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Poikkeuksellisen kovan talven selkä on taittunut. 
Kuluneena talvena Suomi on aika ajoin ”taistellut” 
lunta ja pakkasta vastaan. Junien myöhästelyt, kat-

tojen romahtamiset ja vesiputkien halkeamiset ovat osoit-
taneet, että infrastruktuurimme ei täysin kestä kovan tal-
ven olosuhteita. Toki selviämme paremmin kylmistä ja 
lumisista olosuhteista kuin esimerkiksi useat Keski-Euroo-
pan maat. 

Yksittäinen kansalainenkin on tänä talvena joutunut 
suunnittelemaan tavallista perusteellisemmin liikkumis-
taan ja pukeutumistaan. Vaikka suomalaiset ovat tottu-
neet elämään kylmässä ympäristössä, valitettavan usein 
näkee vaarallisen vajaasti pukeutuneita ihmisiä. Erityises-
ti nuorisolle näyttää olevan joskus tärkeämpää pukeutua 
muodin mukaisesti kuin terveellisesti. Valitettavasti tämä 
näkyi myös Porin Prikaatin valatilaisuudessa Loimaalla, 
Alastaron moottoriradalla. Osa yleisöstä tuli paikalle far-
kuissa, kevyessä pusakassa, ilman käsineitä ja päähinettä. 
Heillä oli tuolloin todellinen vaara saada paleltumia. Vaik-
ka pakkasta oli ”vain” 15 astetta, 10 metriä sekunnissa 
puhaltava tuuli tehosti pakkasen purevuutta siten, että se 
vastasi noin 27 astetta tyynessä. Maalaisjärjen käyttö on 
sallittua!

Kevyesti pukeutumisen kulttuuri kertoo muotitietoisuu-
den lisäksi siitä, että pakkasen vaaroja ei tiedosteta. Leu-
dot talvet ja ulkona olemisen jatkuva vähentyminen eivät 
ole totuttaneet ihmisiä pukeutumaan kunnolla. Menneinä 
vuosina kaikki alokkaat pääsääntöisesti pukeutuivat oma-
aloitteisesti riittävän lämpimästi. Nykyisin puolustusvoi-
missa opetetaan ja opetellaan kädestä pitäen pakkasessa 
selviämistä ja toimintakyvyn säilyttämistä. Lisäksi jokaisen 
esimies valvoo, että sotilailla on oikeanlainen varustus. 
Sotilasvalalla protokollasta poiketen alokkailla oli karva-
lakit ja huput päässä koko tilaisuuden ajan. Maalaisjärjen 
käyttö on joskus jopa pakollista!

Tänä talvena Suomi on muistellut 70 vuotta sitten käy-
tyä talvisotaa. Yksi torjuntavoiton edellytyksistä oli suo-
malaisten sotilaiden taito liikkua, majoittua ja taistella 
kovassa pakkasessa ja lumisessa maastossa. Poikkeuksel-
lisen ankaran talven olosuhteissa maa- ja metsätöissä se-

Järki ei saa 
jäätyä talvi-
pakkasissa

kä muissa ulkotöissä karaistuneet suomalaiset pystyivät 
vihollista paremmin säilyttämään toimintakykynsä huoli-
matta vaatimattomista malli Cajanderin mukaisista varus-
teista.

Miten suomalainen sotilas selviäisi vastaavista olosuh-
teista nykyään? Tänä talvena saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että suomalainen sotilas pystyy edelleen toi-
mimaan ankarissakin talvisissa olosuhteissa. Kunnon tal-
vivarusteet takaavat, että oikein käytettynä yksittäisen 
sotilaan toimintakyky säilyy kovissakin pakkasissa. Kaikil-
le varusmiehille annetaan talvikoulutusta, myös leutoina 
talvina. Jääkäriprikaati Sodankylässä on talvikoulutuksen 
kärkiosaaja puolustusvoimissa, ja siellä myös joukko Po-
rin Prikaatin kouluttajat kävi päivittämistä arktista osaa-
mistaan helmikuussa. Puolustusvoimilla on erinomainen 
tietotaito talvisodankäynnistä, joka osaavan henkilökun-
nan sekä riittävän koulutuksen kautta pystytään koulut-
tamaan asevelvollisille myös leutoina talvina. Valitettavas-
ti kaikilla ikäluokilla ei ole mahdollisuutta harjoitella asioita 
käytännössä.



4

Puolustusvoimain komentajan 
tehtävät viime elokuussa vas-
taanottaneen kenraali Ari Pu-

heloisen huomio kiinnittyi erityisesti 
kahteen asiaan, kun hän teki helmi-
kuussa ensimmäisen virallisen tarkas-
tuskäyntinsä Porin Prikaatiin. Komen-
taja kiitteli niin prikaatin hyvää sisäistä 
joukko-osastohenkeä kuin sen toimi-
via yhteiskuntasuhteitakin.

- Hyvä henki näkyy kaikessa ”Po-
rilaisten” toiminnassa, on kysymys 
sitten kotimaisesta koulutuksesta tai 
kansainvälisistä projekteista. Tilan-
ne heijastuu myös rekrytointiin, sil-
lä niin kansainvälisen valmiusjoukon 
koulutukseen kuin kriisinhallintateh-
täviinkin riittää halukkaita, tiivistää 
Puheloinen Porilainen-lehdelle työ-
huoneessaan pääesikunnassa.

- Porin Prikaatin ansiot yhteistyös-

Puolustusvoimain komentajan huomio ensimmäisellä 
tarkastuskäynnillä Huovinrinteelle:

Porin Prikaatissa on hyvä 
joukko-osastohenki 

sä ympäröivän yhteiskunnan kanssa 
ovat nekin erinomaiset. Prikaati näh-
dään oleellisena osana yhteiskuntaa ja 
molempia osapuolia aidosti hyödyttä-
vä niin sanottu win-win-tilanne on jo-
kapäiväistä elämää. Huovinrinteellä 
on ymmärretty vanha sanonta, jonka 
mukaan koko ajan on juostava vähin-
täänkin kohtuuvauhdilla, jotta pysyisi 
edes paikallaan, kenraali jatkaa.

Kansallista tehtävää 
ei saa unohtaa

Hyvänä esimerkkinä jatkuvasta ke-
hityksestä kenraali Puheloinen nos-
taa esiin kansainvälisten operaatioi-
den hoitamisen.

- Prikaati on suoriutunut hyvin 
tehtävästään kansainvälisten krii-
sinhallintaoperaatioiden kansallise-
na johtoportaana. Yhteys kentälle on 

päivittäistä, mikä mahdollistaa myös 
jatkuvan lessons learnt -prosessin.

- Tässä vaiheessa lienee syytä ko-
rostaa, että kansainvälisen toiminnan 
näkyvyydestä huolimatta Porin Pri-
kaatin tärkein tehtävä on edelleenkin 
tuottaa joukkoja kotimaan puolusta-
mista varten, Puheloinen muistuttaa.

Rakennemuutos työn alla
Porin Prikaati on yksi valtakunnan 

kolmesta valmiusyhtymästä ja samal-
la myös yksi niistä joukko-osastoista, 
jotka toteuttavat puolustusvoimien 
kaikkia kolmea päätehtävää. Siihen, 
onko näin myös tulevaisuudessa ei 
kenraali Puheloinen suostu ottamaan 
kantaa.

- Tässä vaiheessa voin ainoastaan 
painottaa sitä tosiasiaa, että kol-
me valmiusyhtymäämme ovat olleet 

Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää
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Laukauksen 
sijasta laseria
Tapio Vallin

Näin on otsikoitu Satakun-
nan Kansan artikkeli vuodel-
ta 1994. Se käsitteli Panssari-

prikaatin simuloitua harjoitusta T-72 
-panssarivaunuilla Niinisalon Pohjan-
kankaalla. 

Uudessa simulaattorijärjestelmäs-
sä panssarintorjuntamiehet tulittivat 
vaunuja amerikkalaisilla I-Tow-ohjuk-
silla. Laserosuma sytytti vaunun ka-
tolle keltaisen vilkkuvalon ja ilmoit-
ti vaunun tuhoutumisesta. ”Sota” oli 
ohitse vartissa.

Harjoituksen johtajana toimi Pans-
saripataljoonan komentaja, evers-
tiluutnatti Ari Puheloinen. Haas-
tattelussa hän totesi saman, minkä 
amerikkalaiset olivat todenneet jo 
Persianlahden sodassa. Pelkillä pi-
meänäkölaitteilla varustetut T-72:set 
eivät pärjää lämpöohjautuville ohjuk-
sille.

Toimittajana minua kuitenkin hie-
man harmitti jutunteossa yksi asia. 
Panssariprikaatin silloinen komentaja, 
eversti Kari Kokkonen peruutti lupaa-
mansa haastattelun viime hetkellä ja 
määräsi sijaisekseen everstiluutnant-
ti Puheloisen. Hieman protestoin ti-
lannetta toteamalla, että prikaatin ko-
mentajan haastattelu olisi kuitenkin 
lehdelle tärkeämpi kuin  kakkosmie-
hen lausunnot.

Eversti Kokkonen puolusti päätös-
tään sanomalla, että Puheloinen on 
erittäin pystyvä ja osaava mies. Ei tie-
dä, vaikka hänestä joskus vielä tulisi 
puolustusvoimain komentaja.

Täytyy myöntää, että Kokkonen oli 
melkoinen näkijä.

kymmenen viime vuoden aikana ke-
hittämisen painopisteinä, mikä kuvaa 
hyvin niiden tärkeyttä. Kenellekään ei 
voi kuitenkaan tässä vaiheessa antaa 
mitään varmoja lupauksia tulevaisuu-
den toiminnoista.

- Parhaillaan tehdään työtä sen 
kanssa, millaiset puolustusvoimat 
meillä on kuluvan vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen. Ensi vuonna tie-
dämme asiasta jo paljon enemmän, 
kenraali valottaa.

Kehityksen suurin 
ongelma on talous

Puheloisen mukaan puolustusvoi-
mien kehittämisprosessin suurin on-
gelma on tuttu eli talous.

- Peruskysymys on käytettävissä 
olevan materiaalin ja toiminnan hant-
teeraaminen suhteessa resursseihin. 
Meillä on käsissämme yhtälö, jossa 
puolustusalan kustannusnousu on jyr-
kempi kuin nousu yleensä. Ilmiö ei ole 
pelkästään suomalainen, vaan hyvin-
kin yleismaailmallinen.

- Minusta on tärkeä asia, että niin 
oma väkemme kuin muukin yhteis-
kunta pysyy tietoisena siitä, että muu-
tospaineita on koko ajan olemassa. Se 
on paljon parempi tilanne kuin se, 
missä kaikki tulisi eteen yht´äkkiä ja 
yllättäen, komentaja painottaa.

Puolustusbudjettiin luvattu tasoko-
rotus on Puheloisen mukaan välttä-
mätön, mikäli puolustusvoimia halu-
taan vastakin kehittää.

- Ilman tasokorotusta rakennemuu-
tos on toteutettava jo ennen vuosi-
kymmenen puoliväliä. Mikäli budjet-
ti ei elä, näkyvät seuraukset erityisesti 
alueellisten joukkojen kehittämisessä, 
hän miettii.

Ruotsin päätös tehostaa 
yhteistyötä

Naapurimaa Ruotsi on tehnyt pää-
töksen yleisestä asevelvollisuudesta 
luopumisesta, mutta Ari Puheloisen 
mukaan tämä ei ole aiheuttanut eri-
tyisiä toimenpiteitä puolustusvoimien 
sisällä.

- Kysymys on puhtaasti Ruot-
sin omasta asiasta, joka toisaalta an-
taa pidemmän päälle mahdollisuu-
den kaikkien pohjoismaiden entistä 
tiiviimpään yhteistyöhön. Yhteistyö 
on yksi niistä keinoista, joilla puolus-
tus voidaan hoitaa kaikissa maissa en-
tistä tehokkaammin ja entistä mitta-
vammin säästöin.

- Ruotsi on tehnyt jyrkkiä ja isoja ra-

kennemuutoksia, kun taas meidän lä-
hestymisemme on ollut toisenlainen 
käytännössä jo vuodeta 1997 lähti-
en. Valitsemamme pienten askelten 
politiikka on taannut sen, että puo-
lustuksemme on säilynyt uskottavana 
katsotaan sitä sitten Suomesta tai ul-
komailta.

Kenraali Puheloinen näkee odote-
tusti yleisen asevelvollisuuden Suo-
men kaltaisen maan vahvuutena ja 
samalla myös mahdollisuutena. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita hänen mu-
kaansa sitä, etteikö hyvääkin järjestel-
mää voisi kehittää.

”
Puolustusvoimien on 
pystyttävä hyödyntä-
mään asevelvollisten 
siviiliosaamista nykyis-
tä paremmin. 

Se on otettava huomioon sekä pal-
velukseen astuttaessa että reservissä. 
Uskon, että siviiliosaamisen hyödyn-
täminen on yksi keino pysäyttää ase-
palveluksen keskeytysten nousu ja jo-
pa kääntää se laskuun, hän näkee.

Kenraali Puheloinen ei halua kui-
tenkaan mennä asioiden edelle. Hän 
sanoo odottavansa mielenkiinnolla 
asevelvollisuuden tulevaisuutta visi-
oivan Risto Siilasmaan johtaman työ-
ryhmän työn tuloksia. Puolustusmi-
nisteri Jyri Häkämiehen asettaman, 
mutta turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tiseen selontekoon perustuvan aivo-
riihen tekemän selvityksen pitäisi olla 
valmiina lokakuun 2010.

- Minusta on pelkästään hyvä asia, 
että asevelvollisuudesta keskustellaan 
koko ajan monitahoisesti. Kysymys on 
koko yhteiskuntaa koskettavasta asi-
asta, josta pitääkin voida keskustella. 
Tärkeintä on, että kansalaisilla säilyy 
realistinen ote kokonaisuuteen.

Puheloinen sanoo ymmärtävänsä 
myös keskustelun yleisen asevelvol-
lisuuden kalliiksi mainituista kustan-
nuksista. Hän heittää väitteeseen vas-
ta-argumentin.

- Kalleus tulee suhteuttaa siihen, 
mitä meillä on olemassa ja mitä me 
tavoittelemme. Nykyinen tapa ei ole 
kallis Suomen puolustuksen järjestä-
miseksi. Yleinen asevelvollisuus myös 
jakaa panosta yhteiskunnan ja kansa-
laisten välillä, se antaa yksilön panok-
sen yhteisen hyvän eteen.

- Kysyn vain, mikä olisi se toinen ta-
pa, hän heittää.

Ari Puheloisen mukaan yleinen ase-
velvollisuus on tärkeä tekijä nuoren 
kokemuspohjan ja elämänkokemuk-
sen laajentamisen samoin kuin muun 
kasvamisen kannalta.

- Armeijassa tottuu ja kasvaa toi-
mimaan tiimin jäsenenä, kantamaan 
vastuuta itsestä ja kumppanista. Ne 
ovat asioita, joita ei voi mitata rahalla, 
hän tiivistää.
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Tätä kirjoittaessani muistelen 
jääkäri Otto Aaltosen sano-
ja eilisessä valatilaisuudessa 

Alastaron moottoriradan hyytäväs-
sä viimassa: ”Julkisen huomion koh-
teena ovat palveluksensa keskeyttä-
jät. Suuri enemmistö nuorten miesten 
ikäluokista suorittaa kuitenkin asevel-
vollisuutensa nurkumatta alusta lop-
puun.”

Runsas 70 % ikäluokasta suoriu-
tuu kansalaisvelvollisuudestaan, vie-
läpä yleensä kiitoksella. Niiden osuus 
on kuitenkin tasaisesti kasvanut, jot-
ka eivät ole valmiit puolustautumaan 
aseellisesti, jos Suomeen hyökätään. 
On myös varauduttava ikäluokkien 
pienenemiseen 2010-luvulla. Puolus-
tusvoimain komentaja on nimennyt 
läskin asevelvollisen pahimmaksi vas-
tustajaksi. Mielenterveyden horjumi-
nen, kurin ja asepalveluksen yleinen 
vieroksuminen sekä päihdeongelmat 
ovat myös yleisiä syitä siviilipalve-
luksen valitsemiseen tai peräti koko-
naiskieltäytymiseen. Mistä löytyy mo-
tivaatio tosiasiassa vapaaehtoisen 
asepalveluksen suorittamiselle?

