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Huhtikuu   1     2012

Tuntuuko siltä, että nyt on käynnistymässä todelli-
nen muutoksen kevät? Euron kriisi, valtiontalou-
den tasapainottaminen, kuntauudistus, puolustus-

voimauudistus ja vieläpä maavoimien uusi taistelutapa? 
Tuntuuko siltä, että nyt ilmassa on kerrankin kysymyksiä 
enemmän kuin vastauksia? Ovatko muutokset hallitta-
vissa? Tiedätkö, miten muutokset vaikuttavat sinun ja lä-
heistesi tulevaisuuteen? Vai ovatko asiat vielä niin etäisiä 
ja monimutkaisia, etteivät ne oikein jaksa 
kiinnostaa?

Puolustusvoimauudistuksesta tiedäm-
me ainakin sen, että vaikutukset Porin pri-
kaatille ovat myönteiset. Prikaati kasvaa ja 
vahvistuu, kun joukkoomme yhdistetään 
osia muista joukko-osastoista. Tiedämme 
myös, että suunnittelu on vasta käynnis-
tymässä ja että uudistuksen yksityiskoh-
dat selviävät kesään mennessä. Tiedäm-
me varmasti, että lopputulosta arvioidaan sen perusteella, 
tuottaako uudistettu Porin Prikaati kasvavaa suoritusky-
kyä kansallisen puolustuksen ja kriisinhallinnan tarpeisiin 
- kustannustehokkaasti ja ilman päällekkäisyyksiä. Toivot-
tavasti löydämme ratkaisuja, jotka perustuvat edellä mai-
nittuihin tavoitteisiin, emmekä kompastu tavanomaisiin 
eturistiriitoihin.

Suunnittelun edetessä on hyvä muistaa, että puolustus-
voimauudistuksessa on kysymys erittäin monimutkaisesta 
kokonaisuudesta, jota valmistellaan samanaikaisesti mo-
nella eri tasolla ja vielä kireällä aikataululla. Uskallan väit-

tää, että valmistelijat tekevät parhaansa. Tukekaamme ja 
auttakaamme heitä mahdollisuuksiemme mukaan.

 Henkilöstön aito sitoutuminen muutokseen tulee vaa-
timaan paljon. Nyt on osattava kertoa, mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, miten uudistus vaikuttaa jokaiseen 
työntekijään. Meillä ei ole varaa menettää henkilöstöäm-
me välinpitämättömyydelle tai toivottomuudelle, jotka 
molemmat sikiävät asioiden vaikeaselkoisuudesta ja siitä, 

että epäonnistumme tehtyjen ratkaisujen 
perusteluissa. Tässä jokaisella esimiehellä 
on tehtävä.

Puolustusvoimauudistus tulee vaikutta-
maan tavalla tai toisella melkein jokaisen 
puolustusvoimien palveluksessa olevan 
työkuvaan. Toivottavasti meillä on malt-
tia odottaa yksityiskohtien selviämistä. Nii-
tä odotellessa on hyvä suhtautua asioihin 
avoimin mielin, antaa osaamisensa käytet-

täväksi valmistelutyöhön ja tukea muutoksen kohteena 
olevia työkavereita. Meillä on ainutlaatuinen työyhteisö, 
joka on mahdollista säilyttää myös puolustusvoimauudis-
tuksen jälkeen. Siitä päätämme itse.

 Everstiluutnantti 
 Mikael Feldt
 esikuntapäällikkö
 päätoimittaja

Muutoksessa
mukana -
avoimin mielin

”
Puolustusvoima-
uudistuksesta tie-
dämme ainakin 
sen, että vaikutuk-
set Porin prikaa-
tille ovat myöntei-
set.
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Helmikuun alkupuolella 
julkistettu Puolustusvoi-
mauudistus kosketti myös 
Porin Prikaatia. 
Uudistuksessa Puolustus-
voimien rauhan ajan ra-
kenne supistetaan vastaa-
maan pienentyvää sodan 
ajan vahvuutta ja samalla 
parannetaan edelleen toi-
mintatapoja ja kustannus-
tehokkuutta. Uudistuksen 
toimenpiteillä pyritään 
saavuttamaan pysyviä ra-
kenteellisia säästöjä vuo-
desta 2015 alkaen.  Kaik-
kiaan Puolustusvoimien 
tavoitteena on säästää 
seuraavan neljän vuoden 
aikana yhteensä 800 mil-
joonaa euroa.

Uudistuksen keskeisenä ta-
voitteena on valmiusyh-
tymien vahvistaminen ja 
johtamistasojen vähentä-

minen. Sodan ajan joukkojen koulu-
tustarve ja palvelukseen astuvien ikä-
luokkien pienenevä koko huomioiden 
joukko-osastojen tehtävät voidaan 
hoitaa yhteensä 16 joukko-osaston 
voimin. 

Verrattuna moneen muuhun jouk-
ko-osastoon, Porin Prikaatiin kohdis-
tuneet muutokset olivat puolustus-
voimauudistuksessa pieniä. Tulevista 
muutoksista suurin on, että Porin Pri-
kaati saa sateenvarjonsa alle oman 
tykistön joukkotuotannon, kun Ty-
kistöprikaati lakkautetaan itsenäisenä 
joukko-osastona. Tykistöprikaati liite-
tään Porin Prikaatiin joukkoyksikkönä. 
Lisäksi Porin Prikaati saa velvoitteek-
seen joitakin Keuruulta lakkautetta-
van Pioneerirykmentin joukkotuotan-
totehtäviä.

Tykistöprikaatin nimen korvaavan 
joukkoyksikön nimi on vielä päättä-
mättä samoin kuin muutoksen toteut-
tamiseen liittyvät perusyksiköiden ni-
met ja uudelleenjärjestelyt.

Aluetoimistot uusiksi
Joukkoyksikköjen ja joidenkin pe-

rusyksikköjen muokkaamisen lisäk-
si Länsi-Suomen Sotilasläänin alai-
suudessa toimiva ja asevelvollisten 
asioita hoitava Satakunnan Aluetoi-
misto lakkautetaan vuoden 2014 lop-
puun mennessä, mutta samalla Porin 
Prikaatin alaisuuteen liitetään kaksi 
uutta aluetoimistoa, joita ovat Turun 
aluetoimisto ja Vaasan aluetoimisto. 
Suurin osa Porin Prikaatin varusmie-
histä tulee kuitenkin myös tulevaisuu-
dessa Varsinais-Suomen alueelta.

