oik.), Pirjo Pellonperä, Leena Saarve, 
Erkki Kaunisto, Pasi Nyström ja Hannu Mäkelä saivat tunnustusta hyvästä 
työstä.



Siirtymäkausi aiemmasta Esikun-
tajärjestelmästä (EJ) Puolustus-
voimien Asianhallintajärjestel-

mään (PvAh eli Pahvi) on kieltämättä 
teettänyt työtä. PvAh on kuitenkin mi-
nun tärkein ”työkaluni”, ja olen koulu-
tuksen ja kokemuksen kautta päässyt si-
nuksi sen kanssa, toteaa arkistosihteeri 
Katriina Varjonen. Hän on huolehtinut 
kirjaamon toiminnasta vuodesta 2002 al-
kaen. 

Uuden järjestelmän suurin muutos ai-

Kirjaamo 
valittiin Vuoden 
työpisteeksi
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

- Puolustusvoimissa on selkeä pää-
töksentekojärjestelmä – aina löytyy 
joku, joka tekee ongelmatilanteessa pää-
töksen, jotta päästään eteenpäin. Pidän 
työstäni, hän kertoo.

Päivittäisessä työssä Varjonen käsitte-
lee niin postitse kuin sähköisestikin saa-
puvan ja lähtevän postin ja huolehtii sen 
jakelusta ja arkistoinnista. Vaikkei hän 
varsinainen sovelluskouluttaja olekaan, 
päivittäin tulee eteen tilanteita, jolloin 
järjestelmän käyttäjät kääntyvät hänen 
puoleensa ongelmissaan.

- Sähköisten asiakirjakorttien täyt-
täminen, säilytysajan valinta, tehtävien 
luominen ja jakelu ovat niitä yleisimpiä 
pulmia, joihin apua haetaan. Olen itse 
oppinut paljon, kun olen pakertanut tois-
ten ongelmien parissa, Katriina Varjonen 
vakuuttaa.

Kuten aina muutostilanteessa, uusi 
järjestelmä jakaa käyttäjien mielipiteitä 
moneen suuntaa. Katriina kuitenkin on 
vankasti sitä mieltä, että PvAh on hyvä 
järjestelmä, kunhan sen käyttöön ruti-
noituu.

- Ymmärrän hyvin niiden käyttäjien 
tuskan, jotka harvakseen käyttävät ”Pah-
via”. Tietyt asiat ja toimintajärjestykset 
täytyy opetella joka kerta lähes alusta, 
koska rutiinia ei ole. 

”PAHVI” HALLUSSA. 
Arkistosihteeri Katriina 
Varjonen kiittelee Puolus-
tusvoimien Asianhallinta-
järjestelmän eli ”Pahvin” 
toimivuutta. Taustalla 
näkyvä Vuoden työpiste 
–kilpi koristaa
 kirjaamon 
seinää 
seuraavan 
vuoden.

”Kirjaamo on suoriu-
tunut tehtävistään 
kiitettävästi ja osoit-
tanut erityistä palvelu-
alttiutta ja aktiivisuut-
ta. Puolustusvoimien 
Asianhallintajärjes-
telmän käyttöönoton 
aiheuttamasta mer-
kittävästä työmäärän 
lisääntymisestä huoli-
matta kirjaamo on säi-
lyttänyt positiivisen, 
aktiivisen ja innosta-
van sekä poikkeuk-
sellisen palvelualttiin 
asenteen asiakkai-
siin.”

empaan on se, että nyt ollaan siirtymässä 
yksittäisten asiakirjojen hallinnasta asi-
oiden ja asiakirjojen hallintaan, asiare-
kisteriin, mistä haluttu tieto on helposti 
löydettävissä. Arkistonmuodostussuun-
nitelma (AMS) puolestaan mahdollistaa 
suunnitelmallisen tiedonhallinnan. Ai-
emman sijasta asiakirjat tallennetaan nyt 
vain kerran.

Aikaisemmin pankissa ja kunnanvi-
rastossa työskennellyt Katriina Varjonen 
sanoo viihtyvänsä prikaatin esikunnassa.
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TIMO LEHTIMÄKI

Yliluutnantti Mika 
Lehtimäen Porilais-
taistelija-kouluttaja-
palkinnon saatesa-
noissa korostetaan 
hänen esimerkillis-
tä ammattitaitoaan, 
tunnollisuuttaan ja 
tarkkuuttaan. Leh-
timäki toimii 1.Jää-
kärikomppaniassa 
kouluttajana ja hän-
tä pidetään koulut-
tajien keskuudessa 
”isoveljenä”, joka 
on aina valmis aut-
tamaan ja tukemaan 
muita koulutusteh-
tävissä toimivia.

Lehtimäki korostaa, että hänen teh-
tävänsä kouluttajana on  opettaa 
sotilaille välttämättömiä tietoja ja 

taitoja sekä pitää huolta heidän palvelus-
turvallisuudestaan.

- Sotilaallisten päämäärien lisäksi 
meikäläisten on huolehdittava siitä, että 
varusmiesten äidit ja isät tietävät heidän 
tyttäriensä ja poikiensa olevan hyvissä 
käsissä. Tasapuolisen kohtelun ohella 
palvelusturvallisuuteen liittyvät tekijät 
ovat aina etusijalla. 

Lehtimäki kokee, että kasvattajan 
roolissa hänen tehtävänsä on saada va-
rusmiehet ajattelemaan omilla aivoil-
laan.

- Yksinkertaisimmillaan se merkitsee 
sitä, ettei sadepäivänä tulla kouluttajalta 
kysymään, laitetaanko kumisaappaat jal-
kaan, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki on aktiivisesti kehittänyt 
varusmiehille annettavaa johtajakoulu-
tusta ja sen seurantamenetelmiä. Lisäk-
si hän on ansiokkaasti johtanut yksikön 
johtajakoulutuskursseja.

- Esimerkkinä johtajakoulutuksen 
kehittämisestä voi mainita liikunta-
koulutuksen, joka tapahtuu yksikös-
sämme varusmiesjohtajien vetämänä. 

Kouluttajan ohjauksessa varusmiesjoh-
taja saa haluamastaan liikuntateemas-
ta johtaa koulutuksen alusta loppuun. 
Kansainvälisen koulutuk-
sen koulutuskokonaisuuksi-
en kehittämisessä Lehtimäki on
niin ikään ollut aktiivinen. Erilaisten 
koulutuskokonaisuuksien, -ohjeiden ja 
-suunnitelmien laatiminen on luonnol-
lisena osana kuulunut kansainvälisissä 
tehtävissä kokemusta ja ammattitaitoa 
hankkineen kouluttajan tehtäviin.

Lehtimäki ei halua nostaa suorituksi-
aan muiden kouluttajien yläpuolelle.

- Kouluttajat tekevät työtä ryhmänä. 
Kahvipausseilla vaihdetaan ajatuksia 
ja tuodaan esiin uusia ideoita. Jokainen 
kouluttaja voi keskustelun myötä ottaa 
ideoita vapaasti käyttöönsä ja soveltaa 
niitä oman persoonansa kautta koulutuk-
seen. Jos joku on saanut erityisen vaa-
tivan tai haasteellisen koulutustehtävän, 
on luonnollista, että häntä tuetaan.