Sotaväen piirissä näyttää mörkönä 
kummittelevan kansallisen puolustuk-
sen kuihtuminen ja myös asevelvolli-
suusjärjestelmän mureneminen Naton 
jäsenenä. Puoluejohtajat Urpilainen 
ja Katainen vihelsivät vast´ikään Na-
to-option 7-8 vuodeksi jäähypenkil-
le. Sotilaalliset uhkakuvat ovat muut-
tuneet vuoden 2008 elokuun jälkeen, 
mutta Puolustusvoimien johto pitää 
silti nykyisiä koulutusmääriä riittävinä. 
Sodan ajan joukkojen määrää joudut-

Asevelvollisuus 
pohdinnassa

taneen taloudellisten syiden vuoksi 
pienentämään nykyisestä vahvuudes-
ta sadallatuhannella miehellä. 

Suomalaiset haluavat säilyttää ase-
velvollisuuden, vaikka ympärillä ole-
vat kansakunnat ovat siitä luopuneet. 
Poliittiset puolueet ovat Vihreitä lu-
kuun ottamatta ilmaisseet tukensa 
järjestelmälle. Jukka Määtän tuoreen 
väitöskirjan mukaan 
asepalvelus lyk-
kää jatko-opintojen 
aloittamista tai työ-
elämään siirtymis-
tä vuodella tai jopa 
kahdella. Tämä on 
merkittävä havainto 
juuri tällä hetkellä, 
kun hallitus tavoitte-
lee työssäolovuosien 
lisäämistä alusta ja lopusta.

Varusmiespalveluksella ja sen tuot-
tamalla reservillä on yhteiskunnal-
le muutakin kuin sotilaallista merki-
tystä. Puolustusministeri nimitti viime 
elokuussa Risto Siilasmaan johta-
man asevelvollisuustyöryhmän, joka 
pohtii varusmiespalveluksen vaiku-
tuksia mm. kansanterveyteen, tasa-
arvoon ja viranomaisyhteistyöhön. 
Miten asevelvollisten siviilikoulutusta 
ja osaamista nykyisin hyödynnetään 
asepalveluksen aikana ja ennen kaik-
kea reservissä? Minkälaista koulutus-
ta varusmiespalveluksen aikana voisi 
saada, jotta siitä olisi suoraa hyötyä si-
viilipuolella? Pitäisikö varusmiespalve-
lus liittää osaksi opintokokonaisuutta? 
Jotta varusmiesaikaa voidaan ruve-
ta mittaamaan opintoviikkoina luo-

vasti, niin kuin esimerkiksi musiikin ja 
taiteen opintojen kohdalla tapahtuu, 
on koulutus ja muu palvelus koetta-
va mielekkääksi ja hyödylliseksi. Näin 
olen ymmärtänyt Porin Prikaatissa ta-
pahtuvan.

Siilasmaan työryhmä miettii asevel-
vollisuusjärjestelmän tulevaisuutta ja 
etsii tapoja järjestelmän toimivuuden 
parantamiseen. Ensi lokakuussa luo-
vutettavaa raporttia hyödynnetään 
turvallisuus- ja puolustuspoliittista se-
lontekoa rakennettaessa ja todennä-
köisesti seuraavassa hallitusohjelmas-
sakin. Varusmiespalvelus sopeuttaa 
ja antaa sosiaalisia valmiuksia. Se on 
hyödyllinen osa nuoren kasvuproses-
sia ja yhteiskuntakasvatusta. Alokkaa-
na kaikki ovat samanarvoisia – niin 
kuin päiväkodissa tai koulun ensim-
mäisellä luokalla. 

Porin Rykmentin - Porin Prikaa-
tin Killan Loimaan osasto järjes-
ti vuonna 2001 ensimmäisen val-
mennustilaisuuden palvelukseen 
kutsutuille asevelvollisille ja heidän 
omaisilleen. Tarkoituksena oli varus-
miespalveluksen vaiheiden selvittämi-
nen ja sopeutumisen helpottaminen 
koko perheen kannalta. Osanottajille 
kerrottiin varusmiehen työsuhteeseen 
tai opintoihin liittyvistä asioista, soti-

lasavustuksista ja muis-
ta taloudellisista tuista, 
palveluksen hyväksilu-
ettavuudesta oppilaitok-
sissa sekä saatavissa ole-
vista ajoluvista ynnä 
muista pätevyyksistä. 
Tavoitteena oli myös vä-
hentää taloudellisista ja 
henkilökohtaisista syistä 
aiheutuvia tarpeettomia 
keskeytyksiä. 

Motivointi- ja infotilaisuuksia on 
sittemmin toimeenpantu vuosittain 
Killan muillakin alueilla Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kurssei-
na. Tämän vuoden alussa järjestet-
tiin kuusi valmennustilaisuutta Porin 
Prikaatin rekrytointialueen eri paik-
kakunnilla. Ensi heinäkuun saapumi-
serälle tullaan pitämään infotilaisuu-
det kesäkuussa.

Varusmiehiltä ja heidän omaisiltaan 
saatu palaute on ollut myönteistä ja 
kannustavaa. Valmennusten sisältöä 
kehitetään jatkuvasti yhdessä jouk-
ko-osastojen ja maanpuolustuspiirien 
kanssa. Kiltamme toivoo, että varus-
miespalvelukseen valmentavia tietois-
kuja ruvettaisiin järjestämään muual-
lakin Suomessa.

K
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Timo Mäki on Porin Rykmentin - Porin 
Prikaatin Killan puheenjohtaja

”
Pidän itsenäistymis-
tä ja henkistä kas-
vua varusmiespalve-
luksen tärkeimpänä 
antina 20-vuotiaalle 
miehelle tai naiselle.
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TURUN OSUUSKAUPPA
- SINUN EDUKSESI VARSINAIS-SUOMESSA
Mikä yhdistää yli 113 000 varsinaissuomalaista? Se on oma osuuskauppa. 
Turun Osuuskaupan omistajina on jo yli 113 000 varsinaissuomalaista. 
Oma osuuskauppa yhdistää ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin elämän 
suuriin juhlahetkiin. Turun Osuuskaupassa olet hyvässä seurassa.

www.tok.fi 

suuriin juhlahetkiin. Turun Osuuskaupassa olet hyvässä seurassa

Uusikaupunki

Vehmaa

Taivassalo
Kustavi

Mynämäki

Oripää

Loimaa

Kyrö
Nousiainen

Masku

Paimio

Sauvo

Lieto

Turku

Raisio

Rusko

2 kpl
Pöytyä

Naantali

Länsi-Turunmaa

Aura

Kaarina

Tarvasjoki

2 kpl10 kpl 4 kpl

3 kpl

3 kpl

2 kpl

Laatuelämää laatujoukoille – 
täällä myös porilainen viihtyy
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Sotilaskodin remontti näkyy 
monella tapaa varuskunnan 
arjessa. Tammikuun saapumi-

serän sotilasvalaa ei tällä kertaa voi-
tu pitää perinteiseen tapaan urheilu-
kentällä, koska valtaosa kentästä on 
tilapäissotilaskodin eli kanttiinin käy-
tössä. Varuskunnasta ei löydy tois-
ta vastaavaa paikkaa, johon sekä va-
lan vannova joukko ja tuhatpäinen 
omaisjoukko mahtuisivat. Pienen 
pohdinnan jälkeen vala päätettiin jär-
jestää Loimaalla, Alastaron moottori-
radalla, joka tarjoaa erinomaiset puit-
teet tämänkaltaisen yleisötilaisuuden 
järjestämiseksi.

- Radan omistava Alastaro Circuit 
suhtautui alusta alkaen myötämieli-
sesti ajatukseemme. Tämä on jälleen 
kerran erinomainen osoitus siitä, mi-

ten hienosti ympäröivä yhteiskunta 
suhtautuu meihin ”Porilaisiin” ja yl-
lättäviin tarpeisiimme, Porin Prikaatin 
komentaja, eversti Eero Pyötsiä iloit-
see. 

Radalla järjestettyihin tapahtu-
miin on osallistunut enimmillään lä-
hes 50 000 ihmistä, joten noin 1 200 
sotilaan sekä runsaan 4 000 omaisen 
ja heidän autojensa mahduttaminen 
alueelle ei tuottanut ongelmia. Tal-
vi kaikessa ankaruudessaan sen sijaan 
näytti tuleen yllätyksenä muutamil-
le valatilaisuutta seuraamaan saapu-
neille. 

Järki syrjäytti protokollan
15 asteen pakkanen höystettynä 

arviolta 10 m/s tuulella teki valapäi-

Hyinen sotilasvala varttimailin 
kiihdytyssuoralla

vän säästä todella hyisen. Moottorira-
dan kiihdytyssuoralle ryhmittyneiden 
sotilaiden varustuksessa oli huomioi-
tu vallitsevat olosuhteet. Päällimmäi-
senä oli lumipuku, jonka alla oli hyö-
dynnetty kerrospukeutumisen edut. 
Varsikengät oli korvattu huopavuo-
rellisilla pakkassaappailla ja nahkasor-
mikkaat saivat väistyä pakkaskintai-
den tieltä.

- Valapäivän aamuna käskin, ettei 
kenttähartaudessa ja valaa vannot-
taessa oteta lakkeja päästä missään 
vaiheessa. Sotilaiden hyvinvointi ase-
tettiin tällä kertaa protokollan vaati-
musten edelle, eversti Pyötsiä kertoo.

Valan kaavan esiluki vilppulalai-
nen broilerkasvattaja Anita Mäkelä. 
Moottoriurheilua seuraavat tuntevat 
hänet myös Euroopan nopeimpana 

Teksti: Matti Vihurila

Kuvat: Ville Vesala ja Samuli Vahteristo
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TUTTU PAIKKA. Valan kaavan esilukeneelle 
kiihdytysajalle Anita Mäkelälle Alastaron moot-
torirata on tuttu paikka. Hän on hurauttanut nel-
jännesmailin Top Fuel –luokan kiihdytysajoneu-
vollaan alle viiden sekunnin.

Hyinen sotilasvala varttimailin 
kiihdytyssuoralla

Top Fuel –luokan naiskuljettaja, joka 
on porhaltanut Alastaron kiihdytys-
suoran neljännesmailin alle viiden se-
kunnin, loppunopeuden ollessa lähes 
500 km/t. 

Eversti Eero Pyötsiä antoi puhees-
saan kiitosta tammikuun saapumi-
serän ”Porilaisille” sitkeydestä ja pär-
jäämisestä talvisissa olosuhteissa.

- Erityisen tyytyväinen olen osoit-
tamaanne palvelusmotivaatioon ja 
siihen, kuinka hyvin olette kansa-
laisvelvollisuutenne ymmärtäneet. 
Saapumiseränne poistuma peruskou-
lutuskaudella on ollut huomattavasti 
aiempia eriä pienempi.

Veteraanien laulavan tervehdyksen 
valajoukoille toi tilaisuuden päätteek-
si loimaalainen veteraanikuoro Korsu-
laulajat. 

  

       

   

OLOSUHTEIDEN EHDOLLA. Hyisessä viimassa la-
kit ja huput pysyivät tiukasti päässä koko tilaisuu-
den ajan. Sotilaiden hyvinvointi asetettiin tällä ker-
taa protokollan edelle.

”
Erityisen tyytyväinen olen osoitta-
maanne palvelusmotivaatioon ja 
siihen, kuinka hyvin olette kansa-
laisvelvollisuutenne ymmärtäneet.
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Jääkäri Otto Aaltosen puhe Porin 
Prikaatin sotilasvalalla 19.2.2010:

”Kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
arvoisa valayleisö, palvelustoverit,

70 vuotta sitten suomalaiset sotilaat 
kävivät ankaria taisteluja ylivoimais-
ta vihollista vastaan, puolustaessaan 
maamme itsenäisyyttä ja itsemäärää-
misoikeutta. Olin aiemmin tänään las-
kemassa seppelettä Virttaan sankari-
haudalle, missä lepää niin talvi- kuin 
jatkosodassa kaatuneita suomalaisia 
sotilaita. Monet heistä olivat meidän 
tänään sotilasvalamme vannoneiden 
nuorukaisten ikäisiä, antaessaan isän-
maansa puolesta taistellessaan uh-
reista kalleimman, oman henkensä. 
Oman saapumiseräni puolesta esi-
tän kunnioittavat kiitoksemme vete-
raanisukupolven edustajille meidän 
ja kaikkien suomalaisten puolesta te-
kemistänne uhrauksista. Sotilasva-

Oman lapsen lähteminen ar-
meijan ”vihreisiin” on jän-
nä juttu, vähän samanlainen 

kuin se eka koulupäivä silloin aikoi-
naan. Ajattelin kuitenkin, että kun on 
poika tähän astikin pärjännyt, niin ei 
pitäisi mitään isompaa ongelmaa tul-
la, varsinkin kun lähtijä itsekin oli hy-
vällä mielellä.

Viimeksi omassa perheessäni on ol-
lut alokas joskus 1970-1980 -lukujen 
tienoilla, kun omat veljet olivat Säky-
lässä. Sen aikaiset varusteet näyttävät 
olevan muisto vain, on hienoa, että 
armeijan vaatteet ovat nykyisin tar-
koituksenmukaisia, suunniteltu liik-
kumiseen ja ulkoiluun nykyihmisen 
mitoituksella. Lomillekin pääsee ny-
kyään lähes joka viikonloppu ja bus-
sikuljetus varuskuntaan ja takaisin on 
hyvä juttu, ei ole tarvinnut omaa au-
toa seisottaa lumikasassa eikä miettiä 
ajokelejä. Talven kovat pakkaset tai 
aikaiset ylösnousut eivät kotona huo-
lettaneet. Töissä käydessään Otto on 
tottunut nousemaan aikaisin ja teke-

Varusmiehen terveys huolettaa 
omaisia eniten

mään töitä ulkona säällä kuin säällä. 
Hän on myös aina ollut innokas luon-
nossa liikkuja, metsästäjä ja sienestä-
jä.

Valatilaisuus Alastaron moottori-
radan viimassa oli säästä huolimatta 
lämmittävä kokemus. Lumipukuiset 
nuoret alokkaat olivat juhlallinen nä-
ky ja tapahtumaa seuranneet omaiset 
olivat mukana täysin rinnoin.

Oton pitämä puhe jännitti etukä-
teen, mutta paikan päällä kuulos-
ti hienolta. Äänivarojen riittävyys ei 
Otolla ole koskaan ollut ongelmana 
ja tuulesta huolimatta äänentoisto-
kin toimi puheen aikana hyvin. Itseäni 
lämmitti vielä sekin, että varusmiesten 

pukeutumisessa oli huomioitu kylmä 
sää. Toivottavasti tämä järkevän pu-
keutumisen periaate pidetään käytän-
tönä valatilaisuuden jälkeenkin.

Varusmiehen terveys onkin se asia, 
joka kotiväkeä todennäköisesti eniten 
huolettaa. Flunssat ja muut ”lentä-
vät” kun löytävät kohteensa helpos-
ti tupien tiiviissä tunnelmissa.

Valatilaisuuden jälkeen pääsim-
me varuskuntaan tekemään tupa- ja 
kaappitarkastusta sekä nauttimaan 
maukkaasta papusopasta ja Sotkun 
munkkikahveista. Kaiken kaikkiaan 
valapäivästä jäi mukava muisto ja us-
kon, että Porin Prikaatissa varusmies 
on hyvissä käsissä. 

Kirjoittaja Eeva Aaltonen on Loi-
maan Alastarolla asuva myyntipääl-
likkö ja jääkäri Otto Aaltosen äiti.

lamme myötä olemme nyt liittyneet 
siihen sukupolvesta toiseen jatkunee-
seen ketjuun, jossa jokainen ikäryhmä 
on omalla vuorollaan ottanut vastuun 
teidän lahjoittamanne itsenäisyyden 
ja hyvinvointiyhteiskunnan puolusta-
misesta tarvittaessa jopa asein, mikäli 
ulkoinen uhka sitä vaarantaa. Toivot-
tavasti sitä päivää ei koskaan enää tu-
le.

Julkisessa keskustelussa varusmies-
palveluksesta puhuttaessa suurim-
man huomion tuntuvat nykyisin saa-
van palveluksen keskeyttäjät. Karu 
tosiasia on, että kaikki tammikuun 
alussa Porin Prikaatiin palvelukseen 
astuneista asevelvollisista eivät sei-
so täällä tänään. Toisaalta yhtä selkeä 
tosiasia on sekin, että edelleen suu-
ri enemmistö meidän nuorten mies-
ten ikäluokista suorittaa asevelvolli-
suutensa nurkumatta alusta loppuun. 