Puolustusvoimauudistus 
vahvistaa Porin Prikaatia
Teksti: Markus Malila  Kuva: Markku Niskanen/HS
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Uudistuksen vaikutukset Porin Pri-
kaatin ja Satakunnan Aluetoimiston 
henkilöstöjen työjärjestelyihin kos-
kettavat vain muutamia henkilöitä. 
Muutosten toteuttamisen jälkeen Po-
rin Prikaatilla on toimintoja Säkylässä, 
Niinisalossa, Turussa ja Vaasassa, jo-
ten voidaan puhua koko Länsi-Suo-
men voimatoimijasta. 

Rakennuskanta vaatii 
kehittämistä

Uudet suorituskyvyt ja mahdolliset 
muutokset saapumiserien suuruuk-
sissa luovat uusia vaatimuksia myös 
Huovinrinteen varuskunta-alueen ra-
kenteille. Porin Prikaatin nykyinen 
kasarmikanta on valmistunut 1960 
-luvulla ja kasarmien seuraavat pe-
ruskorjaukset on suunniteltu alkavak-
si vuoden 2015 alusta. Toistaiseksi on 
epäselvää, miten paljon petipaikkoja 
prikaatin alueella tarvitaan lisää, sillä 

lopulliset perusyksikköjaot ratkaisevat 
tulevien saapumiserien varusmiesten 
määrän.

Erityisesti pioneerien suojelukoulu-
tuksen tuominen Säkylään vaatinee 
kuitenkin myös uutta rakennuskantaa 
ja koulutuspaikkoja. Pioneeritoimin-
nan erikoiskalusto vaatii tiloja muun 
muassa ajoneuvoille sekä puhdistus-
kalustolle.

Rauhanturvaajien koulutus 
säilyy Huovinrinteellä

Puolustusvoimauudistuksen pää-
paino on Suomen sotilaallisen suori-
tuskyvyn säilyttämisessä Puolustus-
voimien päätehtävässä eli kotimaan 
puolustuksessa. 

Rauhanturvaajien koulutus ja kan-
sallinen huolto säilyvät jatkossakin 
Huovinrinteellä, vaikka muutoksia 
muun muassa Puolustusvoimien lo-
gistiikkajärjestelyihin on suunnitel-
tu. Vuoden 2014 loppuun mennessä 
perustettava Puolustusvoimien Lo-
gistiikkalaitos tulee olemaan vahvasti 
läsnä myös kriisinhallintaan liittyväs-
sä huoltotoiminnassa ja yhteistyö Po-
rin Prikaatin kanssa kriisinhallintaan 
liittyen päivittäistä. Nykyinen ”yhden 
luukun periaate”, jossa materiaali, 
henkilöstö, valmius ja johtaminen on 
keksitetty Huovinrinteelle, toimii erin-
omaisesti ja saa varauksetonta kiitos-
ta myös rauhanturvaajilta.
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Hyvät ystävät, Porilaiset!

Kevät etenee ja samoin tekee myös 
Puolustusvoimauudistus.

Uudistuksen ja samanaikaisesti to-
teutettavan säästöohjelman tavoit-
teena on saada tehtävät ja voimavarat 
tasapainoon pitkälle tulevaisuuteen. 
Porin Prikaatin päätehtävänä säilyy 
jatkossakin kansallisen puolustusky-
vyn kehittäminen. Tykistöprikaatin 
yhdistäminen samoin kuin Pioneeri-
rykmentin osien liittäminen Porin Pri-
kaatiin tehostavat toimintaamme täs-
sä tärkeimmässä tehtävässämme. 

Sotilaallinen kriisinhallinta ja virka-
apu muille viranomaisille kilvoittele-

vat myöskin riittävistä voimavaroista. 
Näissä kahdessa tehtävässä auttaa 
merkittävästi se, että voimme käyt-
tää niissä päätehtäväämme luotuja 
suorituskykyjä. 

Joukko-osastojen yhdistäminen, 
kuten myös samojen voimavarojen 
käyttäminen kaikkiin kolmeen tehtä-
väämme, on esimerkki toiminnan te-
hostamisesta. Tuottavuus paranee, 
sillä yhdistäminen keskittää voimava-
rojamme, kasvattaa joukko-osastom-
me kokoa ja auttaa hyödyntämään 
synergiaetujamme. Samaa tavoitet-
ta palvelevat uudet teknologiset so-
vellukset, joiden avulla ratkaisemme 

Puolustus-
voimauudistusta 
tehdään yhdessä

muun muassa Niinisalon ja Säkylän 
välisen suuren etäisyyden aiheutta-
mia haasteita. Yhdistämisen tulee en-
sisijaisesti vahvistaa kokonaisuutta eli 
valmiusyhtymää, ei sen osia.

Uudistuksen lopputuloksena odo-
tamme näkevämme Puolustusvoimat, 
joka kykenee puolustamaan koko 
Suomea, käyttää verovaroja kustan-
nustehokkaasti ja tuottavasti sekä on 
jatkossakin hyvä työpaikka. 

Puolustusministeriö antoi helmi-
kuussa ohjauskirjeessään suuntaviivat 
uudistukselle. Puolustusvoimissa seu-
raava työvaihe on organisaatiomuu-
tosten yksityiskohtainen suunnittelu 
ja valmistelu. Yhdessä Tykistöprikaa-
tin ja Pioneerirykmentin kanssa olem-
me antaneet lausunnon ensimmäi-
sestä luonnoksesta Porin Prikaatin 
joukkotuotantotehtäviksi ja niiden 
edellyttämästä organisaatiosta. 

Tätä kirjoitettaessa emme tiedä 
lausuntomme vaikutuksesta tai seu-
raavista suunnittelutehtävistä, joten 
malttakaamme odottaa. Sen tiedäm-
me, että organisaatioita koskevat hal-
linnolliset muutosesitykset puolustus-
ministeriölle valmistellaan toukokuun 
alkuun mennessä ja päätöksiä niistä 
voimme odottaa kesäkuussa. Näiden 
pohjalta oma suunnittelumme ja val-
mistelumme tarkentuu. 