Porissa asuva Lehtimäki käyttää työ-
matkat ajatteluun.

- Töihin tullessa jäsentelen edessä 
olevat haasteet. Kotimatkalla laitan päi-
vän koulutussaldon pakettiin ja nollaan 
ajatukset perhe-elämään.

Isoveli 
valmiina auttamaan
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

PALVELUSTURVALLISUUS ETUSIJALLA. 
Yliluutnantti Mika Lehtimäki painottaa hyvien 
koulutustulosten ohella vastuuta varusmiesten 
hyvinvoinnista.
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”Varastomestari Marco 
Meriläinen on onnistu-
nut erinomaisella tavalla 
järjestämään talousva-
raston toiminnan asetet-
tujen tavoitteiden mu-
kaiseksi. Meriläinen on 
lisäksi valmis aktiivisesti 
kehittämään johtamansa 
varaston toimintatapoja 
lisääntyvien tehtävien ja 
muuttuvien olosuhteiden 
vaatimusten mukaisiksi. 
Varastomestari Meriläi-
nen kykenee omalla esi-
merkillään ja positiivisel-
la asenteella johtamaan 
talousvaraston henkilös-
töä suoriutumaan välillä 
mahdottomaltakin tuntu-
vissa tilanteissa.”

Tositarina talousvaraston arjesta: 
”Moottoripyöräkurssilla oli oppi-
laana varusmies, jolle ei löytynyt 

riittävän isoja ajosaappaita meidän va-
rastosta. Ajaminen kuitenkin niitä edel-
lyttää, joten kouluttajilla ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin todeta, että kurssi kes-
keytyy. Keskustelin kouluttajien kanssa 
ja kysyin, haluavatko he pitäkää kaverin 
vielä kurssilla. Vastaus oli myönteinen, 
joten ryhdyimme toimenpiteisiin saa-
daksemme jostain sopivat jalkineet kii-
reen vilkkaa. Talousvarikolta löytyi, ja 
parin päivän päästä varusmies tuli kuit-
taamaan ne itselleen. Hänen olemuksen-
sa, ilmeensä ja kiitoksensa olivat sitä pa-
rasta palautetta, mitä tässä työssä saa”, 
Vuoden siviilityöntekijäksi valittu va-
rastomestari Marco Meriläinen kertoo 
maaliskuisesta tapahtumasta. 

280 tonnia pyykkiä
Meriläisen johtama talousvarasto, se 

entinen ”rättivarasto”, varustaa vuosit-
tain liki 7 000 varusmiestä, reserviläis-
tä, tulevaa rauhanturvaajaa ja vapaaeh-
toisiin harjoituksiin osallistuvaa. Sama 
määrä myös palauttaa saamansa varus-

tuksen pestinsä päättyessä. Varaston 
päätyö on kuitenkin päivittäinen pyy-
kinvaihto, mistä pestävää pyykkiä ker-
tyy vuosittain noin 280 tonnia. Varas-
ton runsaat 1 800 varastohäkkiä pitävät 
sisällään yli 420 000 materiaaliyksik-
kö: harvasta paikasta löytyy esimerkiksi 
20 000 T-paitaa, sukkaparia tai alushou-
sua. Töissä varastolla on tätä nykyä 15 
henkeä, kaikki siviilejä.

Palveluun panostetaan
Autonasentajaksi kouluttautunut 38-

vuotias Meriläinen teki 80-luvun lopul-
la muutaman vuoden autohommia, kun-
nes hakeutui rauhanturvaajaksi Golanin 
kukkuloille, Israelin ja Syyrian rajalle. 
Sieltä palattuaan hän haeskeli töitä ja lä-
hetti hakemuksensa myös Porin Prikaa-
tiin, missä kaivattiin varastonhoitajaa. 
Siitä alkaen hän on työskennellyt sota-
väen varusteiden parissa, vuodesta 2001 
alkaen vastuullisena varastomestarina. 
Meriläinen vakuuttaa viihtyvänsä työs-
sään edelleen.

- Paljon on hommat vuosien saatossa 
muuttuneet. Velvoitteet ovat lisääntyneet 
ja työrytmi on kiihtynyt kaiken aikaa. 

Toisaalta myös asenteet ovat muuttu-
neet: tänä päivänä varusmies on meidän 
asiakkaamme. Tavoitteenamme on, että 
varustuksensa ohella hän olisi tyytyväi-
nen myös saamaansa palveluun, Meriläi-
nen kuvailee nykymenoa. 

Asiakastyytyväisyyskyselyin aika 
ajoin mitataan, miten tässä on onnistut-
tu. Aika tyytyväisiä pojat ja tytöt nykyi-
sin ovat, ja kiitosta on tullut myös toi-
minnan joustavuudesta: varasto on auki 
silloin, kun se parhaiten sopii varusmie-
hille.

Varastomestari on huolissaan henki-
löstön riittävyydestä, sillä tulevaisuudes-
sa työt eivät ainakaan tule vähenemään. 
Toisaalta tehtävien haasteellisuus lisää 
työintoa ja takaa, että köyliöläinen kah-
den lapsen isä tulee mielellään aamuisin 
työpaikalleen. 

”Varusmies on asiakas”Varusmies on asiakas””
   Teksti ja kuva: Matti Vihurila

8 000 PARIA VARSIKENKIÄ. 
Vuoden siviilityöntekijä Marco 
Meriläinen on tyytyväinen ta-
lousvaraston nykyisiin tiloihin. 
Varastohäkkejä on käytössä yli 
1 800.



PORIN PRIKAATIIN 
SIIRTYNEET:

Läntisen Maanpuolustusalueen 
Esikunnasta:
Majuri Jarmo Keskinen 1.1.2006

Pioneerirykmentistä:
Yliluutnantti Petra Riehunkangas 
1.1.2006

Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Majuri Joni Lindeman 1.2.2006

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelta:
Kenttäsairaanhoitaja Tarja Hämäläinen 
1.1.2006
Sotilasammattihenkilö (tykkimies)
Mikko Nurminen 1.2.2006

Maanpuolustuskorkeakoulusta 
(valmistuneet):
Luutnantti Jussi Ahopelto 2.2.2006
Luutnantti Tomas Holmlund 2.2.2006
Luutnantti Antti Huhta 2.2.2006
Luutnantti Jaakko Häkli 2.2.2006
Luutnantti Riku Länsineva 2.2.2006
Luutnantti Matti Niemeläinen 2.2.2006
Luutnantti Henri Pitkäkoski 2.2.2006
Luutnantti Tero Valtanen 2.2.2006
Yliluutnantti Jaakko Mussaari 2.3.2006
Määräaikainen reserviupseeri 2.2.2006:
Vänrikki Ismo Merta
Vänrikki Ville Tahvanainen

Reservistä:
Kenttäsairaanhoitaja 
Sari Rantanen 1.1.2006
Sairaanhoitaja 
Satu Koivumäki 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Eetu Kirsi 9.1.2006
Toimistosihteeri 
Mirja Hakala 16.1.2006
Sotilasammattihenkilö (kersantti) 
Lasse Hento 1.2.2006
Sotilasammattihenkilö (korpraali) 
Timo Rautamaa 15.2.2006

PORIN PRIKAATISTA 
SIIRTYNEET:

Uudenmaan Prikaatiin:
Yliluutnantti Rauli Kortet 1.1.2006

Pioneerirykmenttiin:
Majuri Matti Vihottula 1.2.2006

Turun ja Porin Sotilasläänin 
Esikuntaan:
Yliluutnantti Harri Heinonen 1.3.2006
Yliluutnantti Harri Huhto 1.3.2006

Reserviin:
Päällikkölääkäri (lääkintäeverstiluut-
nantti) Markku Toivonen 1.2.2006
Varastonhoitaja Pirkko Kallio 1.2.2006
Sotilasammattihenkilö (vääpeli) 
Jyrki Simula 1.2.2006
Sotilasammattihenkilö (vääpeli) 
Hannu Risku 7.2.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Erkki Akkola 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Akseli Hakala 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Pasi Hakkarainen 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Eero Hallikainen 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Tuomo Helenius  1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Jukka Jokila  1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Jarmo Järvenpää  1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Arto Kastman  1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Mikko Lehtoranta 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Kimmo Mattila 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Lauri Mattila 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Ise Seppäkoski 1.1.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Matti Tähti 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Juho Anttila 1.1.2006

Sopimussotilas (kersantti) 
Mikael Björkqvist 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Jesse Forsström 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Joonas Huhta 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Viljami Hätönen 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Jussi Karonen 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Juha-Pekka Korkiasaari 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Erkka Laine 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Mikko Lamberg   1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Joonas Lampi 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Lasse Liikanen  1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Santeri Muurinen 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Oskari Rantasalo 1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Heikki Salminen  1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Erik Stenström  1.1.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Tino Torro  1.1.2006
Sopimussotilas (alikersantti) 
Tapio Kallio 1.1.2006
Sopimussotilas (alikersantti) 
Janne Suodenjärvi 1.1.2006

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
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Läntisen Maanpuolus-
tusalueen uusi komen-
taja, tehtävän vuoden 
alussa vastaanottanut 
kenraalimajuri Ilkka 
Aspara ei suostu liitty-
mään siihen joukkoon, 
joka moittii maamme 
nykynuorisoa niin vel-
toksi kuin saamatto-
maksikin. Aspara sa-
noo tietävänsä, että 
aines on hyvää ja mikä 
parasta,myös isänmaal-
lisuus ja maanpuolus-
tustahto ovat nuorison 
keskuudessa kunnias-
sa.

Nuoria parjataan ansiotta ja ai-
heettomasti.  Nuorisossa ei 
ole mitään vikaa, kunhan sitä 

osataan kohdella oikein. Fyysinen puo-
li ja kenttäkelpoisuus saattavat toki olla 
heikommassa mallissa kuin takavuosi-
na, mutta vastaavasti esimerkiksi tieto-
tekniikan hallinta, teknisten järjestelmi-
en käsittely ja sorminäppäryys ovat nyt 
ihan eri luokkaa, kenraali vertaa.

Ilkka Aspara sanoo ymmmärtävänsä 
kahden jo armeijan käyneen nuoren mie-
hen isänä, että nuorison odotukset ase-
velvollisuusaikaa kohtaan ovat suuret.

- Meidän pitää pystyä vastaamaan 
niihin odotuksiin sopivalla ja riittävän 
haastavalla koulutuksella, Porin Prikaa-
tissa varusmiesten taisteluharjoituksia 
seurannut Aspara miettii.

“Rakennemuutos on 
mahdollisuus”

Kenraalimajuri Aspara on nykyises-
sä virassaan sikäli erikoisessa asemassa, 
että hän joutuu muiden tehtäviensä ohel-
la johtamaan Läntisen Maanpuolustus-
alueen alasajon osana puolustusvoimien 
rakennemuutosta, jonka on tarkoitus as-
tua voimaan vuoden 2008 alussa.

- Haaste on erittäin suuri, sillä uu-
distuksen vaikutukset ovat suurimmat 
juuri meidän maanpuolustusalueellam-
me. Oman esikuntamme lisäksi lakkau-
tetaan kuuden sotilasläänin esikunnat ja 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti. Lisäk-
si  Panssariprikaati organisoidaan uudel-
leen. 

- Lakkauttamistehtävä ei ole koskaan 
miellyttävä, mutta kaikesta huolimatta 

se on motivoiva. Minä näen sen myös 
mahdollisuutena, Aspara sanoo.

Kenraali myöntää, että uudistuksen 
yhteydessä ei voida välttyä nykyiseen 
henkilöstöön kohdistuvilta leikkauksilta. 
Suuri osa virkojen lakkauttamisista pys-
tyttäneen kuitenkin hoitamaan ns. luon-
nollisen poistuman eli eläkkeelle siirty-
misen kautta.

Painopiste siirtyy toi-
minnan suuntaan

Rakennemuutoksen pohjan muodos-
taa eduskunnan hyväksymä puolustus-
poliittinen selonteko. Nyt ollaan toteut-
tamassa sen linjauksia.

- Ajatuksena on, että puolustusbud-
jetista noin kolmannes menee materi-
aaliin, noin kolmannes henkilöstöön ja 

Läntisen Maanpuolustusalueen komentaja Ilkka Aspara:

“Nykypäivän nuorisoa“Nykypäivän nuorisoa
moititaan aiheettomasti”moititaan aiheettomasti”
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Sami Hyrynsalmi
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noin kolmannes toimintaan. Uudistuksia 
on pakko toteuttaa, jotta koko ajan kas-
vat kustannukset saataisiin hallintaan ja  
varoja kyetään kohdentamaan riittävästi 
toiminnan suuntaan, Aspara selvittää.

Hän sanoo uskovansa, että muutokset 
jatkuvat myös tulevaisuudessa.

- Tällä hetkellä suurin haaste on ra-
kennemuutoksen läpivieminen ja siir-
tyminen uuteen johtamis- ja hallin-
tojärjestelmään, eivätkä uudistukset 
varmastikaan jää siihen. Puolustusvoi-
mienkin on elettävä muun yhteiskunnan 
kehityksen mukana.

Porin Prikaatin rooli 
korostuu

Porin Prikaatiin itse rakennemuutos 
ei juurikaan vaikuta. Läntisen Maanpuo-
lustusalueen komentajan mukaan sen 
merkitys tulee jatkossa kuitenkin kasva-
maan entisestäänkin.

- Prikaatin rooli on jo nyt vankka, 
mutta se tulee kasvamaan lisääntyvi-
en haasteiden myötä. Porin Prikaati 
on joukko-osasto, jossa annetaan va-
rusmiehille kansainvälistä koulutusta. 
Huovinrinteelle on keskitetty valmius-
joukkokoulutuksen lisäksi myös kriisin-
hallintaoperaatioiden rotaatiokoulutus ja 
tänä kesänä käynnistyvä EU:n nopean 
toiminnan joukkojen Suomen osien kou-
lutus.

- Porin Prikaatin tärkeys näkyy myös 
siinä, että tänne tulee koko ajan myös 
uutta kalustoa. Pelkästä materiaalista ei 
toiminnan laatu ole kuitenkaan kiinni, 
vaan siihen tarvitaan myös vankkaa am-
mattitaitoa ja kokemusta. Ne ovat omi-
naisuuksia, joita täällä on aina arvos-
tettu, kenraali Aspara kiittelee. Hän ei 
koe ongelmana sitä, että Porin Prikaati 
panostaa nykyisin vahvasti kansainväli-
seen koulutukseen. Asparan mukaan se 
on prikaatin yksi keskeinen tehtävä eikä 
haittaa vähemmässäkään määrin joukko-
osaston tehtävää Läntisen Maanpuolus-
tusalueen valmiusyhtymänä. 