Me tammikuun saapumiserän runsaat 
900 uunituoretta jääkäriä, pioneeria 
ja viestimiestä olemme konkreettinen 
esimerkki tuosta joukosta. Peruskou-
lutuskautemme poikkeuksellisen an-
karan talven tuiskuissa ja pakkasissa 
ei ole ollut helppo, mutta siitäkin on 
selvitty. Kiitokset myös omaisille, lä-
heisille ja ystäville, jotka olette jaksa-
neet kannustaa meitä eteenpäin tässä 
haastavassa elämänvaiheessa. 

Tammikuun saapumiserän asevel-
jet, varusmiespalveluksemme ensim-
mäinen vaihe alkaa olla onnellises-
ti takanapäin, mutta edessä on vielä 
monta kovaa koitosta ennen reser-
viin siirtymistä. Tänään, sotilasva-
lapäivänämme, meillä on kuitenkin 
perusteltu syy olla terveesti ylpeitä it-
sestämme ja pärjäämisestämme: me 
teimme sen”. 

Nurkumatta alusta loppuun

”
Valatilaisuus Alastaron 
moottoriradan viimas-
sa oli säästä huolimat-
ta lämmittävä koke-
mus.
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”
Edelleen suuri enem-
mistö nuorten mies-
ten ikäluokista 
suorittaa asevelvolli-
suutensa nurkumatta 
alusta loppuun. 
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Tammikuun saapumiserässä pal-
velukseen astunut punkalaitu-
melainen jääkäri Juuso Kustaa 

Koskinen (20) palkittiin valatilaisuu-
den yhteydessä sotilasansiomitalilla 
esimerkillisestä toiminnasta hätätilan-
teessa. 

- Olin päässyt samaisena lauantai-
na viikonloppuvapaalle. Oltiin kave-
reiden kanssa sitten yöllä palaamassa 
illanvietosta Forssasta, kun huomat-
tiin palava talo. Ei siinä kauaa ehtinyt 
miettiä, rattaat vaan lähti nopeasti 
pyörimään eteenpäin. Ensin yritettiin 
herättää huomiota auton torvea huu-
dattamalla ja lopulta saatiin talossa 
oleva mies herätettyä ikkunoihin ko-
puttelemalla, Juuso Koskinen muiste-
lee öisiä tapahtumia.

Hänen 
mielestään 
sotilaskou-
lutukses-
ta oli ollut 
hyötyä illan 
tapahtumia 
ajatellen.

- Olin ol-
lut palveluk-
sessa vasta 
muutaman 

viikon, mutta sinä aikana olin ehti-
nyt sisäistää rauhallisuuden ja kylmä-
päisyyden, kun toiminnan aika koit-
taa. Hätäensiapukoulutuskin meillä oli 
juuri ollut, mutta onneksi siinä opittu-
ja taitoja ei tällä kertaa tarvittu. 

Viime keväänä ylioppilaaksi valmis-
tunut Koskinen on jo löytänyt itsel-
leen mieluisan palvelusuran.

-Palvelus on alkanut ihan hyvin, 
vaikka alussa jännittikin aika paljon. 
Aliupseerikurssille olisi ainakin tarkoi-
tus mennä, ja katsotaan sitten myö-
hemmin, miten on RUK:n laita.

 Jääkäri Juuso Koskinen on
 osoittanut esimerkillistä vas-
tuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta Ur-
jalassa 31.1. noin klo 04.30 tapah-
tuneen omakotipalon yhteydessä. 
Jääkäri Koskinen kuului neljän nuo-
rukaisen seurueeseen, joka oli pa-
laamassa illanvietosta Forssasta Pun-
kalaitumelle. Urjalan Nuutajärvellä 
seurue havaitsi tulen loimotusta noin 
300 metrin etäisyydellä tiestä sijait-
sevalla omakotitalolla. He palasivat 
takaisin ja menivät selvittämään tu-
len alkuperää. Perillä he havaitsivat 
omakotitalon ulkoeteisen ja lisäsiiven 
olevan tulessa ja tekivät välittömäs-

Rautaa rintaan 
esimerkillisestä 
toiminnasta

ti hälytyksen hätäkeskukseen. Jääkä-
ri Koskinen ryhtyi tarkastamaan, on-
ko talossa sisällä ihmisiä ja huomasi 
ikkunasta kurkkaamalla keski-ikäi-
sen miehen nukkumassa sohvalla. 
Voimakkaasti ikkunaan hakkaamal-
la hän sai miehen hereille ja ulos ta-
losta. Paikalla käyneen sairaankulje-
tusesimiehen mukaan esimerkillinen 
toiminta mitä todennäköisimmin pe-
lasti talossa asuvan miehen hengen. 
Savunmuodostus oli tässä vaiheessa 
jo niin rajua, että mitä ilmeisimmin 
mies olisi menehtynyt minuuttien 

kuluessa savukaasuihin. Talo sijaitsee 
maaseudulla erittäin hiljaisen tien 
varrella, missä ei ollut lainkaan lii-
kennettä sammutustöiden aikana en-
nen klo 07.30. Välittömässä läheisyy-
dessä ei ole myöskään naapureita.” 
 Sotilasansiomitali voidaan myöntää 
puolustusvoimien palveluksessa ole-
valle henkilölle tunnustuksen osoituk-
sena erityisestä kunnostautumisesta 
palveluksessa, erityisestä neuvokkuu-
desta tai aloitteellisuudesta taikka pe-
lottomasta toiminnasta vaaratilan-
teessa.

”
Teksti: Ville Vesala  Kuva: Matti Vihurila

” 
Ei siinä kauaa 
ehtinyt miet-
tiä, rattaat 
vaan lähti 
nopeasti 
pyörimään 
eteenpäin.
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www.saastopankki.fi

Säästöpankki 
tarjoaa 
hyviä 
vaihtoehtoja 
säästämiseen.
Sanoohan sen jo nimikin.

Erityisosaamista 
sotilaslakiasioissa.

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

 Vesa Mattila Pentti Laiho Olli-Pekka Lindell
 asianajaja asianajaja, varatuomari  asianajaja, varatuomari                    
 0400-706 615 040-581 4112 0400-826 078

www.salo.fi

Säkylä - Älykäs valinta

TH

www.sakyla.fi
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Jääkärit ovat möyrineet kolme 
tuntia lumisessa metsässä opet-
telemassa, miten ryhmä hyök-

kää. Monella tammikuussa palveluk-
sensa aloittaneella nuorella miehellä 
on takanaan ensimmäinen tosi talvi. 

- Kylläpä aurinko lämmittää, kuuluu 
joukosta, joka on saanut aamupäivän 
harjoituksen päätteeksi lyhyen tauon. 
Kypärän on voinut ottaa pois päästä. 
Lämpötila on ruhtinaallisesti kolmisen 
astetta plussan puolella.

- Aika rankkoja pakkasia tässä on 
ollut, mutta nyt pitää varmaan alkaa 
vähentämään varustusta, miettii har-
joitusta johtanut yliluutnantti Jouni 
Jeesiöjärvi.

Pakkastalvesta on Huovinrinteellä 
selvitty hyvin.

- En tiedä, että meillä olisi ollut yh-
tään paleltumaa ja kylmettymissai-
rauksiakin on ollut vähemmän kuin 
yleensä, arvioi Jeesiöjärvi.

3.Jääkärikomppanian varapäällikkö, 
yliluutnantti Hannu Pietilä vahvistaa, 
että kylmä ja kuiva talvi on itse asias-
sa ollut aika helppo.

- Pakkasen kanssa pärjää. Märkyys 
on petollisempaa.

Talvivarusteet huipputasoa
Porin Prikaatissa aloitti tammikuus-

sa runsaat tuhat alokasta. Suurin osa 
heistä tulee Varsinais-Suomen alueel-
ta. Lumi, pakkanen ja liikkuminen tal-
visessa metsässä on ollut nuorille mie-
hille outo kokemus.

Teksti: Juha Aro

Kuva: Ville Vesala

Tosi talvi tuli kuin tilauksesta
-Suurin osa näistä miehistä on hiih-

tänyt viimeksi lapsena, sanoo Pietilä.
Se näkyy, kun joukko nousee suk-

sille ja lähtee paluumarssille kohti ka-
sarmia. Sukkelasta sivakoinnista ei voi 
puhua ja mäkeä tullaan alas pönkkä-
nä jäykin vartaloin.

Jääkärit ovat saaneet peruskoulu-
tuskaudella yhdeksän tunnin teho-
paketin ”hiihtotaidon palauttamisek-
si”. Se voitiin pitkästä aikaa viedä läpi 
suunnitelmien mukaisesti. Nykynuo-
rille on pitänyt opettaa kerrospukeu-
tuminen kädestä pitäen, mutta myös 
prikaatin nuoremmat kouluttajat ovat 
olleet tekemisissä ensi kertaa kovien 
talvisten olojen kanssa. Hannu Pietilä 
huomauttaa, että armeijan talvivarus-
teet ovat huipputasoa: niillä pärjää tu-
lipalopakkasissakin, kunhan niitä käy-
tetään oikein.

-Esimiesten vastuuta on korostettu, 
Pietälä painottaa.

Puolustusvoimissa ei ole pakkas-
rajoja. 30 asteen pakkanen muuttaa 
koulutuksen luonnetta, mutta ei peru 

sitä. Huovinrinteellä on tänä talvena 
siirretty pakkasen takia vain pari Coo-
perin juoksutekstiä. Mitä mahtaa it-
se varusmies ajatella kunnon lumi- ja 
pakkastalvesta? Onko kärsitty vilua ja 
nälkää?

-On täällä kylmää ollut, varsinkin 
metsäleireillä. Toisaalta niiden myö-
tä on saanut hyvää oppia selviytymi-
sestä, tuumii kokemäkeläinen jääkäri 
Mikko Inkinen.

Samaa kertoo uusikaupunkilainen 
jääkäri Juho Ahola, tammikuun saa-
pumiserän varusmiehiä hänkin.

- Alussa oli kauhean kylmää, mut-
ta nyt ei enää tule vilu. Tarkkaan tääl-
lä on neuvottu ja opetettu, hän va-
kuuttaa.

”
Suurin osa näistä 
miehistä on hiih-
tänyt viimeksi 
lapsena

- Erinomainen asuinkunta - Turvalliset lähipalvelut 
- Inhimillistä asumista aktiivisesti toimivissa kylissä 

Kysy lisää Köyliön mahdollisuuksista niin asumiseen kuin 
yrittämiseen. Kysy isommista asuintonteista.
Nyt mahdollisuus saada jopa 3 000 m2:n tontti. 

KÖYLIÖ Virasto puh. (02) 8378 6600 
www.koylio.fi Kunnanjohtaja Seppo Saarinen puh. (02) 8378 6601
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Kylmiä talvia on ollut ennenkin, 
eivätkä varusteet aina ole ol-
leet yhtä hyviä kuin nykyisin. 

1950- ja 60-luvuilla varusmieskoulut-
tajana toiminut säkyläläinen yliluut-
nantti evp. Kauko Anttila muistaa elä-
västi, miten tuolloin selvittiin.

- Syksyisin varusvarastolla vaihdet-
tiin isommat saappaat, jotta jalassa 
voitiin käyttää useampia sukkia. Sar-
kapuku oli tuon ajan asuna, jota täy-
dennettiin lumipuvulla. 60-luvun al-
kupuolella olimme kerran lähdössä 
polkupyörillä talvisotaharjoitukseen 
Paraisten taakse ja Turussa oli 25 as-
tetta pakkasta. Silloin joukoille jaet-
tiin lisävarusteina villaiset välihousut. 
Niiden lisäksi reidet suojattiin sano-
malehdillä pakkaselta ja viimalta. Hy-
vin siitäkin marssista selvittiin, Kauko 

Tulipalopakkanen keskeytti 
sotaharjoituksen 60-luvulla

Anttila kertoo.
Pääosa tuonaikaisista varusmiehistä 

oli maaseudun poikia, jotka olivat tot-
tuneet kylmiin olosuhteisiin. Kaupun-
kilaispoikien osalta asia oli toisin.

Varusmiesten ohella oman huo-
mionsa vaativat myös joukon kulje-
tusvälineet.

- Ajomiesten tehtävänä oli huoleh-
tia hevosista, mutta kouluttajat val-
voivat niidenkin hyvinvointia. 

Jo tuolloin äärimmäisissä olosuh-
teissa joukkojen hyvinvointi osat-
tiin asettaa etusijalle. Yläneen Raasis-
sa järjestetyn sotaharjoituksen aikana 
pakkanen laski alimmillaan -41 astee-
seen. Kauko Anttila ei itse ollut muka-
na, mutta sai esimiehiltään käskyn jär-
jestää joukkojen evakuoininTurkuun 
kesken harjoituksen.

- Kävin linja-autokolonnan kanssa 
hakemassa ”Porilaiset” takaisin ka-
sarmeille. Hevoset ja ajomiehet jäivät 
vielä alueelle, mutta isojen nuotioiden 
ansioista heillä ei ollut suurempaa hä-
tää.

Makuupusseja ei tunnettu, vaan 
toimeen oli tultava huovalla ja ohuel-
la makuualustalla. Sotilaat olivat kui-
tenkin kekseliäitä. Mukana kuljetet-
tavista oljista punottiin patjoja, jotka 
leviteltiin telttaan. 

Havut olisivat ajaneet saman asian, 
mutta niiden ottaminen oli kiellettyä. 
Kauko Anttila muistaa aiheeseen liit-
tyvän hauskan episodin.

- Olimme Honkilahdella harjoituk-
sissa, ja joukkueeni vahvennuksena 
oli kouluttajatoverini Manne Lähteen-
mäen johtama panssarintorjuntaryh-
mä. Majoituttaessa Manne ehdot-
ti, että eiköhän oteta vähän havuja 
ja tehdä olomme mukavaksi. Pahak-
si onneksi prikaatin komentaja, evers-
ti Ville-Poju Somerkari sattui paikalle 
juuri, kun Manne puuhasteli havujen 
kanssa. ”Lähteenmäki perkele, en-
kös minä ole kieltänyt havujen otta-
misen”, kiukkuinen komentaja aloitti 
ripityksensä. Saatuaan viimein suun-
vuoron, Manne tokaisi rauhallisena: 
”Herra eversti, eikös niitä sentään 
omasta metsästään saa ottaa”. Olim-
me nimittäin majoittuneet Manne 
Lähteenmäen kotitilan maille. 

Teksti: Matti Vihurila

Kuva: Porilaismuseo

Proteesiasioissa
teitä palvelee

Erikoishammasteknikko 
Juha Nepponen

Väinämöisenkatu 6B, OP-talo
Tiistaina klo 9–17, perjantaina klo 9–12

Muina päivinä tilauksesta Puh. (02) 762 2393

Loimaan Lukko Oy
Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

ABLOY- valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

” Varusmiehille annet-
tiin tarkat ohjeet pu-
keutumisesta ja niiden 
noudattamista myös 
valvottiin. Kouluttaja 
liikkui ja eli joukkonsa 
mukana kaikissa tilan-
teissa.
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Porilaistaistelija, 
kouluttajapalkinto
Kapteeni Jyrki Kuusrainen (Säkylä)
Yliluutnantti Jari Ahoniemi (Säkylä)
Ylikersantti Matti Vehmas (Laitila)

Joukkoyksiköiden
kärkikouluttaja
Satakunnan Jääkäripataljoona 
Ylil Kristian Soranko (Säkylä)

Länsi-Suomen Viestipataljoona 
Ltn Tomas Holmlund (Säkylä)

Satakunnan Pioneeripataljoona 
Ylil Petteri Kauppinen

Porin Prikaatin levykkeet

Kultainen levyke + stipendi

Majuri Kimmo Levander (Säkylä)
Kapteeni Soini Valtonen  (Eura)
Ylil Jari-Pekka Mustonen (Eura)
Ltn Jouko Haanpää (Köyliö)
Yliv Jaakko Pakula (Säkylä)

Hopeinen levyke + stipendi 

Kapt Raino Kukonlehto (Säkylä)
Siht Teuvo Soukka (Säkylä)
Kapt Harri Sallinen (Harjavalta) 
Siht Tarja Tamminen (Säkylä)
Ylil Marko Heino (Säkylä)
Ylil Pasi Vuorinen (Loimaa)
Ylil Heikki Sinisalo (Säkylä)
Ylil Kimmo Heino (Säkylä)
Varhoitaja Veikko Kontio (Sastamala)
As Kari Lindholm-Ventola (Naantali)

Pronssinen levyke + stipendi 

Kapt Jari Hyvönen (Nakkila)
Materiaalisiht Pia Lehtinen 
(Harjavalta)
Hankkija Terhi Lehto (Säkylä)
Ltn Henri Palin (Eura)
Ltn Tommi Vironen (Valkeakoski)
Ltn Henri Pitkäkoski (Turku)
Ylil Ville Korhonen (Turku)
Ylil Henri Huurinainen (Sipoo)
Ylil Antti Turunen (Turku)
Ylil Kai Uitto (Turku)
Ltn Heikki Pellimaa (Eurajoki)
Ltn Antti Suikkari (Ypäjä)
Ltn Ville-Matti Koski (Lapua)
Ltn Sippo Juures (Kokemäki)
Ltn Antti Huhta (Turku)
Ylil Hannu Pietilä (Eura)
Ltn Jarno Heinonen (Säkylä)
Ltn Veli-Kalle Kursi (Sastamala)
Varhoit Jari Koivunen (Pöytyä)
Siht Nina Peltola (Köyliö)

 

Vuosipäivän 
palkitsemiset

Kultaisen levykkeen saajat.