Mitä me Porilaiset voimme tehdä 
odottaessamme lisäperusteita suun-
nittelulle?

Voimme valmistautua tulevaan 
suunnittelu-urakkaan ainakin kahdel-
la tavalla.

”
Joukko-osastojen yhdis-
täminen on aina hyvin 
monitahoinen ponnistus. 
Siinä jokainen henkilö 
on otettava huomioon 
omana itsenään.
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Eversti Juha Pyykönen
Porin Prikaatin komentaja

Voimme olla yhteydessä kolle-
goihimme Tykistöprikaatissa ja Pio-
neerirykmentissä. Yhteydenoton 
tavoitteena voisi olla luontevan kes-
kusteluyhteyden luominen ja näin se 
olisi alku yksityiskohtaiselle suunnit-
telutyölle, kun sen aika tulee. Tähän 
mennessä olemme luottamushenki-
löiden sekä joukko- ja perusyksiköi-
den päälliköiden kanssa vaihtaneet 
näkemyksiä tavoista saattaa kollegat 
samaan pöytään tutustumaan toisiin-
sa. 

Esimiesten osalta yhteydenotot 
ovat siis jo vireillä, mutta miten saa-
tetaan muut Porilaiset luontevas-
ti silmätysten tulevien työkavereiden 
kanssa? Toivon, että tämän tekstin lu-
kijoilta tulisi hyviä ehdotuksia yhteis-
ten tilaisuuksien järjestämiseen. 

Toinen tapa valmistautua tulevaan 
koskee erityisesti esimiesasemassa 
toimivia, mutta toki kaikkia Porilai-
sia. Meidän esimiesten on valmistau-
duttava ajatuksissamme tulevaan koi-
tokseen, jossa valtakunnan parhaat 
oman alansa asiantuntijat kolmesta 
joukko-osastosta tutustuvat toisiinsa, 
oppivat ja löytävät hyvän, yhteisen 
tulevaisuuden neljällä paikkakunnalla.

Joukko-osastojen yhdistäminen on 
aina hyvin monitahoinen ponnistus. 
Siinä jokainen henkilö on otettava 
huomioon omana itsenään. Useim-
mat toimialat ja kaikki tasot ovat mu-
kana suunnittelussa. Lisäksi jokai-
nen esimies on velvollinen katsomaan 
omaa vastuualuettaan kokonaisuus 
huomioiden. 

Meillä jokaisella, asemaan tai teh-
tävään katsomatta, on mahdollisuus 
oppia toisiltamme. Etsimme kaikil-
le hyväksyttävää ratkaisua, joka on 
olemassa, mutta kukaan ei vielä tie-
dä millainen siitä lopulta tulee. Mei-
dän on löydettävä se yhdessä. 

Etsiminen vaatii avointa, ennakko-
luulotonta vuoropuhelua meiltä jo-
kaiselta. Vuoropuhelussa kuulemme 
ristikkäisiä ja toisensa poissulkevia nä-
kökulmia ja ratkaisuehdotuksia. Vuo-
ropuhelussa erimielisyyksistäkin löy-
detään eteenpäin vievää voimaa. 
Kyseenalaistaminen, kysyminen ja 
keskustelu ovat vuoropuhelun keski-
össä ja välttämättömiä onnistumiselle. 

Tarvitsemme värikästä vuoropu-
helua, jossa ei pidetä yksinpuheluita, 
vaan kuullaan ja ymmärretään erilai-
sia ajatuksia samasta asiasta. Erilai-

suudesta syntyy usein myös kitkaa, 
joka voi auttaa meitä löytämään uu-
sia ajatuksia ja tapoja tehdä työmme 
korkealla laadulla ja tyytyväisyydellä 
myös jatkossa. 

Esimiehiltä vaaditaan ehkä aiempaa 
enemmän uskallusta rohkaista alaisi-
aan koettelemaan vallitsevia käytän-
töjä. Meiltä jokaiselta vaaditaan ky-
kyä esittää kaikenlaisia kysymyksiä, 
joihin vastaukset löydämme yhdessä. 

Joukko-osastojen yhdistäminen on 
mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen ti-
laisuus meille kaikille. Osallistumal-
la ja olemalla aidosti mukana voimme 
jokainen vaikuttaa lopputulokseen. 
Yhteisenä tavoitteenamme on luoda 
korkealaatuista osaamista, ammat-
titaitoa, ylpeyttä ja työssä viihtymis-
tä vähintäänkin samalla tasolla, jolla 
olemme siitä nauttineet työpaikoil-
lamme tähänkin päivään saakka.

Työtä  
tekevälle
Säkylän kunnassa työllisyys 
on vankalla pohjalla varus
kunnassa ja elintarvike
teollisuudessa. Sille pohjalle 
on hyvä rakentaa – vaikka 
oma koti.

Mikä on sinun syysi viihtyä? 
www.sakyla.fi
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Tammikuun saapumiserän soti-
lasvala vannottiin usean vuoden 
tauon jälkeen Huovinrinteel-

lä. Valapäivän tapahtumia seuraa-
maan oli totuttuun tapaan saapunut 
tuhansia omaisia ja ystäviä. Sotilas-
kodin peruskorjauksen valmistuttua 
urheilukenttä oli vapautunut soti-
laskoti-kanttiinin alta ja yleisö pääsi 
nauttimaan paraatijoukosta varus-

Sotilasvala Porin Prikaatin urheiluk entällä 17.2.
kunnassa, pienen lumisateen ja pak-
kasen kera.

Valapäivän ohjelmaan kuului myös 
ohimarssi, jonka joukko suoritti Pori-
laistiellä yleisön tiiviissä ”puristukses-
sa”. Marssiosaston jatkeena yleisölle 
esiteltiin prikaatin uusinta ajoneuvo-
kalustoa, mm. panssaroitu miehistön-
kuljetusajoneuvo XA-360.