- Minä en näe mitään ristiriitaa kan-
sainvälisen toiminnan ja kotimaan puo-
lustamisen välillä. EU:n jäsenenä meidän 
on kannettava myös oma osuutemme yh-
teisestä vastuusta. Suomelle on iso ima-
gokysymys olla jatkossakin merkittävä 
toimija rauhanturvaoperaatioissa. Puo-
lustusvoimien kansainvälinen toiminta 
on myös linjattu puolustuspoliittisessa 
selonteossa, Aspara muistuttaa. 

KENRAALI KENTÄLLÄ. Maanpuolustus-
alueen uusi komentaja, kenraalimajuri Ilkka 
Aspara tietää, että nuorison odotukset asevel-
vollisuusaikaa kohtaan ovat suuret. Niihin on 
kyettävä vastaamaan odotuksiin sopivalla ja riit-
tävän haastavalla koulutuksella. 
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Erkka Westerlund sai 
varusmiesajaltaan 
mukaansa paljon hyö-
dyllistä johtamisop-
pia. Joukkueen  johta-
miseen liittyvät hänen 
mukaansa samat peri-
aatteet niin armeijas-
sa kuin urheilussakin.

Erkka Westerlundin nimi on ollut 
viimeisen vuoden ajan niin hy-
vässä kuin pahassakin suoma-

laisten huulilla. Westerlund on juuri se 
valmentaja, joka tuli Raimo Summasen 
tilalle Suomen jääkiekkomaajoukkueen 
peräsimeen. Westerlundin joukkue epä-
onnistui pahasti Itävallan MM-kisois-
sa. Westerlund johti leijonat Torinossa 
olympiahopealle, mitä pidetään yleises-
ti kautta aikojen parhaana suomalaisena 
jääkiekkosaavutuksena. Maajoukkueval-
mentajana Westerlund on kokenut niin 
sylkykupin kuin sankarinkin roolin. Hän 
on saanut konkreettisesti havaita, että 
näiden kahden ääripään välinen etäisyys 
voi olla häviävän pieni, pelkkä sulavaan 
jäähän piirretty viiva.

- Viime vuonna oltiin kieltämättä aika 
kovassa myllerryksessä. Se oli painimis-
ta enemmänkin World Cupin menestyk-
sen kuin tämän päivän asioiden kanssa. 

Kiekkoleijonien päävalmentaja Erkka Westerlund 

on taustaltaan Porilainen:

“Sotaohjeet ovat 
vähän kuin 
aikalisäohjeita”
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Kari Mankonen ja 
Erkka Westerlundin perhealbumi

Onneksi elämää ei voi kuitenkaan elää 
sen mukaan, mitä media kirjoittaa. Tori-
non menestys olisi saattanut jäädä näke-
mättä, mikäli suomalaisen jääkiekkoilun 
tekijät eivät olisi onnistuneet pitämään 
Itävallan MM-kisojen jälkeen jalkoja tu-
kevasti maassa, Westerlund miettii.

Pienestä kiinni
Erkka Westerlund muistuttaa, että 

menestys Wienissäkin oli lopulta pirun 
pienestä kiinni. Vain yksi onnistunut 
rangaistuslaukaus tai torjunta enemmän, 
niin Suomi olisi mennyt Venäjän sijasta 
Itävallan kisoissakin ainakin välieriin.

- Mediassa on jäänyt vähemmäl-
le huomiolle, että Torinoon lähdettäes-
sä ei oikeastaan mitään pelillisiä asioita 
muutettu MM-kisoihin verrattuna. Näin 
jälkikäteen voi sanoa, että Wienin jouk-
kueesta saatiin jopa enemmän irti kuin 
Torinon joukkueesta. Se ryhmä taisteli ja 
pisti itsensä peliin.

Edelläseisova ei suinkaan tarkoi-
ta sitä, etteikö Torinossakin olisi ollut 
koossa viimeisen päälle hyvin motivoi-
tunut ja henkisesti vahva joukkue.

- Kokosimme Torinon joukkueen niin, 
että siinä oli kaksi selkeästi hyökkää-
vämpää kentällistä ja vastaavasti kak-
si puolustavampaa viisikkoa. Ryhmitys 
onnistui, sillä olympiajäällä joka ikinen 
pelaaja oli tyytyväinen omaan rooliinsa 
ja pelaamiseensa, Westerlund sanoo.

- Paras kiitos kisojen jälkeen oli siinä, 
että pelaajat sanoivat olleensa mukana 

kautta aikojen parashenkisessä suoma-
laisessa joukkueessa, joka kaiken lisäksi 
pelasi vielä kaikkien aikojen parasta jää-
kiekkoa, päävalmentaja jatkaa.

Westerlund sanoo uskovansa, että 
Suomi saa toukokuussa Latviassa pelat-
tavaan MM-turnaukseen jalkeille hen-
geltään ihan yhtä esimerkillisen ja moti-
voituneen joukkueen kuin Torinoonkin. 
Yksi avainkysymyksistä on siinä, miten 
SM-liigassa isossa roolissa olevat nuoret 
pelaajat pystyvät hyppäämään vielä yhtä 
askelta korkeammalle tasolle.

- Joukkue tulee olemaan yhdistelmä 
NHL-pelaajia, Euroopan sarjoissa pe-
laavaa kokenutta kaartia ja sitten Tony 
Salmelaisen kaltaisia SM-liigan profi i-
lipelaajia.

Positiivisia muistoja
Raumalla syntynyt ja varttunut Erk-

ka Westerlund on paitsi Rauman Lukon 
ja Lyseon myös Porin Prikaatin kasvat-
ti. Varusmiespalveluksensa hän aloitti 
Huovinrinteellä keväällä 1977.

- Pelasin siihen aikaan Lukon A-ju-
nioreissa ja harjoittelin liigajoukkueen 
mukana, mutta siitä huolimatta halusin 
jo alusta lähtien käydä armeijan läpi pi-
demmän kaavan mukaan eli niin Aliup-
seerikoulun kuin RUK:kin kautta. Olim-
me oikeastaan koko 11 kuukauden ajan 
samoissa tuvissa ystäväni ja joukkueto-
verini Hannu Ihalan kanssa, Wester-
lund selvittää.
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- Ajalla on taipumus muistojen kul-
taamiseen, mutta ilman ajan patinaa-
kin voin vakuuttaa kokeneeni armeijas-
sa miltei poikkeuksetta vain positiivisia 
asioita. Edes poistumiskieltoja ei tullut, 
vaikka väsyneet miehet tulivat useam-
min kuin yhden kerran aivan viime mi-
nuuteilla harjoituksista takaisin kasar-
mille.

Yhden kerran oli enemmän kuin lä-
hellä, ettei lukkojuniorien paluumatka 
Raumalta Säkylään päättynyt syvälle 
valtatien ojaan. Onnekseen Erkka Wes-
terlund kuitenkin huomasi, että ajovuo-
rossa ollut Hannu Ihala nukahti rattiin. 
Pikainen tarttuminen rattiin esti sillä 
kertaa onnettomuuden syntymisen.