Hopeisen levykkeen saajat.

Kuvat: Ville Vesala
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Vuoden siviilityöntekijä
Sihteeri Mirja Lindroos, Henkilöstö-
osasto (Säkylä)

Vuoden urheiluteko
Kersantti Jarkko Huovila (Tampere)

Vuoden työpiste
Huolintaterminaali 

Joukkoyksikön vuoden lii-
kuntavaikuttaja
Huoltokeskus  
Kapteeni Juha Viljanen (Marttila)

Satakunnan Pioneeripataljoona 
Yliluutnantti Pasi Vuorinen (Loimaa)

Satakunnan Jääkäripataljoona 
Yliluutnantti Janne Kivelä (Salo) 

Länsi-Suomen Viestipataljoona 
Luutnantti Petri Rytsölä (Köyliö)

Muut huomionosoitukset

Kunniakirja aloitteesta
Luutnantti Sami Mamia (Säkylä)

Kunniakirja aloitteesta
Luutnantti Matti Kronman (Säkylä) ja 
luutnantti Henri Palin (Eura)

Porilaisristi
Porin Prikaatin palkattu
henkilökunta

Majuri Niemi, Markku Tapio (Turku) 
Ylil Haikka, Jussi Petteri (Lempäälä) 
Ylil Huupponen, Ville Matti Eemeli 
(Eura) 
Ylil Huurinainen, Henri Antero 
(Sipoo) 
Ylil Hämäläinen, Ari Pekka (Turku) 
Ylil Kekki, Sebastian Juhani 
(Kaarina) 
Ylil Kemppi, Janne Tapio (Säkylä)  
Ylil Korhonen, Ville Juhani (Turku) 
Ylil Seppä, Antti Mikael (Rauma)  
Ylil Virtanen, Sauli Iisak Antero 
(Turku) 
Ylil Julin, Mika Markus (Turku) 
Ltn Kaikkonen, Hannu Raimo Ensio 
(Säkylä)  
Ltn Koivisto, Sami Mikael (Säkylä) 
Ltn Vainio, Sampo Eemeli 
(Kirkkonummi)  
Kers Hannukainen, Tatu Petteri 
(Harjavalta) 
Kers Lampi, Joonas Veikko Iivari 
(Rauma) 
Kers Moilanen, Jarkko Albert (Eura)
Kers Nieminen, Topi Matias (Säkylä)
Vänr, res Tuisku, Simo Eelis Kasper

Taloussuunn. Kössi, Suvi Maria 
(Oripää)  
Fysioterapeutti   Sihvonen, Jussi Tuo-
mas (Turku) 

Muille Porin Prikaatin hyväksi eri-
tyisen ansiokkaasti työskennelleille 
henkilöille

Kapteeni, res Olli Kause (Pori)
Asentaja Urpo Sankala, Säkylän Vaa-
tetuskorjaamo (Säkylä)
Vanhempi sähköasentaja Veijo Viita-
nen, Puolustushallinnon Rakennuslai-
tos (Säkylä)
Lääkäri Matti Talola
Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö 
Juha Arvo, (Rauma)

Pronssisen levykkeen saajat.

LAULAVAT ASEVELJET. Loimaalai-
nen veteraanikuoro Korsulaulajat 
esiintyi vuosipäivän päiväjuhlassa.
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Porin Prikaatin valmiusvaraston 
huolintaterminaali palkittiin 
Vuoden työpisteenä. Viiden 

hengen työporukka on ollut vuoden 
2009 aikana lujilla, sillä huolintater-
minaalin kautta on lähetetty kuukau-
sittain keskimäärin 70 tonnia erilaista 
kriisinhallintajoukkojemme tarvitse-
maa materiaalia eri puolille maailmaa.

- Materiaalia lähtee pääosin len-
tokuljetuksin 12:een eri kohteeseen, 
mm. Afganistaniin, Kosovoon ja Tsha-
diin. Materiaalille tehdään vastaanot-
totarkastus, otetaan se kirjanpitoon, 
tehdään rahtiasiakirjat ja pakataan eri 
kuljetusmuotojen määräysten vaati-
malla tavalla. Lisäksi tehdään yhteis-
työssä FINMCC:n kanssa huolintaan 
ja kuljetuksiin liittyvät kuviot sekä kul-
jetetaan materiaali lastauspaikalle, va-
rastomestari Antti Hanhilammi ker-
too työnkulusta.

Pakkaamisen ammattilaiset 
palkittiin
Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Samuli Vahteristo ja Huolintaterminaalin arkisto

Rauhanturvaajille menee viestiväli-
neitä, aseita, ampumatarvikkeita, ajo-
neuvojen varaosia, renkaita ja kor-
jaamotyökaluja, lääkintätarvikkeita, 
muonaa ja kaikkea aina hammashar-
jasta panssaroituihin kuljetuspanssa-
riajoneuvoihin. Lento- ja rekkakulje-
tuksia oli viime vuonna yhteensä 163. 
Päälastauspaikkana käytettiin Pirkka-
lan lentokenttää Tampereella. 

 Meidän porukasta kaksi on saanut 
vaarallisten aineiden pakkaamiseen 
vaadittavan koulutuksen, Hanhilam-
mi kertoo.

Porukan ammattitaito perustuu jo 
Niinisalon ajoille, YK-Koulutuskes-
kuksen ja Puolustusvoimien Kansain-
välisen Keskuksen toimintaan. Va-
rastomestari Antti Hanhilammelle, 
Timo Snellmanille ja Martti Lahdel-
le on kertynyt yhteensä yli 70 vuo-
den kokemus rauhanturvaajien huol-
toon liittyvän materiaalin käsittelyn 
osalta. Pari vuotta sitten tapahtunut 
siirto Porin Prikaatiin toi työympäris-
töön muutoksia. Pari työntekijöistä 
jopa matkaa päivittäin 250 km Huo-
vinrinteen ja Ikaalisen sekä Kankaan-
pää välillä.

- Hienosti meidät on otettu vastaan 
prikaatissa ja Vuoden työpistepalkin-
tokin oli meidän porukalle valtavan 

” 
Lentoturvallisuus 
asettaa useita mää-
räyksiä ja varsinkin 
vaarallisten aineiden 
osalta tavaroiden 
pakkaus vaatii eri-
tyisosaamista.



19

iloinen yllätys, olemmehan ”Porilai-
sina” kuitenkin varsin vihreitä. Olem-
me erittäin mielissämme ja ylpeitä pal-
kinnosta. Muutenkin yhteistyö pelaa 
prikaatissa joka tahon kanssa, eten-
kin valmiusvaraston, varasto-osaston 
eri pisteiden, logistiikka-, kuljetus- ja 
korjaamopuolen kanssa teemme pal-
jon yhteistyötä. Esimiehiltä saamme 
myös aina tarvittaessa tukea, Hanhi-
lammi kertoo.

Entisessä varusvarastossa toimiva 
huolintaterminaali on tiloiltaan aika 
ahdas. Korkeutta saisi olla lisää ja las-
tauskalusto joudutaan pitämään tai-
vasalla.

- Etenkin tänä vuonna olemme hy-
vinkin ahtaalla, kun Kosovon kalustoa 

RAHTIA MAAILMALLE. Lentokul-
jetukset asettavat tarkkoja vaati-
muksia pakkaamiselle. Arjen työ 
sujuu ryhmätyönä. Kuvassa va-
semmalta varastonhoitaja Ju-
ho Klemetti, varastomestari Ant-
ti Hanhilammi, varastonhoitaja 
Kimmo Elomaa, varastomestari Ti-
mo Snellman ja varastonhoitaja 
Martti Lahti.

ILMOJEN TILAIHME. Parhaimmil-
laan Antonov 124 -rahtikoneessa on 
kuljetettu kerralla kolme Pasi-kul-
jetuspanssariajoneuvoa, panssaroi-
tu maastokuorma-auto, pakettiauto, 
avolavamaasturi ja sen perävaunu 
sekä kaiken kukkuraksi vielä neljän 
kontillisen verran erilaista materiaa-
lia eli yli 106 tonnia rahtia.

aletaan evakuoida. Prikaatin johto on 
tietoinen tilanteesta ja tekee parhaan-
sa löytääkseen tilaongelmaan ratkai-
sun. Mekin olemme valmiina kohtaa-
maan uusia haasteita. Niistä selvitään 
hyvällä porukkahengellä, varsinkin 
kun tiedämme saavamme apua pri-
kaatin muilta yhteistyökumppaneilta.
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”Mirja Lindroos huolehtii lähes 
500:n kriisinhallintatehtävissä pal-
velevan rauhanturvaajan palkanmak-
susta. Tehtävä on erittäin haasteelli-
nen johtuen muun muassa siitä, että 
kriisinhallintatehtäviin tulee henki-
löstöä niin puolustusvoimien sisältä 
kuin reservistäkin. Mirja on kehittä-
nyt toimintatapamallin, joka takaa, 
että jokainen suomalainen rauhan-
turvaaja saa ajallaan palkkansa ja 
päivärahansa riippumatta siitä, mis-
sä päin maailmaa palvelee. Työtove-
rina Mirja on iloinen ja yhteishenkeä 
rakentava. Rauhanturvaajat tuntevat 
hänet palvelualttiina ja vastuuntun-
toisena työntekijänä.”

- Joku kysyi minulta hiljattain, kau-
anko olen työskennellyt Huovinrin-
teellä. Vastasin, että kymmenisen 
vuotta, mutta kun tarkastin asian, sel-

Palkkasihteerin asiakkaat 
maailmalla Teksti ja kuva: Matti Vihurila

visi, että aikaa onkin kulunut jo lähes 
13 vuotta, palkkasihteeri Mirja Lind-
roos päivittelee ajan kulua.

Vuoden siviilityöntekijänä palkit-
tu Mirja aloitti ”sotilasuransa” Säky-
län korjaamon toimistossa v. 1997. 
Sieltä hän siirtyi runsaan puolen vuo-
den kuluttua esikunnan rahastoon. 
Aikaisemmin Mirja Lindroos on työs-
kennellyt mm. Säkylän-Köyliön kan-
santerveystyön kuntayhtymän ta-
loushallinnossa. Viisi vuotta vierähti 
kolmen lapsen kotiäitinä.

- Olen asunut aikaisemmin varus-
kunnan asuntoalueella ja puolisoni on 
ollut pitkään Puolustushallinnon Ra-
kennuslaitoksen palveluksessa. Siinä 
mielessä paikka oli tuttu, mutta to-
ki uuteen työympäristöön siirtyminen 
jännitti. Toisaalta otan mielelläni vas-
taan uusia haasteita, Mirja kertoo.

Haasteita on kyllä riittänytkin. Pie-
niä muutoksia on ollut koko ajan, kun 
tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja 
uusia ohjelmia on otettu käyttöön. 
Mirja pitää tapahtunutta kehitystä 
kaiken kaikkiaan positiivisena.

Uusi palkanmaksu-
järjestelmä pilotointiin

Mirja Lindroos huolehtii nykyisin lä-
hes 500 suomalaisen rauhanturvaa-
jan palkanmaksusta. Pulmatilanteissa 
on vaikea löytää vertaistukea, koska 
tehtävä on ainoa laatuaan puolustus-
voimissa. 

- Toimitan kaikki rauhanturvaaji-
en palkanmaksuun liittyvät tiedot ku-
ten tehtäväänmääräykset ja erilaiset 
lisät Puolustushallinnon Palvelukes-
kukseen, missä ne taltioidaan järjes-
telmään. Sähköpostitse tai puhelimel-
la olen lähes päivittäin yhteydessä eri 
operaatioihin. Rauhanturvaajille kuu-
kausittain maksettava palkkasumma 
on tällä hetkellä arvoltaan noin 3,5 
M€. Valtaosa palkoista maksetaan 
euroissa, mutta sotilastarkkailijat saa-
vat päivärahansa dollareina. 

Vielä ennen kesää Mirja ryhtyy pi-
lotoimaan uutta palkanmaksujärjes-
telmää, joka pitäisi ottaa käyttöön ko-
ko puolustusvoimissa loppuvuodesta. 
Sen myötä mm. nykyisin palvelukes-
kuksessa tehtävä tallennustyö palaa 
joukko-osastojen hoidettavaksi, mikä 
tietää töiden lisääntymistä.

- Taas yksi uusi haaste, mikä tie-
tää mm. erilaisiin koulutustilaisuuk-
siin osallistumista. Tarkoituksena on 
löytää järjestelmän mahdolliset kom-
pastuskivet ennen sen valtakunnallis-
ta käyttöönottoa, Mirja valottaa lähi-
tulevaisuuttaan.

Mirja Lindroosin perheeseen kuuluu 
aviomiehen lisäksi abiturientti-tytär 
sekä 15- ja 17-vuotiaat pojat. Lännen 
Kiekossa ja Rauman Lukossa pelaavi-
en poikien jääkiekkoharrastus toimii 
hyvänä vastapainona kiireiselle työlle. 

- Lähes joka viikonloppu olemme 
jäähallissa jossain päin Lounais-Suo-
mea huoltaja- tai toimitsijatehtävis-
sä. Se ei kylläkään tunnu työltä, sillä 
katselen mielelläni jääkiekkoilua, Mir-
ja tunnustaa. 

 

PALKKA-ASIAT KUNNOSSA. Liberi-
assa toimivasta UNMIL-operaatiosta 
helmikuun lopulla kotiutunut reservin 
yliluutnantti Kari Laakso oli yksi palk-
kasihteeri Mirja Lindroosin runsaasta 
500:sta asiakkaasta. 
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Porilaisen päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Kersantti Mikko Haapala 4.1.2010
Ylikersantti Joni Karonen 4.1.2010
Kersantti Ilmari Pärnä 4.1.2010
Kersantti Martti Nikunoja 4.1.2010
Kersantti Arttur Raski 4.1.2010
Kersantti Markus Rantanen 4.1.2010
Vänrikki Eetu Urmas 11.1.2010
Vänrikki Petteri Tuomainen 11.1.2010
Vänrikki 
Aleksanteri Markkanen 11.1.2010
Alikersantti Arto Hinkula 11.1.2010
Kersantti Timo Kaappa 11.1.2010
Kersantti 
Joonas Lehtonen 11.1.2010
Toimistosihteeri 
Heidi Muhonen 18.1.2010
Vänrikki Lasse Hilck 25.1.2010
Yliluutnantti Kari Laakso 13.3.2010
 
Pohjois-Karjalan Prikaatista:
Ylikersantti 
Panu-Matti Paavilainen 1.1.2010

Reserviupseerikoulusta:
Yliluutnantti Eerika Haavisto 1.1.2010

Porin Prikaatista siirtyneet
Reserviin:
Vänrikki Aleksi Mäkilä 1.1.2010
Alikersantti Lauri Rosvall 1.1.2010
Kersantti Jussi Mäkilä 1.1.2010
Kersantti Matti Ranki 1.1.2010
Kersantti Esa Elomaa 1.1.2010
Kersantti Jan Lehtinen 1.1.2010
Kersantti Antti Karhuvaara 1.1.2010
Kersantti Jukka Tapiola  
1.1.2010
Varastonhoitaja Veijo Käkelä 1.1.2010
Luutnantti Lassi-Pekka Lahti 1.2.2010
Työnjohtaja Kalevi Tuominen 
1.2.2010 
Vänrikki Aki-Petteri Piili 8.2.2010
Kersantti Pasi Kivimäki 8.2.2010
Kersantti Konsta Laihonen 25.2.2010

Satakunnan aluetoimistossa palveleva 
majuri Matti Viljakainen on valittu Vuo-
den 2009 sotilasvalmentajaksi. Kivääri-
ammunnan valmentajana toimivan Vilja-
kaisen valmennusryhmän viime kausi oli 
poikkeuksellisen menestyksekäs. Kroatias-
sa järjestetyissä sotilaiden MM-kisoissa 
kapteeni Jussi Puustinen voitti kultaa va-
kiokiväärin 3x20 ls:n kisassa, ja kiväärin 
pika-ammunnan joukkuekilpailusta suo-
malaisilla oli tuomisinaan hopeaa. Läm-
pimät onnittelut Matille hienosta tunnus-
tuksesta!