Teksti Antti Muhonen Kuvat: Daniel Dimitroulis

Valan kaavan esilukijana toimi 
turkulainen sotaveteraani 
Paavo Pelttari.
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Sotilasvala Porin Prikaatin urheiluk entällä 17.2.
Valapäivän juhlallisuudet aloittaa 
perinteisesti seppeleenlasku san-
karihaudalle. Säkylän kirkon san-
karihaudalle seppeleen laskivat 
eversti Juha Pyykönen, yliluut-
nantti Timo Hiljanen ja säkyläläi-
nen alokas Antti Ojala.

.
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Ensiksi haluan esittää tammi-
kuun 2012 saapumiserän puo-
lesta Teille, sotiemme veteraa-

nit, kiitoksen niistä uhrauksista, joita 
Te olette kotimaamme puolesta teh-
neet. On täysin Teidän ansiotanne, 
että saimme hetki sitten vannoa va-
lamme itsenäiselle Suomelle.

Tänään saapumiserämme vannoi 
sotilasvalansa, alokasaikamme loppui 
ja meistä tuli jääkäreitä, pioneereja 
ja viestimiehiä. Peruskoulutuskauden 
päättyessä kahden viikon kuluttua, 
meillä on taistelijan perustaidot hal-
linnassa ja meistä jokainen alkaa eri-
koistua omaan sodanajan tehtävään-

”Kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
arvoisa valayleisö, Porilaiset.

sä. Samalla meistä tulee osa itsenäisen 
kotimaamme puolustajajoukkoa.

Ensimmäisten viikkojen aikana 
olemme alkaneet tottua sotilaalli-
seen arkeen ja ennen kaikkea kuriin 
ja järjestykseen. Koulutus, jota meil-
le on annettu, on ollut vaativaa mut-
ta oikeudenmukaista. Mitään ylitse-
pääsemätöntä se ei ole ollut, kunhan 
jokaisella on asenne ja yritys ollut 
kohdallaan.  Koulutuksessa menesty-
mistä on edesauttanut myös saapu-
miserässä vallinnut hyvä ryhmähenki.

Myös omaisille osoitamme kiitok-
semme. Teidän moninainen tuken-
ne on tärkeää meille jokaiselle asevel-

volliselle. Te autatte meitä jaksamaan 
tässä kovin erilaisessa sotilasyhteisös-
sä ja toimitte korvaamattomana hen-
kireikänä varuskunnan ulkopuolelle.

Palvelustoverini, olkaamme kiitol-
lisia aiemmille sukupolvillemme. On 
heidän ansiotaan, että saamme elää 
itsenäisessä Suomessa. On myös mei-
dän velvollisuutemme sitä tarvittaessa 
puolustaa. Meidän tulee olla ylpeitä 
siitä, että suoritamme asevelvollisuut-
tamme isänmaamme puolesta ja toi-
vomme, että jatkossakin saamme elää 
ulkopuoliselta uhalta turvassa, ja rau-
hassa.

Jääkäri Antti Ojalan puhe sotilasvalpäivänä 17. helmikuuta.
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Paattislaiset Pentti Virtanen ja He-
li Rupponen seisoivat tuhansien 
muiden vanhempien kanssa Huo-
vinrinteen urheilukentän reunalla seu-
raamassa tammikuun saapumiserän 
sotilasvalaa. Edellisen kerran he oli-
vat seuraamassa tärkeää tapahtumaa 
viime elokuussa Alastarolla, kun per-

kerralla Alastarolla liikutus pyrki väki-
sin esiin, ja mahtavaa oli päästä seu-
raamaan tätä Huovinrinteen valaakin, 
Heli Rupponen vakuuttaa. 

Valan tapahtumien, komentojen, it-
se sotilasvalan ja puheiden tulkkauk-
sen hoitivat Krista Harju Piikiöstä ja 
Timo Isomäki Turusta. Tulkkauspal-
velu on lakisääteistä palvelua, jota on 
mahdollisuus saada KELA:n kautta 
180 tuntia vuodessa. Tulkkausta on-
kin hyvin saatavilla, kunhan muistaa 
riittävän ennakoinnin tilausta tehdes-
sään. Rupposen mukaan hätätilan-
teessa palvelu on käytettävissä noin 
päivän varoitusajalla.

Kotona 19- ja 21-vuotiaiden poi-
kein ensimmäinen kieli on ollut viitto-
makieli, ja puhutun suomen kielen he 
ovat oppineet isovanhempien, suku-
laisten ja ystävien kautta. Perheen isä 
Pentti Virtanen olisi itse aikanaan ha-
lunnut suorittaa varusmiespalveluk-
sen, mutta kuurouden takia se ei ol-
lut mahdollista. Hän kaipaa kuuroille 
mahdollisuutta varusmiespalveluksen 
tai jonkin lyhyemmän asepalveluksen 
suorittamiseen. Myös Helistä kumpu-
aa vahva maanpuolustustahto, ja hän 
onkin suorittanut Maanpuolustus-
koulutuksen järjestämiä vapaaehtoi-
sia kursseja.

heen nuorempi poika vannoi sotilas-
valansa, nyt vuorossa oli vanhemman 
pojan vala. Erikoiseksi tapahtuman 
tekee se, että molemmat vanhemmat 
ovat kuuroja, mutta seurasivat valati-
laisuuden tapahtumia viittomakielellä 
tulkattuna.

Vaikuttava tilaisuus, ensimmäisellä 

Vala viitottuna
Teksti: Matti Vihurila  Kuva: Antti Muhonen

Kosken Osuuspankki • Kyrön Seudun Osuuspankki
Liedon Osuuspankki • Piikkiön Osuuspankki • Vaskion Osuuspankki

www.poppankki.fi

Parasta palvelua elämän eri vaiheisiin
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Pähkäilin vuosi sitten puolustus-
voimauudistusta tällä samalla 
palstalla. Hanke oli silloin vain 

muutaman kuukauden ikäinen eikä 
sen sisällöstä ollut olemassa edes kar-
keaa hahmotelmaa.

Nyt kun uudistuksen alkupaukut on 
ammuttu, voin todeta olleeni oikeas-
sa ainakin kolumnin otsikossa: Uusi 
asento on ison työn takana. Tein joi-
takin hapuilevia arvauksia johtoaja-
tuksena se, että nyt puolustusvoimat 
joutuu kajoamaan myös ilma- ja me-
rivoimiin.