- Rangaistus taas taisi olla lähimpänä 
RUK:n loppusodassa, kun heitin innois-
sani tulenosoituspanoksen asemapaik-
kanani olleen kallion alapuolella kul-
keneeseen vihollisryhmään. Kiinni en 

jäänyt, vaikka etsinnät olivat kieltämättä 
kovat. Siitä tapauksesta muistettiin mai-
nita vielä koulun loppujuhlassakin.

- Onneksi rikos on kuitenkin jo van-
hentunut, Westerlund virnistää.

Samat periaatteet
Jääkiekkoleijonien päävalmentaja 

löytää helposti yhteneväisyyksiä armei-
jan ja urheilujoukkueen johtamisen vä-
lillä. Hänen mukaansa kysymys on viime 
kädessä aika pitkälle samasta asiasta.

- Minusta sanotaan, että olen teoree-
tikko, mutta kyllä jääkiekon parissa vie-
tetyt vuodet ovat tuoneet mukanaan myös 
runsaasti käytännön johtamiskokemusta. 
Siltä pohjalta olisin valmis väittämään, 
että sotaohjeet ovat vähän kuin aikalisäl-
lä annettavia ohjeita. Niissä tilanteissa ei 
enää neuvotella, vaan annetaan suoria ja 
selkeitä ohjeita toimintaan.

- Tämän päivän esimiehen täytyy hal-
lita myös henkilöjohtamisen periaatteet, 
on kysymys sitten joukkueurheilusta 
tai armeijasta. Esimies on ratkaisevassa 
asemassa, kun ryhmän sisäistä henkeä 
luodaan, Westerlund tiivistää.

Omista armeija-ajan esimiehistään 
panssarintorjuntamieheksi koulutettu 
Erkka Westerlund nostaa positiivisessa 
mielessä esiin Porin Prikaatissa palvel-
leet Antti Vennalan ja Simo Kaukosen. 
RUK:sta mieleen on jäänyt erityisen hy-
vin oman komppanian päällikkö, majuri 
Tanskanen.

- Tanskanen oli innokas jääkiekko-
mies, jonka oma poika koki sittemmin 
ikävän kohtalon. Hän pelasi Luumäen 
Pojissa ja halvaantui ottelutilanteessa 
saamansa vamman seurauksena. En ole 
ollut armeija-ajan jälkeen yhteydessä 
Tanskaseen, mutta taidan tehdä sen vie-
lä kuluvan kevään aikana, päävalmenta-
ja miettii.

Reservin vänrikki
Sotilasarvoltaan Erkka Westerlund on 

reservin vänrikki. Käskyjä kertausharjoi-
tuksiin on toki tullut, mutta niin opiskelu 
kuin työkin ovat menneet niiden edelle.

- Porin Prikaatissa olen käynyt varus-
miesaikani jälkeen yhden ainoan kerran. 
Silloinkin vierailu rajoittui munkkikah-
vien nauttimiseen sotilaskodissa, Wes-
terlund paljastaa.

VALMENTAJA JA 
VÄNRIKKI. 
Erkka Westerlundilla 
on miltei poikkeukset-
ta positiivisia muistoja 
inttiajaltaan.
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Pääesikunta on tarkentanut 
kranaatinheitinammuntojen 
ohjeita ja koulutusta, jotta 
nk. kaksoislataaminen voi-
daan estää tai havaita aiem-
paa paremmin. Porin Pri-
kaatissa kantahenkilökunta 
lähtee luottavaisin mielin 
kovaopanosammuntoihin. 
Puolustusvoimain komenta-
ja, amiraali Juhani Kaskea-
la ja jalkaväen tarkastaja, 
eversti Seppo Toivonen seu-
rasivat ammuntojen aloitta-
mista Säkylässä 22.3. 

Majuri Dieter Flemmich on 
johtanut kantahenkilökunnan 
koulutusta uusien varomäärä-

ysten ja ohjeiden osalta. Hänen mukaan-
sa on useita tekijöitä, jotka vähentävät 
turvallisuusriskejä.

- Uusien määräysten ja ohjeitten li-
säksi olemme tarkistaneet koulutusme-
netelmiä ja käyneet läpi heittimen kä-
sittelyä yksityiskohtaisesti ammunnan 
eri vaiheissa. Tulinopeutta on laskettu 
ja käyttöön on otettu latausharjoitus-
kranaatit. Kranaatinheitinammunnoissa 
käytetään aina suojaliivejä sekä aktiivi-
kuulosuojaimia. Heittimen johtajan on 
käytettävä suojalaseja.    

Varusmiesten koulutuksessa kynnys-
tä ammunnan keskeyttämiseen on ma-
dallettu.  

- Varusmiehille on korostettu, että 
seis-komennon antamista ei saa arastel-
la. Ei ole häpeäksi komennon antajalle, 
vaikka vaarantavaa virhettä ei olisikaan 
tapahtunut, Flemmich sanoo. 

Ohjeistuksessa on huomioitu, että har-
joituksissa taataan ammuntaan osallistu-
ville riittävä lepo ja varmistutaan heidän 
vireystilastaan vaativissa tehtävissä. 

Flemmichin mukaan Puolustusvoimi-
en Materiaalilaitos on saanut tehtäväk-
si tutkia mahdollisuuksia estää raskaan 
kranaatinheittimen kaksoislataus tekni-
sin keinoin. 

Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Kranaatinheitinammunnat 
tiukennetuin turvallisuusmä

ASIAA! Majuri Dieter Flem-
michin mielestä uudet tiuken-
netut krh-ammuntojen ohjeet 
ja varomääräykset lisäävät 
palvelusturvallisuutta.
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Oikopolkuja
ei sallita

Tuliaseman valvojana heitinammun-
noissa toimiva luutnantti Jaska Hy-
vönen pitää uudistettuja määräyksiä 
hyvinä. Etenkin kranaatinheittimien 
suurimman sallitun tulinopeuden lasku 
yhteen laukaukseen 10 sekunnissa tuo 
hänen mukaansa lisää turvallisuutta. 

- Vanhatkin määräykset olivat hyvät, 
mutta nyt jokaisen heitinryhmän jäse-
nen tehtävä on hyvin yksityiskohtaisesti 
määrätty eikä mitään omia sovellutuk-
sia tai oikopolkuja sallita. Näin varmis-
tetaan heitinryhmän oikea ja turvallinen 
toiminta kaikissa tilanteissa.

Onnetto-
muuden 
syynä 
kaksois-
lataus 

Pääesikunnan maavoimaesikun-
ta käynnisti kranaatinheitinammun-
tojen turvallisuutta koskevan sel-
vityksen Rovajärvellä joulukuussa 
tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. 
Onnettomuudessa menehtyi yksi va-
rusmies ja kuusi loukkaantui. Tut-
kintalautakunnan mukaan välittömä-
nä teknisenä syynä oli kaksoislataus. 
Puolustusvoimat tarkensi ammunto-
jen ohjeita ja koulutusta vastaavanlai-
sen onnettomuuden jälkeen vuonna 
2001. Silloisen tutkijalautakunnan mu-
kaan voimassaolevat varomääräykset 
ja ohjeet olivat olleet riittäviä turvallis-
ten ammuntojen toteuttamiselle. Lop-
puraportissa esitettiin kuitenkin pieniä 
muutoksia kranaatinheitinammuntojen 
varomääräyksiin ja koulutukseen. Useat 
esitetyistä toimenpiteistä oli ohjeistettu 
jo ennen onnettomuutta. Sittemmin näi-
tä suosituksia on korostettu niin palka-
tun henkilökunnan, varusmiesten kuin 
reserviläisten koulutuksessa. 