Luutnantti Jussi Ahopelto 16.3.2010

Maasotakouluun:
Yliluutnantti 
Tuomo Noronen 1.1.2010

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelle:
Yliluutnantti Kari Parkkila 1.1.2010

Maavoimien Materiaalilaitoksen 
Esikuntaan:
Luutnantti Ville Toivanen 1.1.2010

Uudenmaan Prikaatiin:
Hankkija Päivi Seppä 15.3.2010
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Porilaistaistelija-palkintoa on 
jaettu vuodesta 1976 koulu-
tustehtävässä toimivalle an-

nettavana henkilökohtaisena tun-
nuksena arkisessa työssä osoitetusta 
esimerkillisestä kyvykkyydestä. Tä-
män ns. Kouluttajapalkinnon sään-
töjen mukaan palkinto annetaan 
tunnustuksena kouluttajalle hänen 
tehokkuudestaan ja kyvykkyydes-
tään jokapäiväisessä työssään sekä 
hänen henkilökohtaisista saavutuksis-
taan kouluttajatehtävässä kiinnittäen 
erityinen huomio asevelvollisten sekä 
tiedollisten ja taidollisten että henkis-
ten koulutustavoitteiden saavuttami-
seen kuluneen yhden vuoden aikana. 
Porin Prikaatin 384. vuosipäivänä tä-
män arvostetun palkinnon vastaan-
ottivat kapteeni Jyrki Kuusrainen, 

Millainen on hyvä 
sotilaskouluttaja?

yliluutnantti Jari Ahoniemi ja yliker-
santti Matti Vehmas. Millainen hei-
dän mielestään on hyvä sotilaskoulut-
taja?

Kapteeni Jyrki Kuusrainen, 
Kriisinhallintakeskus

”Jyrki Kuusrainen on esimerkilli-
nen ja ammattitaitoinen upseeri, joka 
hoitaa tehtävänsä tunnollisesti ja tar-
kasti. Hän ottaa työssään arvostavasti 
huomioon työtoverinsa ja koulutetta-
van henkilöstön. Kapteeni Kuusraisen 
keskeisiin tehtäviin kuuluu kriisinhal-
lintaoperaatioihin lähetettävän hen-
kilöstön koulutustilaisuuksien toteut-
taminen ja johtaminen. Henkilöstöä 
koulutetaan jatkuvasti puolustusvoi-
mien vaativimpiin tehtäviin kaikkiin 
Suomen osallistumiin kriisinhallinta-

operaatioihin. Koulutustilaisuuksis-
ta annettu palaute on poikkeuksetta 
ylittänyt asetetut tavoitteet.”

- Hyvä kouluttajahan on sellainen, 
että hän osaa myydä osaamisensa 
koulutettaville. Hän tekee oppimis-
tilanteen niin mielenkiintoiseksi, että 
kouluttava innostuu asiasta ja tarvit-
taessa hankkii siitä omatoimisesti lisä-
tietoa. Kuka tähän pystyy, niin silloin 
homma on paketissa.  

  
Yliluutnantti Jari Ahoniemi, 
1.Jääkärikomppania

”Yliluutnantti Jari Ahoniemi on 
työskennellyt Porin Prikaatin 1.Pio-
neerikomppaniassa eri tehtävis-
sä saavuttaen kiitettäviä työtulok-
sia. Tällä hetkellä hän työskentelee 

Teksti: Matti Vihurila  Kuva: Ville Vesala

PORILAISTAISTELIJAT: 
Yliluutnantti Jari Aho-
niemi (vas.) kapteeni 
Jyrki Kuusrainen ja yli-
kersantti Matti Veh-
mas saivat tunnustus-
ta tehokkuudestaan ja 
kyvykkyydestään kou-
luttajan vaativassa teh-
tävässä.
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1.Jääkärikomppaniassa, jossa hänen 
vankkaa ammattitaitoaan hyödynne-
tään kansainvälisessä valmiusjoukko-
koulutuksessa sekä rotaatiokoulutuk-
sessa. Ahoniemi on toiminut hyvänä 
esimerkkinä nuoremmille koulutta-
jille sekä hoitanut käsketyt tehtävät 
erinomaisesti.”

- Kouluttajan pitää koulia itsestään 
oikeudenmukainen ja vaativa esi-
mies. Kouluttajan tehtävä on vähän 
samanlainen kuin ajokoiran opetta-
minen. Koulutettava pidetään koulu-
tuksessa rehdisti kovilla ja vaaditaan 
opetettujen asioiden osaamista, mut-
ta hyvä kouluttaja osaa antaa vasta-
painoksi löysiä, kun sen aika koittaa. 
Hyvään tulokseen pääseminen edel-
lyttää myös oikeanlaisia työkavereita, 
joiden ammattitaito heijastuu samalla 
omaan osaamiseen. Itseni kohdalla on 
käynyt juuri näin. 

 

Ylikersantti Matti Vehmas, 
1.Pioneerikomppania

”Ylikersantti Matti Vehmas on 
1.Pioneerikomppanian “luottopak-
ki”. Hän on yksikkönsä tunnollinen 
ajoneuvomestari, kehittänyt itseään 
eri kalustojen erikoisasiantuntijak-
si ja on noussut tärkeäksi nuorempi-
en kouluttajien ohjaajaksi. Koulut-
tajana hän hallitsee pioneeriaselajin 
tiedot ja taidot erittäin laajasti. Hen-
kilökohtaisista ominaisuuksista ko-
rostuvat luotettavuus, vakaus ja rau-
hallisuus.”

- Mielestäni hyvä sotilaskoulutta-
ja on rauhallinen ja yhteistyökykyinen 
tyyppi, jolla on loputon kärsivällisyys. 
Paikalleen ei saa jämähtää, vaan kou-
luttajan on jatkuvasti pyrittävä kehit-
tämään itseään ja ammattitaitoaan.

www.agrimarket.fi

Työtä ja palveluja
maaseudun hyväksi
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Iso turva pienellä hinnalla
Selekta-lainaturvavakuutukset ovat markkinoiden
monipuolisimpia lainaan liitettäviä vakuutusturvia.
Niiden avulla varmistat lainasi takaisinmaksua, vaikka
elämäntilanne muuttuisi. Hae lainaturvavakuutuksesi
konttoristamme tai verkkopankista.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Selekta-vakuutuksia myydään sekä asiamiehenä toimivan Nordea Pankki Suomi
Oyj:n että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n myyntiorganisaation kautta.

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

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

www.multiprint.fi
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R
auman Lukon SM-liiga-
joukkueen päävalmentaja 
Rauli Urama näkee armei-
jassa paljon samoja piirtei-
tä kuin joukkueurheilussa. 

Oleellisin yhteys on hänen mukaan-
sa itse tekemisessä, on kysymys sitten 
vaikka molempiin yhteyksiin terminä 
istuvista hyökkäyskuvioista.

- Armeijassa ei käsketty koskaan 
sellaista, mitä ei oltu ensin kunnol-
la opetettu ja ohjattu. Joukkueen val-
mentaminen perustuu täysin samaan 
eli ensin opetetaan, sitten ohjataan, 
sitten pyydetään ja vasta sen jälkeen 
vaaditaan, reservin alikersantti Urama 
ynnää.

Rauli Urama astui harmaisiin Porin 
Prikaatissa parikymppisenä nuorukai-
sena, saapumiserä oli 1/89. Nykyinen 
jääkiekkomies harrasti tuolloin tosis-
saan motocrossia, mikä takasi pääsyn 
tuohon aikaan prikaatin urheilukomp-
paniaksikin kutsuttuun 1. Jääkäri-
komppaniaan kapteeni Sällin alaisuu-
teen.

- Crossareita rivissä oli tuohon ai-
kaan kaksi, Eurajoella asuneen Ura-

Rauman Lukon päävalmentaja Rauli Urama:

”Armeijassa paljon samaa
kuin joukkueurheilussa”
Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää

man lisäksi raumalainen Risto Ha-
lonen. Lukon edustusjoukkueen 
pelaajista saman aikakauden Porilaisia 
olivat muun muassa Marko Kiuru ja 
Joni Rautavuori.

- Palvelus oli jämäkkää ja hyvin joh-
dettua. Kun oli siihen itse valmis ja 
hoiti asiansa tyylikkäästi, pääsi myös 
säännöllisesti harjoittelemaan. Moto-
crossia ajatellen Huovinrinteen maas-
tot olivat kerrassaan ihanteelliset.

Lääkintäkoulutus 
edesauttoi valintoja

Hyvät harjoittelumahdollisuudet 
löytyivät myös Lahdesta, minne Ura-
ma jatkoi lääkintäpuolen aliupseeri-
kouluun.

- Armeijassa saatu lääkintäpuolen 
koulutus oli varmasti yksi syy siihen, 
että hakeuduin Kajaaniin kuntohoita-
jakouluun, Urama miettii.

Välillisesti armeijalla oli tekemistä 
myös nykyisen jääkiekkovalmenta-
jan uravalinnan kanssa, sillä hän aloit-
ti valmentamisen nimenomaan Kajaa-
nissa.

- Kaverit houkuttelivat pelaamaan 
paikalliseen kakkosdivisioonan jouk-
kueeseen ja aika pian huomasin ole-
vani myös valmennushommissa yh-
dessä Niirasen Jukan kanssa. Siitä se 
alkoi.

Rauman Lukon organisaatiossa 
Rauli Urama aloitti kaudella 1995 - 
96, jolloin hänestä tuli seuran B-ju-
niorien valmentajana. Lukon edus-
tusjoukkueen kakkosvalmentajana 
Urama toimi peräti kahdeksan vuo-
den ajan ennen kuin sai kesällä 2006 
pestin Tapparan käskijäksi. Raumalle 
hän palasi kaudella 2008 - 09.

- Jääkiekko on syy siihen, että olen 
käynyt armeija-aikani jälkeen sentään 
yhden kerran uudelleen Huovinrin-
teelläkin. Lukko tekee hyvää yhteis-

”Lukko tekee 
hyvää yhteistyötä 
Porin Prikaatin 
kanssa



25

työtä Porin Prikaatin kanssa ja niissä 
merkeissä kävimme neuvottelemassa 
yhteisistä pelisäännöistä prikaatin ko-
mentajan kanssa, Urama paljastaa.

- Kertausharjoituksiin minua ei ole 
koskaan käsketty. Ainoa syy tähän lie-
nee se, että kuntoisuusluokkaani jou-
duttiin laskemaan motocrossissa täy-
dellisesti rikki menneen polven takia, 
hän jatkaa.

Urama sanoo tähdentävänsä nuo-
rille jääkiekkoilijoille, että armeija on 
jokaiselle suomalaiselle miehelle vel-
vollisuus, mikä tulee suorittaa.

- Olen painottanut kaikille lähtijöil-
le, että armeijaan pitää mennä avoi-
min mielin. Sanotaan mitä sanotaan, 
mutta se on edelleenkin paikka, missä 
poikasista tehdään miehiä.

- Toinen asia, mitä olen pojille ikä-
luokka toisensa jälkeen korostanut on 
esimerkillisyys. Jos haluaa pärjätä, ei 
kannata olla missään jonon viimeinen 
mies. Asioita ei voi jättää tekemättä, 
vaan urheilijan on oltava aika kaikes-
sa kärkipäässä. Armeijassakin yksilö 
on lopulta se palikka, joka ratkaisee, 
miten koko joukkueella menee.

Rauli Urama myöntää, että armei-
ja-aika tuottaa nuorille pelaajille aut-
tamatta myös ongelmia mitä urheilun 
ja sotilaskoulutuksen yhteensovitta-
miseen tulee.

- Seurassa on aina mietittävä tark-
kaan, missä vaiheessa kenenkin on 
paras astua palvelukseen. Liigaan 
nousevia kavereita ajatellen suurin 
ongelma on siinä, että heiltä jää ke-
sän yhteisharjoittelu väliin eli kysymys 
on juuri siitä ajasta, jolloin joukkuetta 
hitsataan yhteen.

Urheilijalla ei vaikeaa 
käskyjen kanssa

Urama sanoo muistelevansa omaa 
armeija-aikaansa positiivisin mielin. 
Urheilijalla ei ollut vaikeuksia käskyjen 
noudattamisessa, sillä niin kuri kuin 
tehtävälle omistautuminenkin olivat 
tulleet tutuiksi jo harrastuksen kautta.

- Armeijassa oppi itsekin puntaroi-
maan, mikä on inhimillistä käskemis-
tä. Mikä tärkeintä, siellä oppi myös 
sen, miten erilaisia ihmiset oikeasti 
voivat olla. Olin saanut itse olla aina 
niin sanotusti valikoidussa joukossa oli 
kysymys sitten koulusta tai urheilusta, 
mutta armeija marssitti esiin Suomen 
miesten koko kirjon.

- Minulle oli ehkä suurin positiivi-
nen yllätys siinä, että motivaatio oli 
kautta linjan poikkeuksellisen hyvä. 

Tämä koski myös sairaalassa ja huol-
tokomppaniassa palvelleita B-miehiä, 
Urama linjaa.

Urama myöntää, että kysymys on 
valmentajan tai kouluttajan ammat-
titaidosta ja myös kyvystä motivoida.

- Ohjaajan on aina varmistettava, 
että tekijällä on käytössä tarvittavat 
työkalut eli opetuksen pitää olla koh-
dallaan. Kiviseltä tieltä on yksinkertai-
sesti vain otettava kiviä pois tai sitten 
ne pitää kiertää.

- On ensiarvoisen tärkeää, että jo-
kaiselle pystytään antamaan myös 
onnistumisia kunkin omalla tasolla. 
Kun se puoli on kunnossa, on myös 
motivaatio kohdallaan.

Eversti Nepponen osoitti 
suuruutensa

Rauli Urama palasi Lahden lääkin-
täkoulusta ensin Säkylän varuskun-
tasairaalaan, mutta varsin pian hänet 
kutsuttiin takaisin komppaniaan kou-
luttajaksi.

- Kenttätyö jostain syystä vain istui 
meikäläiselle paremmin. Ehkä siinä oli 
sitäkin, että en aina oikein välittänyt 
katsella sairaalaan otille tulleita vemp-
poja, joiden joukossa oli ikävä kyllä 
myös niitä, joiden vammat eivät ol-
leet ihan todellisia.

- Alikersanttiajalta muistan yhden 
tapauksen, missä sen aikainen prikaa-
tin komentaja Olli Nepponen hiippai-
li jostain takavasemmalta seuraamaan 
touhujani. Minä en tietystikään hänen 

tuloaan huomannut ja siinä jäi ilmoi-
tuskin tekemättä. Eversti osoitti kui-
tenkin suuruutensa, eikä alkanut räy-
hätä moisen pikkuasian takia.

Lukko tavoittelee 
SM-liigan mitalia

Rauman Lukko pelaa tämän jutun 
ilmestyessä jääkiekon SM-liigan pu-
dotuspelejä, joista raumalaisilta on lu-
pa odottaa menestystä. Lukko hallit-
si SM-liigan runkosarjaa komeat 53 
kierrosta, kunnes pahaan loukkaan-
tumiskierteeseen joutunut joukkue 
joutui luovuttamaan kärkipaikkansa 
Kuopion KalPalle. Päävalmentaja Ura-
ma ei kuitenkaan suostu pistämään 
mitään loukkaantumisten piikkiin.

- Niillä mennään, mitä on tarjolla. 
Sama se on armeijassakin. Eihän isän-
maan puolustamisen aloittamistakaan 
voi odottaa tosipaikan tullen siihen 
päivään, että kaikki haavoittuneet ja 
muuten kipeät miehet saataisiin mu-
kaan.

Uramalla on Pyhärannan kodissaan 
valmis paikka Lukon mahdollisesti 
voittamalle mitalille. Se pääsisi Lukon 
pelipaidan kanssa isännän työhuo-
neen seinälle kahden muun mitalin ja 
paidan kanssa. Ne mitalit Urama voit-
ti valmentajana 18-vuotiaiden MM-
kisoista 2006 ja Tampereen Tapparan 
valmentajana SM-liigasta 2008.