Osa ennustuksista osui ainakin sin-
ne päin. Ilmavoimien kouluverkos-
to harvenee; kolme lennostoa säilyy, 
mutta Hornetit keskitetään kahdelle 
kentälle. Merivoimat keskittää laivas-
totoiminnan Turkuun.

Isoin työ on kuitenkin yhä edessä. 

Isoin työ on vielä 
edessä

Poliitikot ovat jo antaneet näytteitä 
tulevasta. Karvain pala koostuu odo-
tetusti varuskuntien lakkauttamisista.

* * *
Helsingin Sanomat julkisti maalis-

kuun puolivälissä tutkimuksen, jonka 
mukaan vain neljännes upseerikun-
nasta uskoo Suomen pystyvän puo-
lustamaan koko maata puolustusvoi-
mauudistuksen jälkeen.

Tämä huolestuttaa. Eivätkö up-
seerit luota joukkonsa ylimpiin, jotka 

ovat saaneet olla uudistusta valmis-
telemassa? Uudistus on nimittäin si-
käli ainutlaatuinen lajissaan, että sitä 
on tehty asiantuntija- eikä poliitikko-
vetoisesti.

Puolustusvoimat on itse saanut laa-
tia ratkaisumallin ja vakuuttanut koko 
ajan, että lähtökohtana ovat maan-
puolustuksen tarpeet.

Ratkaisumallin ydinkohta on mai-
ninta, jonka mukaan puolustusvoimi-
en hallintoyksiköiden määrä puolittuu 
nykyisestä noin 50:stä. Esimerkiksi so-
tilasläänien esikunnat lakkautetaan.

* * *
Kaikki kunnia demokratian peli-

sääntöjen mukaisesti valituille poliiti-
koille, mutta jossain kulkee uskotta-
vuuden raja. Jos poliitikko puolustaa 
lakkautuksen uhkaamaa varuskuntaa 
aluepoliittisista syistä, hän pysyy vie-
lä lestissään eli äänestäjiensä asialla. 
Mutta jos poliitikko väittää valtakun-
nan turvallisuuden sen vuoksi vaaran-
tuvan, hän autuaasti unohtaa etteivät 
nykyajan varuskunnat ole muinaisia 
linnoja, joiden muureilta kaadetaan 
kiehuvaa öljyä päälle käyvän viholli-
sen niskaan.

Minusta ei ole erityisen vaikea ym-
märtää millaisen tilanteen edessä 
puolustusvoimat on. Henkilöstöku-
lut kasvavat ja materiaalikulut niitä-
kin  enemmän. Samaan aikaan va-
rusmiesikäluokat pienenevät. Neljässä 
vuodessa noin 4 000:lla.

Todellisuutta on uskallettava katsoa 
silmästä silmään ollaan sitten poteros-
sa tai Arkadianmäen arvotalossa.

* * *
Porilaisessa on syytä käsitellä myös 

Porin prikaatia ja porilaisia.
En kuullut missään vaiheessa ke-

nenkään epäilevän, että uudistus uh-
kaisi Säkylän varuskuntaa. Eikä se 
uhkaakaan  - ainoastaan Säkylän alue-
toimisto joutui täältä lakkautuslistalle, 
mutta sen henkilöstölle uskotaan löy-
tyvän töitä.

Uutta työtä tuovat ainakin Tykistö-
prikaatin hallinnollinen yhdistäminen 
Porin prikaatiin sekä Satakunnan pio-
neeripataljoonan vahvistaminen lak-
kautettavan Pioneerirykmentin joilla-
kin osilla.

Julkisesti on jo puhuttu noin 60 uu-
desta työpaikasta, uudesta porilaises-
ta siis.
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Kirjoittaja Jorma Pihlava on Turun Sano-
mien aluetoimittaja ja Porilainen-lehden 
avustaja.

”
Todellisuutta on uskal-
lettava katsoa silmästä 
silmään ollaan sitten po-
terossa tai Arkadianmä-
en arvotalossa.
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3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE MAAHANTUOJA: Mastermark Brands Oy, Ravurinkatu 11, 20380 TURKU, (02) 2760 250, www.mastermarkbrands.fi 

Victorinox SwissTool 
3.0323.3CN on Suomen 
Puolustusvoimien käyttämä 
monitoimityökalu. 



Porin Prikaatissa Kriisihal-
lintakeskuksessa koulut-
tajatehtävissä toimiva ja 
kansainvälisissä kriisihallin-

taoperaatioissa kokemuksiaan kar-
tuttanut kapteeni Lauri Kajava vas-
taanotti helmikuussa merkittävän 
tunnustuspalkinnon. Itse puolustus-
voimain komentaja, kenraali Ari Pu-
heloinen luovutti jalkaväenkenraa-
li Adolf Ehrnroothin kunniapalkinnon 
Kajavalle ja kahdelle muulle ansioitu-
neelle sotilaalle. 

Tunnustus on erittäin arvostettu so-
tilaiden keskuudessa ja sitä lisää tun-
tuva taloudellinen panos palkittaville, 
joka tänä vuonna oli arvoltaan yh-
teensä 45 000 euroa. 

Kenraali Ari Puheloisen mukaan on 
hienoa, että säätiön säännöt mah-
dollistavat puolustusvoimien omilla 
päätöksillä palkita käytännön työssä 

Kapteeni Lauri Kajavalle Ehrnrooth-palkinto

Suomalaisten sotilaiden 
koulutus on oikealla tiellä
Teksti: Samuli Vahteristo   Kuva: Puolustusvoimat

kentällä tai esikunnissa ansioituneita 
sotilaita.

– Tässä on hyvää se, että säännöis-
sä todetaan, että tämä koskee sotilai-
ta. Tätä ei ole rajattu mihinkään tiet-
tyyn henkilöstöryhmään. Aina täytyy 
olla joku, joka on selkeästi kentällä 
ansioitunut ja jolla on sellaista perin-
teiseen hyvään johtamiseen liittyvää 
työtä ja ominaisuuksia. Se voi olla jo-
kin yksittäinen teko, mutta se voi ol-
la myös pidemmän aikavälin kunnos-
tautuminen.