Hyvönen pitää myös läheltä piti -ti-
lanteiden esille tuomista tärkeänä.

- Virheistä voimme kaikki oppia. Pi-
tää olla rohkeutta tuoda esille omas-
sa tulijoukkueessa tapahtunut moka. Se 
edellyttää koko kantahenkilökunnalta 
kuitenkin asenteen muutosta. Esimer-
kiksi tulimuodosta turvallisuustekijöi-
den vuoksi ampumatta jäänyt kranaatti 
ei saa käydä kenenkään kunnian päälle. 
Etusijalle on asetettava palvelusturvalli-
suus.

jatkuvat 
ääräyksin

SILMÄ TARKKANA. Luutnantti Jaska Hyvönen valvoo, että raskaan kranaa-
tinheitinryhmän miehet tekevät kaikki toimenpiteet määräysten mukaan.

HARJOITUSMURKULA.
Latausharjoitusammusten 
käyttöönotto tekee harjoitte-
lusta todenmukaisempaa.
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36 on merkittävä luku 
varastonhoitaja Pirk-
ko Kallion elämässä: 
se on yhtä kuin hänen 
työvuotensa Porin Pri-
kaatin varusvarastolla. 
Toisaalta, puku m/36 
oli sotilaiden käytös-
sä silloin, kun Pirkko 
aloitti työnsä Huovin-
rinteen “herrainpuki-
mossa”. Viime vuosi-
na asiakkaat on puettu 
ysiykkösiin. 

Pirkko lähti - legenda jäi

Varastonhoitaja Pirkko Kallio 
on elävä legenda. Kuka onkaan 
asioinut Pirkon kanssa varusva-

rastolla, tietää, että tässä on nainen, jon-
ka kanssa ei ryppyillä. Mutta jos tuntee 
hänet paremmin, tietää myös, että kovan 
kuoren alta löytyy lämmin ja ahkera ih-
minen, jolle töiden hoitaminen tunnolli-
sesti on aina ollut kunnia-asia.

- Pitää muistaa, että kun aloitin tääl-
lä, olin kovin nuori. Koska olin siviili ja 
nainen, varusmiehet olettivat, että minul-
ta he voivat vaatia aina ihka uusia varus-
teita likaisten ja rikkoontuneiden tilalle. 
Kun sitten olin tiukkana enkä myöntynyt 
kaikkiin vaatimuksiin, pojat valittivat. 
Yksikin sanoi kerran, “ettei pidä niuhot-
taa, kun ei ole jämiäkään”. Silloin pää-
tin, että vastaisuudessa minä näytän tääl-
lä kaapin paikan, ilman jämiäkin. Sen 
päätöksen jälkeen onkin ollut helpom-
paa, Pirkko muistelee alkuaikoja.

Fiksua väkeä

Liki 40 vuoden saatossa niin varus-
teet, varusmiehet kuin työn sisältökin 
ovat melkoisesti muuttuneet. Sotaväen-
harmaat puvut ovat siirtyneet historiaan 
ja maastokuvio on tullut muotiin myös 
loma-asuissa. Nahkasaappaista ei ole 
enää tietoakaan, sillä nykysotilaan jalko-
ja suojaavat varsikengät, kumisaappaat 
tai pakkassaappaat keleistä riippuen. 
Pirkko Kallion mielestä tämän päivän 
varusmiehet ja -naiset ovat fi ksua väkeä, 
mutta toista oli silloin, kun “vapaan kas-
vatuksen “ nuorukaiset tulivat väkeen.

- Sen eron kyllä huomasi. Haistatteli-
vatkin meikäläiselle ja meille muille jos-
kus, Pirkko muistelee. Eivät varmaan-
kaan kovin montaa kertaa, ainakaan 
Pirkolle.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus 
alkoi Huovinrinteellä v. 1997. Sotilaan 

ALUSSA JA LOPUSSA. Alokas Janne 
Yli-Väärälä on sotilasuransa alkumet-
reillä. Varastonhoitaja Pirkko Kallio 
sulki kuittauskansionsa 36 vuoden 
työn jälkeen. 

Teksti: Matti Vihurila    Kuvat: Matti Vihurila ja Pirkko Kallion albumit
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arjen ankaruus on välillä näkynyt myös 
naisten olemuksesta heidän asioidessaan 
varastolla.

- Silloin olen koettanut sanoa tytöille, 
ettei pidä antaa periksi.

Huoli työkavereiden 
jaksamisesta

Porin Prikaatin kasvaneet velvoitteet 
ovat täysimääräisinä siirtyneet myös 
talousvaraston arkeen. Uusien rauhan-
turvaoperaatioiden perustaminen ja 
käynnissä olevien operaatioiden vaihto-
miehistöjen koulutus kehittyneen varus-
mieskoulutuksen, varustuksen ja kalus-
ton ohella ovat merkinneet työntäyteisiä 
päiviä. Henkilöstöresurssit eivät ole li-
sääntyneet vastaavassa tahdissa. 

- Viimeiset kymmenen vuotta ovat ol-
leet henkisesti raskasta aikaa.

Pirkko Kallio murehtiikin työnteki-
jöiden jaksamisesta. 

- Me siviilit olemme tärkeä osa tätä 
työyhteisöä. Toisaalta itse kukin voisim-
me ottaa työkaverimme paremmin huo-
mioon myös ihmisenä, Pirkko painottaa.

Tammikuun 13. päivä on Pirkko Kal-
lion viimeinen työpäivä ja Kranaatin-
heitinkomppanian alokas Janne Yli-
Väärälä hänen viimeinen asiakkaansa. 
Vast’ikään palveluksensa aloittanut nuo-
rukainen tuskin tajuaa, että kuitatessaan 
jaossa olevat varusteet vastaanotetuik-
si hän samalla sinetöi erään ajanjakson 
päättyneeksi Huovinrinteen varusava-
raston historiassa. 

- Se on loppu nyt. Joku muu saa jat-
kaa, Pirkko huokaa ja sulkee tutun kuit-
tauskansion. Varastoa mittailevassa kat-
seessa on ilmiselvästi haikeutta, mutta 
myös voittajan riemua. Järjestelmä olisi 
mahdollistanut siirtymisen osa-aikaeläk-

RÄTEI JA LUMPUI. Pirkko Kallio ja 
kuva ajalta, jolloin nahkasaappaat oli-
vat vielä käytössä.

keelle jo aiemmin, mutta Pirkko Kallio 
halusi viedä pestin kunnialla päätökseen. 
Puhelimen pirinä katkaisee hiljaisuuden 
ja Pirkko vastaa siihen vaistomaisesti. 
Linjan toisessa päässä joku haluaa sopia 
varusteiden vaihtoajan seuraavaksi päi-
väksi. Kallio selailee kalenteria ja varaa 
asiakkaalle vuoron.