- Ei ole mikään salaisuus, että mita-
li Lukon valmentajana on yksi suurim-
mista haaveistani, hän myöntää.

VARASINKO TURHAAN? Rauli Uraman kotona on varattu paikka 
Rauman Lukon mitalijoukkueen pelipaidalle ja itse mitalille Suomen 
nuorten maajoukkueen ja Tapparan voittamien mitalien viereen.
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PITOA PIISAA. Perinteiseen tapaan 
Säkylän sotilaskotiyhdistys muisti 
prikaatia vuosipäivänä. Kunnon lu-
mitalven innoittamana yhdistys lah-
joitti kymmenen paria pitopohjasuk-
sia, jotka ovat kaikkien varusmiesten 
lainattavissa. Lahjoituksen arvo on 
runsaat 1 500 euroa. Kuvassa uutu-
kaisia suksia esittelee jääkäri Kushe 
Rama Kuntotalolta.

TALVIPARTION VOITTAJAT. Keu-
ruulla Keurusselän liikuntapuiston 
hiihtokeskuksessa 8.-11.3. järjeste-
tyt sotilaiden hiihdon SM-kilpailut 
toivat Porin Prikaatille menestystä 
monissa lajeissa. Yliluutnantti Jus-
si Haikka voitti miesten 12 kilomet-
rin  rk-ampumahiihdon tuloksella 
38.27,0. Varusmiesten sarjoissa jää-
käri Jyri Korhonen sijoittui toisek-
si varusmiesten 15 kilometrin maas-

”SALAKULJETETTU ” TAMMI. Huo-
vinrinteen sotilaskotirakennusta ym-
päröivälle viheriölle v. 1973 istutettu 
Jääkärin tammi on pysyvä muistu-
tus Jääkäriliikkeen ja jääkärien mer-
kityksestä itsenäisen Suomen puo-
lustusvoimien kehittäjinä ja johtajina 
sodissamme 1918 ja 1939 – 1945. 
Jääkäriliikkeen ohella tammen mie-
lenkiintoinen tarina sivuaa suoma-
laisten juurikasviljelijöiden Säky-
lään perustamaa sokeritehdasta.  
Länsi-Suomen Sokeritehtaan toi-

tohiihdossa tuloksella 35.38,0 ja 
kolmanneksi varusmiesten rk-am-
pumahiihdossa tuloksella 38.47,6. 
Yksilölajien menestyksen kruunasi 
Porin Prikaatin joukkueen voitto 30 
kilometrin partiohiihtokilpailussa ja 
Porin Prikaatin joukkueen sijoittumi-
nen kokonaispisteissä kolmanneksi. 
Kuvassa partiohiihdon voittajat Jan-
ne Kivelä (vas.), Jussi Haikka, Victor 
Manson ja Jyri Korhonen.

mitusjohtaja Pentti Perttuli ”sala-
kuljetti” tammen taimen aikanaan 
jääkärien koulutuspaikan Saksan Ho-
henlockstedtin Tammipuistosta. Jää-
kärien perinnetyön veteraani, porilai-
nen Paavo Peltola (kuvassa vas.) on 
koonnut tammen lähes 40-vuotisen 
historian yksien kansien väliin. Jää-
kärin Tammi –historiikki on samalla 
kunnianosoitus tammi-idean isälle, 
säkyläläiselle maanviljelysneuvok-
selle ja Rukajärven tien veteraanille 
Pentti Perttulille (oik.)

Tekstit: Matti Vihurila

Kuvat: Matti Vihurila ja Ville 

Vesala
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YHTEISTYÖLLÄ ETEEN-
PÄIN. Prikaatin talvilii-
kuntapäivä järjestettiin 
maaliskuun alussa. Päi-
vän aikana tehtiin tut-
tavuutta hieman erikoi-
sempiin urheilulajeihin 
ja nautittiin raikkaasta 
talvisäästä.
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Kuulonsuojaus on puolustusvoimis-
sa edennyt viimeisen vuosikymmenen 
aikana melkoisin harppauksin. Melu-
vammoja syntyy nyt entistä vähem-
män. Viimeisimmän käytössä olevan 
tilaston mukaan 14 joukko-osastossa 
ollaan meluvammojen kohdalla nolla-
linjalla. 

Vielä 1990-luvulla hoitoa vaativia 
meluvammoja syntyi satoja vuoden 
aikana niin varusmiehille kuin henki-
lökunnalle. Tilastoluvut ovat kaunis-
tuneet entistä parempien kuulosuo-
jaimien, valistustyön ja tehostuneen 
valvonnan myötä.

Varusmiehillä ja henkilökunnal-
la on käytössä nykyään kuppisuo-
jaimet ja tarvittaessa esimerkiksi ko-
vapanosammunnoissa suojaukseen 
tehoa lisätään korvakäytävään muo-

toiltavilla korvatulpilla. Luvassa on li-
sää parannuksia, kun kaikkien varus-
miesten käyttöön saadaan vähin erin 
aktiivikuppisuojaimet. Niitä hankitaan 
vähin erin kriittisimpiin kuulonsuoja-
usta vaativiin toimintoihin. Maavoi-
mien varusmiehille kertahankintana 
noin 15 000 aktiivikuppisuojaimen 
osto merkitsisi yli kahden miljoonan 
euron laskua, mihin kerralla ei katsota 
olevan mahdollisuutta.

Porin Prikaati on yksi niistä joukko-
osastoista, joissa meluvammoja ei il-

mennyt vuonna 2008. Työsuojelu-
päällikkö, yliluutnantti   sanoo, että 
kouluttajille jokainen työpäivä merkit-
see uutta haastetta. Nollalinja on pi-
dettävä jatkossakin.

- Meillä on peruskuulosuojain-
ten lisäksi käytettävissä 300 aktii-
vikuppisuojainta. Yksiköiltä toisel-
le kierrättämällä pystymme saamaan 
varusmiehille ja henkilökunnalle aktii-
vikuppisuojaimet taisteluammuntoi-
hin ja muihin kuulon kannalta kriitti-
simpiin tilanteisiin. 

Osa suojaimista on varustettu kom-
munikaatiomahdollisuuksin, jolloin 
voidaan olla puhelin- ja radioyhtey-
dessä ja kuulla tulikomentoliikenne 
kuulo suojattuna. Kokeneena koulut-
tajana Eskola tietää, mitkä ovat taval-
lisen kuppisuojaimien heikkoudet ak-
tiivikuulosuojaimeen verrattuna.

- Jos koulutettava ei kuule komen-
toja, hän herkästi raottaa suojainta ja 
juuri silloin vieressä  joku saattaa am-
pua. Aktiivikuppisuojaimen avulla va-
rusmiehet kuulevat heitä ohjaavien 
johtajien tai varohenkilöstön käskyt, 
mutta aktiivikuppisuojaimet sulkeu-
tuvat kovan äänienergian kohdistues-
sa suojaimiin ja suojaavat näin kuuloa, 
Eskola kertoo.

Porin Prikaatin palvelusturvallisuut-
ta voitaisiin nostaa merkittävästi, mi-
käli pystyttäisiin kerralla hankkimaan 
noin 2 500 aktiivikuppisuojainta. 

- Pärjäämme auttavasti nykytilan-
teellakin, mutta se vaatii kouluttajil-
ta jatkuvaa skarppaamista. Toivotaan, 
että aktiivikuppisuojainten hankkimi-
seen osoitetaan lähiaikoina varoja. 
Olen suunnitellut myös kuulonsuo-
jaukseen liittyvää koulutustilaisuutta 
henkilökunnalle, sillä valistuksella on 
oma tärkeä merkityksensä, Eskola sa-
noo.

Kuulovammoissa tavoitteena 
nollalinja   Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

KOULUTTAJA VALVOO. Yliluut-
nantti Joni Halli tarkastaa, että kup-
pisuojaimet ovat varmasti kunnolla 
paikoillaan. Valvonnalla vaikutetaan 
asenteisiin ja estetään kuulovammo-
jen syntyä.

” Jos koulutettava ei 
kuule komentoja, hän 
herkästi raottaa suojain-
ta ja juuri silloin vieres-
sä  joku saattaa ampua.
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Määräysten mukaisella kuulonsuo-
jauksella varusmiehet ja henkilökunta 
välttyvät meluvammoilta. Ennalta ar-
vaamattomia tilanteita kuitenkin saat-
taa tulla, kun ollaan tekemissä asei-
den ja ampumatarvikkeiden kanssa. 

- Meluvammoja voidaan hoitaa, 
mutta paras lääke on ennaltaehkäisy 
eli määräysten mukainen kuulonsuo-
jaus, sanoo lääkintäeverstiluutnantti 
Heikki Kiukaanniemi, joka on puolus-
tusvoimien johtava asiantuntija kuu-
lovammojen tutkimuksen ja hoitome-
netelmien osalta. 

Hän arvioi meluvammojen vähene-
miseen olevan monta eri tekijää. Kup-
pisuojainten ja aktiivikuulosuojainten 
tulo, valvonta, valistus, kuulonsuoja-
uksen pysyväismääräykset sekä oh-
jeet yhdessä ovat tepsineet.

- Suurin meluvammojen aiheut-
taja on jokaisen taistelijan ase, ryn-
näkkökivääri. Tykit, singot tulevat 
seuraavina. Ilmavoimissa ja maavoi-
mien helikopterijoukoissa lentome-
lulta suojautuminen aiheuttaa jatku-
vaa päänvaivaa. Takavuosina lähes 
jokaisella lentäjällä oli jonkinasteinen 

Paras lääke on 
ennaltaehkäisy

meluvamma. Näyttää siltä, että Hor-
netin ohjaamo on tässä suhteessa me-
lumäärältään armollisempi vaikka ää-
nenpainetaso koneen ulkopuolella 
onkin huomattava, Kiukaanniemi lis-
taa.

Taisteluharjoituksissa rynnäkkö-
kiväärin paukkupatruunan lauka-
usäänen tasoa on pystytty uuden 
sysäyksenvahvistajamallin myötä pu-
dottamaan, mikä on Kiukaanniemen 
mukaan merkittävä parannus.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että taistelijaparin tai ampujan lähellä 
olevan henkilön sisäkorvaan kohdis-
tuva äänienergia vaimenee noin kym-
menesosaan aiemmasta.

Kiukaanniemi muistuttaa, että on-
nettomuustapauksissa räjähdys voi 
aiheuttaa vaurioita sekä paineen vai-
kutuksella (esimerkiksi tärykalvorepe-

ämä, keuhko- tai suolistovaurio) tai 
puhtaasti äänienergialla (sisäkorvan 
soluvauriot ja kuulonlasku). 

- Esimerkkinä tästä voidaan pitää 
vuonna 2004 tapahtunutta Myyr-
mannin kauppakeskusräjähdystä, mi-
kä aiheutti lähellä (0 - 10 m) tärykal-
von repeämiä ja vielä kauempana (yli 
10 m) meluvammoja.

Kiukaanniemen mukaan äkillisen ja 
poikkeavan suuren melualtistuksen 
jälkeen pitää kääntyä mahdollisim-
man nopeasti terveydenhoitohenki-
lökunnan puoleen, jolloin kuulo mi-
tataan ja jatkotoimet määräytyvät 
kuulonmittaustuloksen perusteella.  

- Ylipainehappihoidolla on saatu 
hyviä tuloksia vamman pienentämi-
seksi. Se edellyttää, että hoito pys-
tytään aloittamaan mieluimmin parin 
vuorokauden kuluttua vamman syn-
nystä, mutta viikko on ehdoton ta-
karaja. Paikalliselta puolustusvoimien 
terveydenhuoltohenkilöstöltä saa tar-
kemmat ohjeet hoitoon hakeutumi-
sesta.

Kiukaanniemi korostaa, että tupa-
kointi vähentää edelleen sisäkorvan 
verenkiertoa vamman syntymisen jäl-
keen ja lisäksi on suojauduttava kai-
kelta melulta mieluiten kuulosuojai-
milla.

MELUVAMMOJEN PÄÄSYYLLI-
NEN.Petri Eskolan mukaan ryn-
näkkökivääri aiheuttaa eniten 
meluvammoja puolustusvoimis-
sa, vaikka sen äänienergia ei ole 
läheskään suurimpia, mutta jo-
kamiehen aseena niiden suu-
ri käyttömäärä aiheuttaa kuulolle 
ennalta arvaamattomia vaarati-
lanteita.  

”Uusi sysäyksenvahvis-
tajavähentää meluta-
soa noin 10 desibeliä 
enemmän kuin aiempi 
malli.
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Cold Response 2010: 
Vilunväreitä ja 
tekemisen tahtia

Porin Prikaatin varusmiehiä 
ja Puolustusvoimien palkat-
tua henkilökuntaa osallistui 
Cold Response 2010 –har-
joitukseen Pohjois-Norjassa 
19.2.-5.3. Kaikkiaan noin 
9 000 hengen harjoitukseen 
osallistui yhteensä reilut 
300 suomalaista.

Harjoituksen tavoitteena oli ke-
hittää varusmiesten ja henki-
lökunnan kykyä toimia osana 

monikansallista operaatiota. Harjoi-
tuksessa oli mukana niin maa-, me-
ri- kuin ilmavoimien joukkoja, joten 
samalla harjoiteltiin myös yhteistoi-
mintaa yli puolustushaarojen. Harjoi-
tuksen haastavat talviolosuhteet lait-

toivat niin ajoneuvot kuin miehetkin 
koville.Porin Prikaatin valmiusjoukko-
koulutettaville varusmiehille harjoitus 
oli ensimmäinen kosketus toimintaan 
kansainvälisessä ympäristössä. Varus-
miehet toimivat harjoituksessa yhdes-
sä mm. hollantilaisten, englantilaisten 
ja norjalaisten sotilaiden kanssa.

 - Kokonaissävy harjoituksesta oli 

erittäin positiivinen. Joukkomme toi-
mivat vaativissa olosuhteissa todel-
la hyvin. Varusmiehemme osoitti-
vat erinomaisen potentiaalinsa myös 
muiden maiden sotilaille, harjoituk-
sen vanhimpana suomalaisena toimi-
nut everstiluutnantti Kari Kaakinen 
kertaa.

Teksti: Markus Malila

Kuvat: Thomas Weckström
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Norjan perustuslain mukaan 
kaikki 19–44 -vuotiaat mie-
het ovat asevelvollisia. Kutsun-

nat ovat pakolliset kaikille 16-vuotiaille, 
joista tarkastukset läpäisseistä haluk-
kaista valitaan asevelvollisuuden suo-
rittava osuus. Vuodesta 2009 alkaen 
myös kaikki norjalaiset naiset ovat ol-
leet velvoitettuja osallistumaan kut-
suntojen tarkastuksiin. Heille asepal-
veluksen suorittaminen on kuitenkin 
vapaaehtoista.

Käytännössä noin kolmasosa ikäluo-
kan miehistä suorittaa asepalveluksen. 
Kutsunnoissa karsivia tekijöitä voivat 
olla esimerkiksi kuulon tai näön heikke-
nemät. Varusmiespalvelus kestää Nor-
jassa kaikilla noin 12 kuukautta. 

Viime vuonna asevelvollisuuden suo-
ritti Norjassa noin 10 000 henkilöä, jois-
ta hieman yli 800 oli naisia. Luku on 
noin kolmannes koko ikäluokan ase-
velvollisista. Varusmieskoulutettavien 
määrä on perusteltu asevoimien opera-
tiivisilla tarpeilla ja sillä, että varusmies-
palvelukseen halutaan vain sopivimmat 
ja motivoituneimmat asevelvolliset. 
Suomessa varusmiehiä koulutetaan 
vuosittain noin 25 000.

NATO-maana Norja turvaa puolus-
tuksessaan vahvasti liittolaisiinsa. Nor-
jan puolustusvoimien entisen komen-
tajan, viime lokakuussa tehtävästään 
väistyneen kenraali Sverre Diesenin 
mukaan todennäköisin Norjaan kohdis-
tuva sotilaallinen uhka on alueellises-
ti rajoittunut erittäin intensiivinen isku. 
Näin ollen maa ei hänen mukaansa kai-
paa kovin laajaa reserviä, vaan määrän 
sijaan joukkojen tulisi olla nopeasti kes-
kitettävissä ja liikuteltavissa. 

- Uhkakuvamme vaatii joukkoja, 
jotka ovat aina toimintavalmiina, ei-
kä niinkään reserviä, jonka mobilisoin-
ti kestäisi viikkoja, Diesen kertoi Ruotu-
väen haastattelussa viime lokakuussa.