Kapteeni Lauri Kajava on palvel-
lut kahteen otteeseen Suomen krii-
sinhallintajoukossa Afganistanissa. 
Jälkimmäisellä kerralla hän johti jää-
kärikomppaniaansa menestyksellises-
ti monissa operaatioissa ja tehtävissä 
sodankaltaisissa olosuhteissa. Teh-
tävien aikana hänen komppaniansa 
joutui useita kertoja taistelukosketuk-

seen kapinallisten kanssa sekä tien-
varsipommi-iskun kohteeksi.

Erityisesti kapteeni Kajava kunnos-
tautui 16.7.2011, jolloin komppani-
an tukema Afganistanin armeijan ja 
poliisin yhteisyksikkö joutui kapinal-
listen hyökkäyksen kohteeksi. Pitkäl-
ti kapteeni Kajavan taitavan johtamis-
toiminnan ansiosta operaatio saavutti 
tavoitteensa ja kapinalliset lyötiin alu-
eelta. Tällä rintamasuorituksella oli 
suuri merkitys alueen siviiliväestön 
turvallisuudelle ja Afganistanin ase-
voimien uskottavuudelle.

Joukolle kuuluu myös 
kunnia

Kajava itse korostaa, että Afganis-
tanin tapahtumat osoittivat, että tiu-
koissa tilanteissa pärjätään, kun nou-
datetaan vanhoja perustotuuksia.

Kapteeni Lauri Kajava 
korostaa yhteistoiminnan 
merkitystä paikallisten 
toimijoiden ja väestön 
kanssa.  Meneillään 
partion suunnittelu 
Afgaanipoliisipäällikön 
kanssa.
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- Avain osaamiseen syntyy kovan 
harjoittelun kautta. Sen perusta on 
äksiisinomainen koulutus eli lukemat-
tomat toistot perusasioiden ja eri ti-
lanteisiin sopivien toimintatapojen 
hallitsemiseksi rutiininomaisesti. 

Kajava haluaa kouluttajaveljille ym-
päri Suomea välittää,  että varusmies-
ten koulutuksessa ollaan oikealla tiel-
lä. Hänen mukaansa jo pelkästään 
pelkällä kansallisella varusmieskoulu-
tuksella pärjäisi pitkälle kriisinhallinta-
tehtävissä.

- Porin Prikaatin kansainvälinen 
koulutus antaa lisäarvoina englannin 
kielen sotilassanaston, lisää laajemmin 
ymmärrystä joukon kansainvälises-
tä tehtävästä kohdemaassa, opettaa 
toimimaan erilaisessa kieli- ja kulttuu-
riympäristössä sekä ohjeistaa, miten 
yhteistoiminta on parasta hoitaa pai-
kallisen väestön kanssa.

Kajava kuvaa Helsingin Säätytalol-
la pidettyä tilaisuutta puitteiltaan hie-
noksi ja palkitseminen lämmittää hä-
nen mieltään. Erityisesti hän jakaa 
tunnustuksen Afganistanissa johta-
mansa joukon kanssa.

- Toinen vanha perustotuus on, et-
tä koko joukon ja sen yksittäisten so-
tilaiden yhteispanoksesta muodostuu 
lopputulos kussakin tehtävässä. Mo-
nasti on kuitenkin niin että esimies ke-
rää kunnian tai palkitaan.

huolellinen valmistautuminen 

takaa hyvän lopputuloksen.
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Porilaistaistelija
-kouluttajapalkinnot:
Luutnantti Tomas Holmlund
Yliluutnantti Ari Korkeakoski
Ylikersantti Jaakko Liimatta

Porin Prikaatin levyke, kultainen:
Luutnantti Pekka Kaski
Kapteeni Kalle Leinonen
Yliluutnantti Osmo Bräysy
Luutnantti Petri Rytsölä

Porin Prikaatin levyke, hopeinen:
Vääpeli Esa Pohjolainen
Yliluutnantti Arto Rajala
Vääpeli Teemu Hakamäki
Henkilöstösuunnittelija Eveliina Yski
Arkistosihteeri Katriina Varjonen

Porin Prikaatin levyke, pronssinen:
Yliluutnantti Lotta Kotkasaari
Luutnantti Sami Koivisto
Ylikersantti Ville Tahvanainen
Yliluutnantti Petteri Kauppinen
Luutnantti Sampo Vainio
Ylikersantti Kuusisto Tapio
Varastonhoitaja Elomaa Kimmo
Insinööriluutnantti Tommi Toppinen

Ylikersantti Rauno Lehtovuori
ATK-suunnnittelija Sakari Setälä
Kapteeni Sebastian Kekki
Suunnittelija Elisa Huhtanen
Henkilöstösihteeri Kati Kulmala
Yliluutnantti Toivo Pollock
Ylil Jani Karlsson

Vuoden Työpiste:
Satakunnan Pioneeripataljoonan 
Esikunta

Vuoden siviilityöntekijä:
Toimistosihteeri Sirkku Merta, 
Lupahallintopiste

Vuoden kärkikouluttajat:
Yliluutnantti Lauri Kohva
Luutnantti Topi Laitila
Luutnantti Jussi-Pekka Niemelä

Vuoden urheiluteko:
Ylikersantti Heikki Tyrväinen

Vuoden liikuntavaikuttajat:
Yliluutnantti Joni Halli
Yliluutnantti Kari Ojanen
Luutnantti Niko Nieminen

Porilaisristit, 
Porin Prikaatin henkilökunta:
Asentaja Erkki Hassi
Simulaattori-insinööri Janne Helenius
Yliluutnantti Aki Hugg
Kersantti Jarkko Huovila
Yliluutnantti Jani Hurri
Yliluutnantti Lauri Kohva
Ylikersantti Timo Kärri
Ylikersantti Oskari Kössi
Ylikersantti Pekko Lahdensuu
Insinööriyliluutnantti Joni Leinonen
Ylikersantti Matti Muntola
Yliluutnantti Juha Aleksi Mäkinen
Everstiluutnantti Janne Mäkitalo
Yliluutnantti Ilkka Mäki-Ullakko
Kersantti Mikko Nurmi
Elektroniikka-asentaja Matti Piltti
Yliluutnantti Toivo Pollock
Ajoneuvoasentaja Markus Rannan-
mäki
Insinööri Jarno Rautionaho
Varastonhoitaja Esko Rossi
Yliluutnantti Marko Saarela
Toimistosihteeri Hanna Saari
Ylikersantti Vesa Savela
Yliluutnantti Teemu Savolainen
Ylikersantti Jaakko Vainionpää
Kersantti Aleksi Viikinkoski
Elektroniikka-asentaja Frans Vähä-
Heikkilä