- Mutta kattokaakin, ettette tule myö-
hässä, Pirkko Kallio muistuttaa. 

Itse hän ei ole silloin paikalla, muut 
saavat hoitaa. Mutta jos ollaan oltu jämp-
tejä 36 vuotta, sitä ollaan sitten jämptejä 
ihan loppuun saakka. 
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Kapteeni Jarkko Pelkonen on 
2.Pioneerikomppanian päällik-
könä osoittanut erinomaista ja 

kiitettävää toimintaa niin varusmiesten 
kouluttajana ja kasvattajana kuin oman 
henkilöstönsä kehittämisessä ja fyysisen 
kunnon kohottamisessa. 

Pelkosen mielestä pioneerien koulu-
tus on erityisen haastavaa.

- Sitä kasvattavat kansainvälisen kou-
lutuksen tuomat vaatimukset ja räjäh-
teiden käsittely. Palvelusturvallisuudes-
ta on kaikissa tilanteissa huolehdittava. 
Päällikkö jakaa koulutusvastuuta eri-
tysalojen kouluttajille, jotka hallitsevat 
oman alansa nippelitiedot ja -taidot.

Keski-Suomesta kotoisin oleva Pel-
konen on palvellut ennen Porin Pri-
kaatiin tuloaan Pohjan Prikaatissa ja 
Kainuun Prikaatissa. Hänen mukaansa 

varusmiesaineksessa ja henkilökunnassa 
on maakunnallisia eroja.

- Pohjoisen ja Kainuun miehet hal-
litsevat hieman paremmin käytännön 
maastotaidot. Länsi-Suomesta kotoi-
sin olevat ovat taas pikkuisen eteväm-
piä oppituntiympäristössä ja kirjallisis-
sa taidoissa. Tehtävämme on me-hengen  
kautta hitsata yhteen kansainväliseen 
koulutukseen eri puolelta Suomea tule-
vat varusmiehet.

Pelkosen johdolla kouluttajat ovat 
nostaneet varusmiesten yksikköhengen 
3,8:sta 4,5:een, mikä on merkittävä saa-
vutus. 

- Yksikköhengen perusta on hyvässä 
tiedon kulussa, vastuun jakamisessa ja 
henkilöstön hyvässä fyysisessä vireessä. 
Motivoitunut, innostava ja kannustava 
kouluttaja välittää positiivisen asenteen 

Pioneerioppeja 
kansainvälisille areenoille

Kapteeni Jarkko Pelkonen sai vastaanottaa 
prikaatin vuosipäivänä Porilaistaistelija-kou-
luttajapalkinnon, joka annetaan tunnustuk-
sena kouluttajalle hänen tehokkuudestaan ja 
kestävyydestään jokapäiväisessä työssään 
sekä hänen henkilökohtaisista saavutuksis-
taan kouluttajatehtävissä. 

varusmiehiin. Koulutuksen päättyessä 
olemme iloksemme voineet havaita, että 
yksiköstä lähes kaikki kotiutuvat kirjoit-
tavat sitoumuksen kansainvälisiin tehtä-

viin.
Pelkosen mielestä on hienoa, että va-

rusmiehet ymmärtävät, mikä merkitys 
kansainvälillä tehtävillä on elämänkoke-
muksen kartuttamiseen.

- Ulkomaan tehtävät lisäävät nuo-
ren miehen tai naisen itsenäistymistä ja 
tarjoavat mahdollisuuden elämänkatso-
muksen laajentamiseen. Ne ovat arvo-
ja, joita varmasti moni työnantaja sivii-
lipuolella arvostaa. 

Kapteeni Pelkonen suuntaa jatkossa 
katseensa kohti uusia haasteita, sillä edes-
sä on syksyllä alkava esiupseerikurssi.

Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

ELÄMÄNKOKEMUSTA. Kapteeni Jarkko 
Pelkonen on mielissään, kun varusmiehet ym-
märtävät, mikä merkitys kansainvälisillä teh-
tävillä on elämänkokemuksen kartuttamisessa.
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Varusmiestoimikunta ja sotilas-
kotiyhdistys järjestivät alokas-
kauden päätteeksi, sotilasvalaa 

edeltävänä iltana Car Babes 2007 – kier-
tueen osakilpailun. Katsojista täyteen ah-
detun Huovinrinteen sotilaskodin isäntä-
nä toimi entinen ”Porilainen”, vuonna 
2000 3. Jääkärikomppaniassa lääkintäa-
liupseerina palvellut Mikko Ravea. Hän 
marssitti lavalle illan aikana viisi kau-
notarta neljässä eri asukokonaisuudessa 
sekä esitteli kaksi ”tuunattua” autoa, jot-
ka tuotiin varusmiehille näytille.

Arvovaltainen, varusmiestoimikun-
nan ja kantahenkilöstön edustajista 
koottu tuomaristo päätyi lähettämään 
syksyllä käytäviin semifi naaleihin tam-
perelaisen Hanna Honkalan, turkulai-
sen Sanna Kankaanpään sekä rauma-
laisen Marianne Kupilan.

Säkylän Sotilaskotiyhdistys yhdessä 
Naisten Valmiusliiton ja MPK ry:n 

kanssa järjesti naisille suunnatun Katu-
turvallisuus-kurssin 11.2. Säkylän Huo-
vinrinteellä.

Kurssille osallistui 15 naista ympä-
ri eteläistä Satakuntaa. Aamupäivällä 
opiskeltiin sairaanhoitaja Katja Kuu-
lan johdolla hätäensiapua: miten toimia 
liikenneonnettomuus- tai sairauskoh-
taustilanteessa. Ylikonstaapeli Tapani 
Härkälä Kokemäen kihlakunnan polii-
silaitokselta kertoi alueen väkivalta- ja 
huumetilanteesta. Lounaan jälkeen rei-
pas naisjoukko vaihtoi verkkarit jalkaan 
ja siirtyi kuntotalolle harjoittelemaan it-
sepuolustusta. Palaute kurssista oli posi-
tiivista ja kurssi oli kaikinpuolin antoi-
sa.MALLISUORITUS. Marko Heino (vas.) ja Tapani Härkälä 

opettivat kurssilaisille itsepuolustuksen perusteita.

Teksti: Marita Torkkeli ja 
Susanna Vuorinen
Kuva: Marita Torkkeli

Car Babes @ Sotku

Itsepuolustustaitoja
sotilaskotisisarille

– Tuntuu hienolta, arvostan paljon 
tätä voittoa, kommentoi tuoreeltaan osa-

kilpailun voittajaksi julistettu 20-vuotias 
Kankaanpää. 