Rauhan ajan vahvuus on Norjan ase-
voimissa varusmiehet mukaan lukien 
noin 23 000. Tällä hetkellä asevoimien 
ilmoittama sodan ajan vahvuus on noin 
83 000 sotilasta.

Norjan tämän hetken puolustusjär-
jestelmä nojaa siis yleiseen asevelvolli-
suuteen ja sen kehittämiseen kohti yhä 
ammattimaisempaa toimintatapaa.

Norjalainen 
asevelvollisuus 
valikoi tiukalla 
seulalla 

SYÖKSYEN YLI. Porin Prikaatin varusmiehet 
suuntaamassa vastarannalle.

TARKKANA 1. Jääkärikomppanian varusmiehiä 
kuuntelemassa norjalaista vesistökoulutusta.

PASI VESISTÖNYLITYKSESSÄ.Norjalaiset varusmiehet siirtä-
mässä suomalaistan miehistönkuljetusajoneuvoa vuonon yli.
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Säkylän Sotilaskotiyhdistys jär-
jesti aurinkoisena ja kylmä-
nä helmikuun lauantaina 

sisarille tutustumistilaisuuden väistö-
kotiimme, johon oli saapunut omi-
en sisariemme lisäksi vieraita Porin, 
Vammalan ja Niinisalon yhdistyksistä.  
Kutsu oli lähetetty kaikille Suomen so-
tilaskotiyhdistyksille.

Yhdistyksemme puheenjohta-
ja Marjaana Vihottula toivotti kaikki 
tervetulleiksi ja kertoi lähemmin kant-
tiinin toiminnasta.  Hänen mukaansa 
keittiötilat ovat rajallisuudestaan huo-
limatta toimivammat kuin mitä olivat 
peruskorjattavassa sotilaskodissa.  

- Keittiössä on paljon teräspintoja, 
jotka helpottavat hygieniatason yllä-
pitoa ja kaikki toiminnat ovat samas-
sa tasossa.  Pystymme tarjoamaan 
samat palvelut kuin ennenkin huoli-
matta tuotevalikoiman rajallisuudes-
ta.  Leipomo toimii nykytilat huomioi-
den myös hyvin, Marjaana Vihottula 
vakuutti.

Toimintakykyä testattiin juuri tätä 
tilaisuutta edeltäneenä valapäivänä ja 
siitä selvittiin kunnialla.  Pullaa ja kah-
via riitti varusmiehille ja heidän omai-
silleen. Eduksi tässä poikkeavassa ti-
lanteessa on luettava myös se, ettei 
ketään vakituisesta henkilökunnas-
ta jouduta lomauttamaan, vaan töitä 
riittää kaikille, ja etenkin nyt vapaaeh-
toisten sisarten apu on korvaamaton.  
Nämä poikkeusolot ovat haaste niin 

Kanttiini tutuksi
Teksti ja kuva: Helena Koivisto

henkilökunnalle kuin myös vapaaeh-
toisille sisarille, mutta ne ovat myös 
erinomainen tilaisuus oppia ja kehit-
tää toimintaa edelleen.

Jouluksi kotiin
Yhdistyksen johtokunnan ja perus-

korjausprojektin suunnittelutyöryh-
män jäsen Marja Syrilä kertoi projek-
tin etenemisestä.  Hänen mukaansa 
projekti on edennyt suunnitelmien 
mukaan, vaikkakin jonkin verran ai-
kataulustaan myöhässä.  Viime vuo-
den lopulla päästiin kuitenkin jo siirty-
mään korjattavista tiloista alta pois ja 
avaamaan tämä väistökoti eli ”Kant-
tiini.”  Suuri kiitos tästä kuuluu Po-
rin Prikaatille, jonka apu väistötilan 
saamiseksi oli korvaamaton.  Tammi-
kuussa varastoitiin loput tavarat, joi-
ta ei tarvita väistössä.  Kuluneet sekä 
myöhemmin tarpeettomiksi jäävät ta-
varat poistettiin.  Väistötiloja ja niis-
sä toimimista varten on laadittu pe-
lastussuunnitelma ja henkilökunnalle 
uudet työnkuvat sekä omavalvonta-
suunnitelma.  Urakkasopimusten al-
lekirjoitus oli parhaillaan menossa.  
Korjausprojektin kustannusarvio on 
yli neljä miljoonaa euroa, minkä lisäksi 
yhdistyksen kontolle jäävät tuotanto-
tilojen kalusto- ja laitehankinnat sekä 
mahdollisesti muut lisähankinnat.  Pe-
ruskorjauksen on arvioitu valmistuvan 
tämän vuoden lopulla niin, että joulu-

kuusen voisimme jo tuoda tullessam-
me uudistuneisiin tiloihin.

Porin Prikaatin tervehdyksen esit-
ti majuri Janne Varjonen, joka kertoi 
sisarille prikaatin toiminnasta, tehtä-
vistä ja asemasta osana maanpuolus-
tusjärjestelmää.  Täällä koulutetaan 
joukkoja ja sotilasammattihenkilöitä 
sekä sodanajan joukkoihin että kan-
sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.  
Näistä vaativin on tällä hetkellä Afga-
nistanissa.  Saimme kuulla myös kou-
lutukseen käytettävästä kalustosta. 
Majuri Varjonen toimi oppaanamme 
harjoitus- ja kasarmialueelle suuntau-
tuneella kiertoajelulla.   Kiertoajelun 
päätteeksi tutustuimme luutnantti 
Timmy Söderlundin opastuksella ka-
lustoesittelyyn muonituskeskuksen 
vieressä.  Esillä oli moderni kenttä-
keitinyksikkö, erilaisia huolto- ja kul-
jetustehtäviin tarkoitettuja panssaroi-
tuja ajoneuvoja sekä raivauskalustoa.  
Pioneerien käyttämä ”Leguaanik-
si” kutsuttu silta-ajoneuvo oli omi-
naisuuksiltaan vaikuttava.  Vakuut-
tavia olivat myös kuvaukset eräistä 
torjunnassa käytettävistä aseista, ku-
ten jalkaväki- ja telamiinoista.  Saim-
me todeta pienoismallin avulla, miten 
viimemainittu onnistuu läpäisemään 
monta paksua panssarilevyä.  Kyl-
mästä viimasta huolimatta jaksoimme 
kuunnella ja katsella mielenkiintoista 
esittelyä, jota ei kovin usein pääse nä-
kemään.

Lopuksi tutustuimme Marjaana Vi-
hottulan opastuksella kanttiinin tiloi-
hin, joissa nyt oli hiljaista varusmies-
ten päästyä valalomalleen edellisenä 
päivänä.  Muistona tästä ainutkertai-
sesta päivästä saimme Porin Prikaatin 
logolla varustetun kahvimukin kotiin 
viemisiksi.  

KANTTIINI TUTUKSI. Puheen-
johtaja Marjaana Vihottula 
(oik.) vakuutti vieraille, että 
tuotevalikoiman rajallisuudes-
ta huolimatta kanttiini kykenee 
tarjoamaan asiakkailleen samat 
palvelut kuin aiemminkin.
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Sotilaskodin remontin 
myötä tammikuun saapu-
miserän yhteinen tuloju-
malanpalvelus jäi pitämät-
tä, koska elokuvaluokka 
ei toistaiseksi ole käytös-
sä. Niinpä alokkaat saivat 
ensikosketuksensa puo-
lustusvoimien kirkolliseen 
työhön ensimmäisellä lei-
rillä. 

 
3.Jääkärikomppanian alokkaiden 

osalta ensimmäinen kenttähartaus 
järjestettiin helmikuisena perjantaina. 
Metsän keskellä, lumen peittämällä 
aukealla pidettyyn hartauteen osallis-
tui myös sotilaskotiyhdistyksen vihre-
ät sisaret Marita Mäkivirta ja Marita 
Torkkeli. Hakkuuaukeaa koristamaan 
oli pystytetty risti, jonka vierelle sy-
tytettiin kaksi nuotiota luomaan tun-
nelmaa. Sotilaspastori Hannu Tom-
perin ja varusmiespappi Benjamin 
Koskela pitämään hartauteen sisältyi 
lisäksi kenttäehtoollinen ja sen yhte-
ydessä jaettiin myös virsikirjat. Hiihtä-
en paikalle saapuneille alokkaille tal-
ven ankarissa olosuhteissa järjestetty 
lämminhenkinen tilaisuus jäi varmas-
ti mieleen. 

Hengenravinto 
lämmittää 
pakkasella
Teksti ja kuva: Ville Vesala

VIRSIKIRJA VARUSMIEHELLE. 
Tulojumalanpalvelukset kor-
vattiin maastossa pidetyillä 

kenttähartauksilla, joiden yh-
teydessä sotilaskotisisaret ja-
koivat tammikuun alokkaille 

virsikirjat. Kirjoja oli jakamassa 
mm. Marita Torkkeli.

SISARET KENTÄLLÄ. Marita 
Mäkivirta (vas.) ja Marita Tork-
keli (3. vas.) avustivat varus-
miespappi Benjamin Koskelaa 
ja sotilaspastori Hannu Tompe-
ria kenttäehtoollisen jaossa.
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VIHERHIUKKASET 
1/2010  www.sotku.fi

Laatinut: Helena Koivisto

Yhdistyksemme henkilökunnan 
ja vapaaehtoisten sisarten uu-
si toimintavuosi väistösotilas-

kodissa eli tuttavallisemmin ”kanttii-
nissa” käynnistyi jo ennen joulua, ja 
nyt olemme saaneet vähän tuntumaa 
työskentelyyn tässä fyysisesti hieman 
haastavammassa toimintaympäristös-
sä.  Haastetta toi aluksi tottuminen 
uuteen ympäristöön ja viime vuosiin 
verraten harvinaisen kylmä talvi sekä 
myös osin pienemmät tilat kuin mi-
hin on vuosikymmenien ajan totuttu.  
Näistä pienistä puutteista huolimat-
ta tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. 
Kanttiinissa vallitsee ainakin kirjoitta-
jan mielestä varsin kodikas tunnelma, 
kun ollaan nyt kaikki samassa tasossa 
ja osin jopa näköyhteydessä toisiim-
me.  Pitää vaan muistaa, että tämä 
aika ”evakossa” on rajallinen ja lop-
puvuodesta pääsemme taas entistä 
ehompiin ja toimivampiin tiloihin.  Sa-
ma talvihan se koetteli myös tammi-
kuussa saapuneita uusia alokkaitam-
me ja heidän kouluttajiaan.  

Sotilaskodin johtaja Merja Lanki-
nen on laatinut henkilökunnalle uu-
det työnkuvat, kohdistuen toimintaan 
kanttiinissa.  Myös uusi pelastussuun-
nitelma ja omavalvontasuunnitelma 
on laadittu väistökotia varten. Touko-
kuun alussa henkilökunnan vahvuu-
teen astuu restonomi Paula Silver, jo-
ka perehdyttyään toimintaan aloittaa 
sotilaskodin tuotteiden tuotekehitte-
lyn ja reseptiikan päivittämisen.  Hä-
nestä lisää henkilöhaastattelussa.

Sotilaskotiyhdistyksen uusi yhte-
yshenkilö prikaatiin eli vihreä veli on 
luutnantti Kari Sorkkila huolto-osas-
tolta.

Alkuvuoden toimintaa

Perinteinen alokkaiden tulotilaisuus 
ja informaatio-ilta järjestettiin kant-
tiinin miehistöteltassa 15.1. fyysises-
ti erittäin lämpimissä tunnelmissa ja 
mieli korkealla.  Tilaisuus eteni tutun 
kaavan mukaan ja sitä emännöineet 
sisaret Päivi Seppä ja Helena Koivis-
to kertoivat alokkaille sotilaskodin toi-
minnasta ja sen tarjoamista palve-
luista.  Sinebrychoff järjesti alokkaille 
ilmaiset cokikset ja sotilaskotiyhdis-
tys muisti jokaista alokasta mm. kah-
vilipulla. Yleisöä viihdytti musiikillaan 
mukaansa tempaavaan tyyliinsä Like 
Tomorrow ja Säkylän Naisvoimisteli-
joiden tanssiryhmä tarjosi liikunnal-
lista iloa vetävän musiikin tahdissa.  
Miehistötelttaan mahtuu kerrallaan 
noin 350 henkeä, joten tilaisuus ve-
dettiin läpi kolme kertaa, jotta kaikki 
yli tuhat alokasta pääsivät osallistu-
maan tähän tulotilaisuuteen.

Helmikuussa järjestettiin alokkaille 
maastohartaus peruskoulutuskauden 
harjoitusten yhteydessä.  Eri tilaisuu-
det järjestettiin useampana päivänä 
ja sotilaskotisisaret olivat tilaisuuksis-
sa jakamassa virsikirjoja: Maija-Liisa 
Reunanen ja Maija-Liisa Välinummi 
9.2. sekä Tarja Putko ja Seija Heiska 
12.2.

Porin Prikaatin alokkaiden valati-
laisuus järjestettiin 19.2. Alastaron 
moottoriradalla hyisessä viimassa.  
Sotilaskoti myyntiautoineen oli tie-
tenkin mukana meiningissä sekä va-
lapaikalla että myöhemmin kasarmien 
edustoilla.  Palvelimme kolmen myyn-
tiauton voimin varusmiehiä ja heidän 
omaisiaan, kun saimme kahden oman 
myyntiautomme lisäksi lainaksi yhden 
myyntiauton Turun paikallisyhdistyk-
seltä.  Myyntiautoissa palvelivat lsk-

jaoston vetäjän Pirjo Vaanon ohella 
sisaret Anna-Liisa Linnalampi, Eeva 
Nikula, Päivi Seppä ja Helena Koi-
visto.  Valapäivä oli haaste ja näytön 
paikka myös sotilaskodin leipomolle 
ja keittiölle tarjoilulinjaston sisaria ja 
henkilökuntaa unohtamatta.  Yhdes-
sä selvisimme kunnialla tästäkin vala-
päivästä ja siitä kaikille kaunis kiitos, 
homma toimi!

Sotilaskodin ”avoimet ovet” –päivä 
ja prikaatin kalustoesittely järjestet-
tiin 20.2. ja kutsu oli mennyt Suomen 
kaikille sotilaskotiyhdistyksille.  Vierai-
ta ja omia sisaria uskaltautui purevaan 
talvisäähän vain kourallinen, noin 25 
henkeä.  Saimme väkeä liikkeelle Po-
rista, Niinisalosta ja Vammalasta.  Ai-
heesta enemmän toisaalla tässä leh-
dessä.

Tulevaa toimintaa, 
sisartapahtumia

Sisarkirjeessä 2/2010 kerrotaan li-
sää mm. seuraavista yhteisistä tapah-
tumista:

- Tiistaina 27.4. retki Pirkanmaal-
le, tutustumme Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkkoon ja kahvitellaan Sastamalassa.

- Lauantaina 22.5. osallistumme 
mahdollisimman suurella ja näkyvällä 
porukalla Turussa Naisten Kuntovito-
selle joko kävellen tai hölkäten, kukin 
kuntonsa mukaan.

- Tiistaina 8.6. sisarten yhteinen 
saunailta Pyhäpirtillä Säkylän Pyhäjo-
ella.

Olkaapa siis kuulolla ja seuratkaa 
nettisivujamme osoitteessa www.sot-
ku.fi ja osallistukaa joukolla myös vir-
kistystoimintaan!  Kevätaurinko alkaa 
jo sulatella lumia ja päivä on pidenty-
nyt roimasti.
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C
hisu bändeineen villit-
si yleisöä ”kanttiinissa” 
4. maaliskuuta pidetyis-
sä kahdessa peräkkäises-
sä esityksessä. Peruskou-

lutuskauden päätteeksi järjestetyssä 
konsertissa tunnelma oli katossa, ja 
viihdeilta toikin mukavan piristyksen 
varusmiesten harmaaseen arkeen. 
Kanttiiniteltassa riitti kuulijoita, sillä 
molemmissa esityksissä varusmiehiä 
oli paikalla niin paljon, että salissa oli 
vaikea löytää istumapaikkaa. Artistille 
Säkylän esiintyminen oli ensimmäinen 
inttikeikka.

-Pakko myöntää, että alussa kyl-
lä jännitti kovin, että minkälainen 

Suosikkiartistin 
ensimmäinen 
inttikeikka

meininki täällä armeijassa on. Vaikka 
asunkin aika lähellä varuskuntaa, on 
tämä ensimmäinen kerta kun olen int-
tiympäristössä. Ennen ei ole ollut edes 
keikkoja varuskunnissa, Chisu avasi 
tunnelmiaan konsertin jälkeen.