Lisäksi:
Toimistosihteeri Kauko Reijo, Län-
si-Suomen Huoltorykmentti, Säkylän 
Vaatetuskorjaamo
Asentaja Timo Neittamo, Länsi-Suo-
men Huoltorykmentti, Säkylän Vaate-
tuskorjaamo
Varastomies Keijo Huhtala, Länsi-
Suomen Huoltorykmentti, Säkylän 
Vaatetuskorjaamo

Ylietsivä Seppo Luotonen, Pääesikun-
nan tutkintaosasto

Karhunpääpuukko
Varastonhoitaja Kauno Mäkinen
Varastonhoitaja Olli Vahala

Maavoimien aloitepalkinto
Ylil Kimmo Heino

Porin prikaatin aloitepalkinto
Ylil Kimmo Heino
Ylil Pasi Pelkonen
Varhoit Juho Klemetti 

Porin Prikaatin vuosi-
päivänä 2012 palkitut



Porin Prikaatin Vuoden työpis-
teen kunniataulun sai vuosijuh-
lapäivänä vuodeksi haltuunsa 

Satakunnan Pioneeripataljoonan esi-
kunta. Pioneeripataljoonan esikun-
nassa ollaan kunniataulusta ylpeitä – 
Eikä suotta

Satakunnan Pioneeripataljoonan 
esikunta on useiden vuosien ajan teh-
nyt pyyteetöntä työtä pataljoonan ja 
myös prikaatin hyväksi, tukien sään-
nöllisesti ja johdonmukaisesti eri yk-
sikköjä koulutuksen suunnittelussa ja 
henkilöstön käytössä. 

– Pataljoonan esikunnan päätehtä-
vä on olla tukena yksiköiden suuntaan 
mm. hallinnossa, henkilöstöresurs-
seissa ja henkilöstön kurssittamisessa. 
Kynnys yksiköiden suuntaan on ma-
tala, luuria ei koskaan lyödä soittajalle 
korvaan, oli kyse sitten mistä tahansa, 
alustaa pataljoonaupseeri Mika Ven-
telä. 

Palvelusasioissa pataljoonan esi-
kunta on johdonmukaisesti ponnistel-
lut myös prikaatin yhteisiä tavoitteita 
kohti. Esikunta on saanut toistuvas-
ti hyvää palautetta Porin Prikaatin eri 
hallintoyksiköiltä yhteistoiminnan su-
juvuudesta ja määräaikojen puitteis-
sa annetuista vastauksista tukipyyn-
töihin ja muihin vastaaviin tarpeisiin. 

Satakunnan Pioneeripataljoonan 

esikunta on kyennyt kokoamansa 
palautteen perusteella kehittämään 
johtamiensa aselajiharjoitusten pe-
rusrakennetta sellaiseksi, että se on 
vastannut parhaalla tavalla eri jouk-
ko-osastojen esikunta- ja viestipatal-
joonien sekä aselajiyksiköiden koulu-
tustarpeisiin. 

Pataljoonan esikunnan omaa toi-
mintaa on kehitetty johdonmukai-
sesti kahdesti vuodessa järjestetyillä 
täydennyskoulutustilaisuuksilla, joil-
la on lisätty tietoutta mm. kantahen-
kilökunnan peruskoulutuksen sisältä-
mistä pioneeri-, panssarintorjunta- ja 
tiedusteluosuuksista ja aselajille saa-
puvasta taisteluvälinemateriaalista. 
Täydennyskoulutukseen on myös si-
sällytetty tutustumismatka lähimpiin 
joukko-osastoihin sekä esikuntiin – 
kertoo edellinen pataljoonankomen-
taja Janne Mäkitalo

Esikuntaa pitkään johtanut patal-
joonaupseeri, majuri Mika Ventelä on 
luonut alaisiinsa erinomaisen yhteis-
hengen ja avoimen ilmapiirin. Asian-
tuntemuksen, ammattitaidon ja perin-
teisen sotilaallisen kurin ja järjestyksen 
rinnalla työpisteessä korostetaan inhi-
millisiä arvoja. – Ongelmatilanteet tai 
kriisit tuodaan avoimesti heti esille ja 
asioista uskalletaan puhua vaikka nii-
hin ei heti ratkaisua löytyisikään. Työ-

kaveria kuunnellaan, tukea saadaan 
ja sitä annetaan, korostaa toimistosih-
teeri Hanna Saari. 

– Yhteiset pataljoonaillat ovat meillä 
yksi tapa kohottaa yhteishenkeä ja ot-
taa vastaan uusia työntekijöitä ja tu-
tustuttaa henkilöstö toisiinsa. Samalla 
lahjotaan, kehutaan ja ”pois potki-
taan” muihin työtehtäviin siirtyneet 
työkaverit. Kuten nyt illalla Lappeen-
rantaan Maasotakouluun Sotataidon 
– ja kouluttamisen opettajaryhmän 
johtajaksi siirtynyt everstiluutnant-
ti Janne Mäkitalo, valaisee pataljoo-
naupseeri Mika Ventelä. Haastattelu-
päivänä järjestettyyn pataljoonailtaan 
oli etukäteen ilmoittautunut 42 Sata-
kunnan Pioneeripataljoonan (Esikun-
ta, 1. Pioneerikomppania ja Panssa-
rintorjuntakomppania) työntekijää, 
joka vastaa n. 95 prosenttia henkilös-
töstä.