Teksti ja kuva: Sami Hyrynsalmi
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Laatinut: Marjaana Vihottula

Säkylän Sotilaskotiyh-
distys ry:n johtokunta 
vuonna 2006 

 
Puheenjohtaja 
Susanna Vuorinen

Varsinaiset jäsenet 
Marjaana Vihottula, 
varapuheenjohtaja, tiedotus
Marita Torkkeli, tarjoilujaoston 
päällikkö
Liisa Räsänen, kirjastojaoston päällikkö
Terttu Inkinen, lsk-jaoston päällikkö
Eeva Luoto, koulutusvastaava
Marja Syrilä, koulutusvastaava

Varajäsenet  
Tarja Putko, tarjoilujaosto
Pirjo Vaano, lsk-jaosto

Johtokunta kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Kokouksissa sihteerinä toimii 
toimistonhoitaja Tuija Ryömä. Sotilas-
kodinjohtaja Merja Lankinen esittelee 
kokouksissa henkilökuntaa ja sotilas-
kodin toimintaa koskevat asiat. Porin 
Prikaatia kokouksissa edustajaa Vihreä 
veli, majuri Reijo Savioja. 

Alkuvuoden 2006 
tapahtumia: 

Varusmiehet

-  Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen alus-
tava tilinpäätös vuodelta 2005 on val-
mistunut. Yhdistyksen liikevaihdos-
ta 3,8 % ohjattiin varusmiesten viihdy-
tyskuluihin. Summa on suurempi kuin 
vuonna 2004.

- Sotilaskoti järjesti uusille alokkaille 
13.1. kaksi alokastilaisuutta eli tulojuh-
laa. Tilaisuuksissa esiintyivät Säkylän 
Naisvoimistelijat ja Crash Course High-
way -orkesteri. Tilaisuuksien juontajina 
toimivat Liisa Räsänen ja Eeva Luoto, 
ja tarjoilussa avustivat Riikka Vuorinen 
ja Julia Linden.

- Alokkaille järjestettiin myös tulo-
jumalanpalvelus 15.1. Sotilaskotia tilai-
suudessa edustivat Tarja Putko ja Pirjo 
Vaano. He myös huolehtivat virsikirjo-
jen jakamisesta varusmiehille.

- Sotilaskoti antoi Porin Prikaatille 
16.2. vuosipäivälahjana 4 000 euroa va-
rusmiesten hiihtoharrastuksen tukemi-
seen.

 

Varusmiehet 
Wanhojen 
tansseissa
Teksti ja kuva: Sami Hyrynsalmi

Kymmenkunta Porin Prikaatin va-
rusmiestä osallistui Turun Luosta-

rinvuoren lukion Wanhojen tansseihin 
helmikuun puolivälissä. Upseerikokelas 
Timo-Ilkka Leikas (polvella) ja muut 
varusmiehet olivat mukana tapahtumas-
sa, jotta kaikille turkulaisneidoille var-
masti löytyi tanssitaitoinen partneri.

Sotilaskotisisaret

- ”Puhtia naisille – sinuksi itsesi kans-
sa” oli Pirjo Laitilan mukaansa tem-
paavan luennon aiheena 26.1. Luentoa 
kuuntelemassa ja omakohtaisesti asiaan 
perehtymässä oli 30 kiinnostunutta si-
sarta.

- MPK ry. ja sotilaskoti järjestivät 
yhdessä naisille suunnatun katuturvalli-
suuskoulutuksen 11.2. Sotilaskotisisaris-
tamme koulutukseen otti osaa 15.

- Sotilaskotisisar Terttu Inkinen pal-
kittiin Porilaisristillä prikaatin vuosipäi-
vänä.

Tulevia tapahtumia
- Yhdistyksen kevätkokous 30.3. soti-

laskodin kerhohuoneella.
- Matka Puutarha 2006 -messuille 

Tampereelle 22.4. Ennakkoilmoittautu-
miset 7.4. mennessä.

- Sisarten saunailta 13.6. Paikka il-
moitetaan sisarkirjeessä.

- Kesäretki elokuussa 12.8. Paikka ja 
ennakkoilmoittautumiset tarkemmin sis-
arkirjeessä.

- Lotista kertova Lupaus-elokuva 
27.4. klo 19 Huovinrinteen sotilaseloku-
vissa. Yhdistys maksaa sisarten liput ja 
tarjoaa kahvit sotilaskodissa klo 18.30 
alkaen.



Porin Prikaati sai lahjoituksena 
Lännen Puhelimelta ja Siemens 
Osakeyhtiöltä 380-vuotispäivän 

juhlallisuuksissa langattoman laajakais-
tan. Sotilaskodin tiloihin rajattuun verk-
koon varusmiehet pääsevät liittymään 
lainaamalla kassalta Siemensin Gigaset-
USB-tikun. Toteutus on ensimmäinen 
kaltaisiaan Suomen varuskunnissa.

Sotilaskodin ja Varusmiestoimikun-
nan jo käytössä olleiden koneiden ruuh-
kautuessa Siemensin aloitteesta ehdotet-
tiin langattoman verkon käyttöönottoa, 
jolloin varusmiehet voisivat käyttää 
omia kannettavia tietokoneitaan. Säky-
län sotilaskotiyhdistyksen ei enää tarvit-
se lisätä koneita tai huolehtia niiden yllä-
pidosta kun vastuu siirtyy käyttäjille.

Siemens vastaa toteutuksen teknises-
tä puolesta ja noin 3 000 tuhanteen eu-
roon nousseista kustannuksista. Lännen 
Puhelin on jo aiemmin lahjoittanut so-
tilaskodille laajakaistaisen verkkoyh-
teyden. Kymmeniä käyttäjiä tukevaan 
verkkoon on aluksi tarjolla vajaa tusina 
vastaanotinta, mutta tarpeen ja kysynnän 
mukaan niitä tullaan lisäämään.

– En pidä reilua kymmentä tietoko-
netta, joita sotilaskodilla ja meillä on 
tarjota, riittävänä melkein kahdelle tu-
hannelle varusmiehelle, arvioi varus-
miestoimikunnan puheenjohtaja Kons-
tantin Nikkari.

– Tämä mahdollistaa omien koneiden 
tuonnin ja käytön. Hienoa on, että va-
rusmies pääsee omalta koneeltaan hoi-
tamaan asioitaan, kuten laskujen mak-

samisen, opiskelupaikan hakemisen ja 
yhteydenpitämisen lähiomaisiinsa. Esi-
merkiksi jos on tarvittavat ohjelmat, voi 
soittaa nettipuheluita koneeltaan täysin 
ilmaiseksi. Omalla koneella on yhteys-
tiedot valmiina, joten sellaisen käyttö on 
mukavampaa, Nikkari kertoo.

Hän arvioi prikaatin varusmiehillä 
olevan 50–100 kannettavaa tietokonetta 
mukana palveluksessa.

– On tärkeää, että nuori voi myös 
varusmiespalveluksessaan päästä verk-
koon, hoitaa sen kautta asioitaan ja pitää 
yhteyttä sidosryhmiinsä, toteaa eversti 
Markku Nikkilä.

– Hyvä lahja. Kaikki hyöty suoraan 
varusmiehille ja -naisille, onnittelee ko-
mentaja lahjan antajia.

Omilla koneilla tiedon 
valtatielle sotilaskodissa
Teksti ja kuva: Sami Hyrynsalmi

LANGATTA VERKKOON. Jatkossa ali-
kersantti Nurmi ja muut Porin Prikaatin 
varusmiehet voivat surffailla tiedon val-
tatiellä omilla tietokoneillaan Huovin-
rinteen sotilaskodissa.
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Kuin kissanpäiviä Kuin kissanpäiviä 
kahvikupin äärelläkahvikupin äärellä
sotilaskodissasotilaskodissa

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,

pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.