Varusmiespalvelukseen ensikoske-
tuksen saaneella Chisulla ei ole selvää 
mielipidettä viime aikoina paljon kes-
kustelua herättäneestä naisten ase-
velvollisuudesta.

-Ei mulla oo oikeestaan mielipidettä 
asevelvollisuudesta yleensäkään. Se 
on niin kaksipiippuinen juttu. Oike-
astaan on hienoa, että naisilla on va-
paus valita, mutta toisaalta aika moni 
nainen keskeyttää intin, kun on läh-

tenyt mukaan vääristä syistä. Jotkut 
lähtevät mukaan vaan näyttääkseen 
muille, että ovat tarpeeksi kovia pär-
jäämään intissä, mutta sitten ei hen-
kinen tai fyysinen kantti kestäkään, 
Chisu tuumasi.

Hän myöntää, että tuli ehkä itsekin 
harkinneeksi vapaaehtoiseen palve-
lukseen astumista ”joskus nuoruuden 
uhossa”. Haastattelun jälkeen viimei-
set fanit vielä jäävät jonottamaan ni-
mikirjoituksiaan. Niitä kirjoitellessaan 
Chisu lähettää terveisensä Porin Pri-
kaatin varusmiehille:

-Pitäkää hyvää meininkiä pystyssä 
jatkossakin, turha machoilu ja esittä-
minen pois inttikuvioista. Niin kuin sa-
notaan, ”Keep it cool!”

” 

Pitäkää hyvää mei-
ninkiä pystyssä 
jatkossakin, turha 
machoilu ja esittä-
minen pois inttiku-
vioista.
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KASVATTAVA KOKEMUS. Tulevan varusmiehen äi-
ti Lea Dahl (keskellä) kuunteli kiinnostuneena Han-
na-Maija Rosenbergin kokemuksia poikansa varus-
miesajalta, mm. siitä, miten paljon nuori mies kasvoi 
henkisesti palveluksen aikana. Kapteeni Christian Per-
heentupa kehotti kotijoukkoja kannustamaan ja ym-
märtämään varusmiespalveluksen suorittajaa.

Asevelvollisuus on aina-
kin periaatteessa ja useim-
miten henkisesti ja fyysi-

sesti kova juttu nuoren elämässä.  
- On erinomaisen hyvä asia, jos tu-
levan alokkaan kotiväki ja lähei-
set saavat lisävalistusta “sota-
väen meiningeistä”, turkulainen 
Hanna-Maija Rosenberg sanoo. 
Rosenberg kertoi Turun ensimmäisessä 
varusmiesinfossa kodin näkökulmasta 
asevelvollisuusajan arkisista asioista.  
Alunperin Porin Rykmentin-Porin 
Prikaatin killan Loimaan alueosas-
ton aloittama varusmiesinfo-järjes-
telmä toimii nyt jo Loimaan lisäk-
si Salossa sekä Turussa ja Porissa.  
Turussa koettiin tosi räväkkä avaus, 
sillä Heikkilän auditoriossa pidetty ti-
laisuus keräsi peräti noin 150 henkeä. 
Porissakin saatiin liikkeelle nelisenkym-
mentä henkeä heti ensi yrittämällä.  
- Poikamme kärsi aluksi korvatu-
lehduksista niin, että viikonvaih-
teessa lomalla turvauduimme eri-
koislääkärin palveluun. Sairastelun 
takia hän ei ehtinyt mukaan ikä-
luokkansa RUK-kurssille, mutta su-
vun sotilasperinteitä kunnioitta-

en hän kävi “jälki-RUK:in” eikä siinä 
ylipalveluskaan haitannut päätöstä.  
Rosenberginkin kokemus kaikkineen 
kertoo siitä, kuinka tärkeätä kodin 
ja läheisten tuki on varusmiehelle.  
- Kyllä sekin oli hienoa havaita, et-
tä ruotukavereiden hieno yhteis-
henki kannattelee nuorukaisten sel-
viämistä useinkin 
varmaan raskaas-
ta palveluksesta.  
- Meitä vanhempia 
ilahdutti kovasti se, 
että nuori mies kas-
voi henkisesti paljon 
armeijareissulla. Pal-
velusaikana sitä ei 
niinkään huoman-
nut, kun lomilla oltiin 
menossa kaverien 
kanssa. Kotiutumi-
sen jälkeen muutok-
sen on huomannut 
hyvinkin. Poikam-
me jatkaa kaupallis-
ta opiskelua. Työelä-
mässä hänelle koituu 
varmaankin hyötyä 
armeijan johtamis-

“Koti ja kaverit tukevat  
varusmiehen jaksamista”

koulutuksesta, Rosenberg selvittää. 

Varusmiesaika on kasvat-
tava kokemus

- Kannustakaa ja ymmärtäkää se-
kä pitäkää yhteyttä varusmieheen-
ne kotipuolesta, tiivisti kapteeni 

Teskti ja kuvat: Kari Nummila
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11.00  Killan valtuuskunnan kokous 
Upseerikerholla

11.00  Kahvitarjoilu Kanttiinissa 
(väistösotilaskoti) muille osallistujille

12.30  Seppeleenlasku Porilaispat-
saalla

13.00  Vuosikokous Hornin hallin 
Ritarisalissa, vuosikokouksessa käsi-
tellään Killan sääntöjen 11 §:ssä mai-
nitut asiat

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta r.y:n

vuosikokous ja vuosijuhla
pidetään Säkylän Huovinrinteellä
lauantaina 15.5.2010

14.00  Vuosijuhla Hornin hallin Ri-
tarisalissa
- esitelmä: neuvotteleva virkamies 
Janne Kuusela / PLM 
- palkitsemiset

15.30  Ruokailu Upseerikerholla

Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä

Alueosastomme toimialueena 
ovat Salon ja Someron kau-
pungit ja Marttilan kunta. 

Olemme osa Suomen suurinta jouk-
ko-osastokiltaa. Osasto järjestää eri-
laisia tilaisuuksia ja retkeilyjä, jotka 
liittyvät maa- ja ilmapuolustukseen. 
Tarkoituksena on lisätä jäsenten krii-
sivalmiutta ja yleensä tietämystä näis-
tä asioista. Viime vuosina arvostettua 
toimintaa on ollut palvelukseen as-
tuvien varusmiesten omaisille tarkoi-
tetut infotilaisuudet. Näissä prikaatin 
edustajat kertovat monipuolisesti va-
rusmiesajasta ja nykyaikaisesta soti-
laselämästä. Keskustelu on vilkasta ja 
kysymyksiä esitetään paljon.

Osaston toiminnassa on läpi vuo-
sikymmenten ollut perinteenä Porin 
Rykmentin ja Porin Prikaatin historian 
vaaliminen. Erityisesti olemme muis-
taneet Arvid Hornia, joka syntyi Ha-
likon Vuorentaan kartanossa vuonna 
1590. Hän oli Porin Prikaatin perinne-
joukko-osaston Porin Rykmentin en-
simmäinen komentaja vuosina 1626 
-28. Kuningas Kustaa II Adolf antoi 
16.2.1626 käskyn rykmentin perus-
tamisesta ja määräsi Arvid Hornin sen 
komentajaksi.

Eversti Arvid Horn on haudattu Ha-
likon kirkkoon. Alueosaston viisivuo-

Salossa jaetaan tietoa
ja vaalitaan historiaa

tisjuhlavuonna 1965 osasto sai luvan 
Arvid Hornin muistolaatan toteutta-
miseen hänen hautapaikalleen. Laa-
tan suunnitteli taiteilija Olof Eriks-
son.  Pronssiin valettu muistolaatta 
luovutettiin seurakunnalle 20.2.1966. 
Muistolaatta on Halikon kirkossa he-
ti pääsisäänkäynnin oikealla puolella 
olevan Hornien hautakammion koh-
dalla. Toinen alueosastomme toteut-
tama huomionosoitus on ollut muo-
tovalokuvan teettäminen Joensuun 
kartanossa olevasta eversti Arvid Hor-
nin vaakunasta. Se lahjoitettiin Po-
rin Prikaatille Kiltamme vuosijuhlas-
sa 18.5.2002. Näköisvaakuna on nyt 
nähtävissä Porin Prikaatin koulutus- ja 
toimintakeskuksessa, Hornin hallin Ri-
tarisalissa hyvin näyttävällä paikalla.

Nyt haluamme muistaa Arvid Hor-
nia paljastamalla muistolaatan hänen 
synnyinkodissaan Vuorentaan karta-
nossa. Päärakennuksen vanhin osa 
on 1500-luvulta ja on Suomen van-
hin asuttu koti tänään. Museoviraston 
luvalla ja kartanon omistajien myötä-
vaikutuksella voimme toteuttaa tä-
män historiallisen hankkeen. Kaikki 
toimintaamme tukevat tahot kutsum-
me juhlaamme. Juhlassa ei ole ”viral-
lista” tervehdysten vastaanottoa.

Christian Perheentupa sanomaansa. 
Perheentupa arvioi, että varus-
miesaika on kaikille kasvattava ko-
kemus, jolloin oppii olemaan isos-
sa porukassa ja toimimaan tiimissä. 
Hyvä palvelus antaa lyhyessä ajas-
sa hyvän todistuksen, jota työnan-
tajat arvostavat, Perheentupa sanoi.  
Porin tilaisuudessa oli yhtenä mukana 
selvittelemässä asioita Porin Prikaatin 
varusmiestoimikunnan puheenjoh-
taja, alikersantti Eppu Peltonen. Hän 
kertoo mukanaolijoiden olleen hyvin 
motivoituneita ja kiinnostuneita. Pel-
tonen kertoo itse kokeneensa varus-
miesaikana henkisesti raskaimmaksi 
sen, että ensimmäiset kolme viikkoa 
joutui olemaan erossa läheisistään.

 Killan puheenjohtaja Timo Mä-
ki havainnoi Turun tilaisuudesta eri-
tyisesti sen, että ihmisiä tilaisuus 
kiinnosti ja pohjavireenä oli selvästi 
maanpuolustushenkisyys. Palauttees-
sa toivottiin, että tilaisuuden anti tii-
vistettäisiin kahteen tuntiin kolmen 
asemesta ja että tilaisuus pidettäisiin 
ainakin kaksi viikkoa ennen palveluk-
seenastumista. Toiveet toteutetaan. 
Infot ovat käytännössä MPK:n kurs-
seja maanpuolustuspiirin toimiessa vi-
rallisena järjestäjänä niin, että kiltojen 
edustaja on samalla kurssinjohtaja. 

Porin Rykmentin - 
Porin Prikaatin 
Kilta ry.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä te-

kevä yhteisö, joka vaalii Porin Prikaa-

tin ja sen edeltäjäjoukko-osastojen kun-

niakkaita historiallisia perinteitä.

Lisätietoja:

www.porinrykmentin-
porinprikaatinkilta.fi
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Vala velvoitti jo 
1600-luvulla

Befhälein (befäl) päällystö
H.K.M.H(änen)K(uniinkaallinen) 
M(ajesteettinsa)
Skärmytslis (skärmytsling)kahakassa
Stormingis (stomning) rynnäkkössä
Fäldis (fält) kentällä
Phännickä (fana)lippu

Porin Prikaatin historia juontaa 
1600-luvulle. Tuolta ajalta on 
myös ensimmäinen suomek-

si kirjoitettu sotilasvala, joka on sisäl-
lytetty Kustaa II Adolfin sota-artik-
loihin.  Pietari Brahen aikaan v. 1642 
Hartikka Speitz suomensi sen Parai-
silla Tennalan kylässä. Tämän valan 
tai sen seuraajat monet esi-isistämme 
ovat vannoneet ennen meitä. Nykyi-
sessä valassa on ”kuningas ylitse Göt-
hin ja Wänden maan etc.” vaihtunut 
valtakunnaksi, lippu vaihtunut jou-
koksi sekä toimia, joihin sitoutuu, on 
avattu enemmän. Perusasiat ovat kui-
tenkin pysyneet, vaikka aikaa on ku-
lunut yli neljäsataa vuotta.

XVII 
  Niincuin nytt caicki yhteisest owat 

luwannet ja wannonet/että he tah-
towat meitä oikein cuulla/ ja meidän 
käskyjämme totella/ niin pitä mös hei-
dän nämät articlit pitämän ja ylösoje-
tull kädell wannoman jällen nouta-
waisen walan.

Yhteisen Befhälein ja Sol-
datein/niin myös Ryttärit-
ten wala.

Minä N.N. lupan ja wannon/ mun 
tahtowani olla/ sille Suuriwaldialle/
Korkia-Suguiselle Ruhtinalle ja Her-
ralle/ Herr Gustaff Adolphille / Ruod-
zin /Göthin ja Wändein Kuningal-
le/ Suuri Ruhtinalle Suomen maalle/ 
Hertolle wiroin maalle/ ja Karialas-
sa/ Herralle ylitze Ingerin maan ez ja 
Ruodzin walldacunnalle yhden wah-
wan ja uskollisen Sotamiehen ja Pal-
velian/ caickis asiois etziä ja edesautta 
H.K.M. ja waldacunnan hyvä ja hyö-
dytössä/ estä ja pois-torjua H.K.M ja 
waldacunnan waara ja wahingota/ ja 
ajallans/ tietä anda / ja cawachta H.K.

M. ja waldacunnan onnettomuutta. 
Sitten myös tahdon 

minä asetta ia laitta idzeni Sota-Ar-
ticlienperän/ cuin mun edesäni lue-
tut owat/ ja ne parhan woiman jälken 
täyttä ja noudatta/ ja minuani Mie-
hulisena pitä/ Rinda Sodas/Skärmyts-
lis ja Stormingis sekä maalla että we-
sill/cuhun-ga minä tilan perän taidan 
tulla ja asetetaan. Minun pitä ja mi-
nä tahdon wiriä ja wallmis olla wall-
womahan / ja työtä tehdä Kuningan 
ja waldakunnan hyväksi / olcon se 
Fäldis/Linnois/ Laiwan päällä taicka 
muualla cuhunca minä taitan käske-

tä. Minun Befälileni ja Esimiehilleni pi-
tä minun cuuliaisen oleman/ caikisa 
mitä he Kuningan hywäxi ja hyödytö-
xexi  käskewätt/ ja minuld Jumalan/ 
Kuningan ja jocaidzen cunniallisen 
miehen edes wastattapa on Phän-
nickäni/Lipun eli sen merkin alda/jon-
gaala minä säätty ja asettettu olen en 
minä tahdo paeta eli minuani pois ly-
myttä/ waan tahdon seurata sitä/ niin 
usein cuin mun tygoni sanotan: Engä 
myös Fäldisä siitä luopua /niin cau-
wan cuin minun Hengen elämäni/ ja 
terveyden sen salliwat/ ja caickis So-
dan hädis uscollisudeni tähden en 
säästä hengeni/ elämätäni ja caickea 
mimun woimani/ caickis myös niisä/ 
cuin ennen sanottu on/ niincuin yh-
den Kunniallisen Sotamiehen hyfwin 
seiso minuni pitä tachdon. Ja jos mi-
null jocu wirca H.K.M. ombi uscottu 
taicka wasta uscotuxi tulepi/ sen cai-
kel achkerudell täyttä ja nuodatta/ 
niin otan minä Jumalan minun auxe-
ni/ sielun ja ruumin puolesta/ cuin mi-
nä tämän uscollisest pidä

Teksti ja kuva: Simo Saarikko

TERVEKSI 
RAUMALT

Turun Upseerikerho
tilausravintola/juhlapalvelu

Aloitamme jälleen Kaivokadulla  uusituissa tiloissa
4.1.2010 alkaen

Kaivokatu 12, 20520 TURKU
02-2511 122     0400 487167

turun.upseerikerho@kolumbus.fi www.turunupseerikerho.fi
Ei erillistä tilavuokraa, erinomainen ruoka.

Häät, perhejuhlat, kokoukset, yritysjuhlat, karonkat.
Juhlapalvelustamme myös herkut kotiin,

työpaikalle, illanviettoihin.

Toimimme jälleen Kaivokadulla uusituissa tiloissa.

Häät, perhejuhlat, kokoukset, yritysjuhlat, karonkat, 
Juhlapalvelustamme myös herkut kotiin, työpaikalle, illanviettoihin.

Ei erillistä tilanvuokraa,  erinomainen ruoka.

turunupseerikerho@kolumbus.fi, www.turunupseerikerho.fi

Kaivokatu 12, 20520 TURKU
PUH. 02-2511 122, 0400 487 167

Turun Upseerikerho
tilausravintola/juhlapalvelu
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Tauko
paikalla
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