Esikunnan kynnys on
asiakkaille matala

Satakunnan Pioneeripataljoonan Esikunta palkittiin vuoden työpisteenä:

Enimmäistä kertaa Vuoden työpis-
teeksi valittiin joukkoyksikön esikun-
ta. Palkinnon kanssa k uvassa ovat 
vasemmalta alkaen: yliluutnantti 
Petteri Viitanen, pataljoonankomen-
taja everstiluutnantti Janne Mäkitalo 
(1.2. alkaen Maasotakoulu), toimis-
tosihteeri Hanna Saari, pataljoo-
naupseeri majuri Mika Ventelä ja 
luutnantti Pekka Kaski. 

Teksti ja kuva: Antti Muhonen
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Yliluutnantti 
Ari Korkeakoski, 
1. Jääkärikomppania

Yliluutnantti Ari Korkeakoski on ke-
hittänyt ja kouluttanut jääkäriasela-
jia vuosikausia kiitettävin tuloksin. 
Hän on kriisinhallinta- ja taisteluvä-
linehuoltokoulutuksen kärkiosaaja. 
Korkeakoski on kehittänyt aktiivises-
ti osaamistaan mm. kriisinhallintaope-
raatioissa, joista saamaansa kokemus-
ta hän on kiitettävästi jalkauttanut 
varusmieskoulutukseen.

Mielenkiintoa kriisinhallintaan Aril-
la on riittänyt, sillä koko sotilaan työ-
uransa vuodesta -98 alkaen hän on 
kouluttanut 1. JK:ssa. Rauhanturva-
tehtävissä ulkomailla hän on palvel-
lut: KFOR Kosovo 2001, ALTHEA/
EUFOR Bosnia 2005–2006, SKJA Af-
ganistan 2011. Lisäksi kokemusta on 
karttunut vuosittaisista kansainvälisis-
tä harjoituksista Liettuasta, Puolasta, 
Norjasta ja Ruotsista.

– Hyvä sotilaskouluttaja osaa las-
keutua joukon tasolle, ei piiloudu 
”nappien” taakse vaan osallistuu toi-
mintaan ja tekee tarvittaessa myös it-
se. Opetettava asia on hallittava läpi-
kotaisin ja osattava myös perustella, 
miksi joku asia tehdään tietyllä taval-
la. Nykyvarusmiehelle ei riitä pelk-
kä käskeminen tai huutaminen, pitää 
osata motivoida. 

Kouluttajan pitää olla helposti lä-
hestyttävä ja aidosti kiinnostunut alai-
sistaan ja heidän ongelmistaan. Alais-
ten tunnelmia pitää osata haistella, 
usein ongelmat näkyvät käyttäytymi-
sen muuttumisena ja syrjään vetäy-
tymisenä. Usein pelkkä puhuminen 
auttaa. Alaisista huolehtiminen on 
kouluttajan tärkeä velvollisuus.

Kaikessa toiminnassa jeesataan 
myös yksikön nuorempia kouluttajia, 
pelkästään omaa tehtäväkenttää ei 
tuijoteta vaan tarvittaessa näkemystä 
ja neuvoa tarjotaan kaikille – summaa 
Ari haastattelun päätteeksi.

Luutnantti 
Tomas Holmlund, 
Esikuntakomppania 

Luutnantti Tomas Holmlund on joh-
tanut ja kouluttanut Esikuntakomp-
panian aliupseerikurssin esikuntalin-
jaa menestyksekkäästi vuodesta 2010 
alkaen ja saavutti johtamallaan yksi-
köllä menestystä viestiaselajin valta-
kunnallisessa Ritarimalja-mittaukses-

Porilaistaistelija -palkinto jaetaan koulutta-
jalle tunnustuksena jokapäiväisessä työssä 
osoitetusta esimerkillisestä kyvykkyydestä 
ja tehokkuudesta. Tämän Kouluttajapalkin-
non palkitsemissäännöissä kiinnitetään eri-
tyinen huomio kouluttajan vuoden aikana 
saavuttamiin tuloksiin asevelvollisten tie-
dollisten, taidollisten ja henkisten taitojen 
koulutuksessa. Prikaatin 386. vuosipäivänä 
kentältä arvostusta saivat kokenut kriisin-
hallintakouluttaja, esikuntalinjan johtaja ja 
ajoneuvovastaava.

Porilaistaistelijat
Teksti ja  kuvat: Antti Muhonen
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sa voittaen mittauksen ylivoimaisesti. 
Holmlund on vuodesta 2006 alka-
en kehittänyt Porin Prikaatin komen-
topaikkojen koulutusta ja esikun-
takomppanian taktiikkaa luoden 
menestyksekkään yksikön yhdessä 
muiden viestiaselajin ja sotilaspoliisi-
toimialan kouluttajien kanssa.

Holmlundin osaaminen on valta-
kunnallisesti tunnettua, ja hän onkin 
toiminut kouluttajana useissa valta-
kunnallisissa opetustilaisuuksissa. Uu-
sin kehitystyö on liittynyt sodan ajan 
-organisaatioon, jonka toimivuudes-
ta saatiin erinomaiset kokemukset 
syksyn 2011 aikana, kun viestiasela-
jin mittauksessa Esikuntakomppani-
an joukkueet ottivat selvän kolmois-
voiton.

– Kouluttajan hyviin ominaisuuksiin 
kuuluvat oikeudenmukaisuus, luotet-
tavuus, kaikkien tasavertainen koh-
telu ja lupaukset on ehdottomasti pi-
dettävä. Omat erityiset vahvuudet 
liittyvät ammattitaidon, organisaation 
ja toiminnan kehittämiseen. Esikunta-
komppania on myös työyhteisönä ja 
perusyksikkönä nuori, jossa kaikilla on 
halu kehittää koulutusta ja myös itse 
kehittyä sotilaina ja kouluttajina.

Ylikersantti 
Jaakko Liimatta
Viestikomppania  

Ylikersantti Jaakko Liimatan johta-
mat vaunukurssit ovat vuodesta toi-
seen olleet prikaatin parhaimpia, kun 
mittarina käytetään tutkintoon tule-
vien oppilaiden läpäisyprosenttia. Li-
säksi Liimatan johtamia kursseja on 
toistuvasti kehuttu myös ulkopuoli-
sissa tarkastuksissa. Heikon koulutta-
jatilanteen vuoksi Liimatta on oman 
toimensa ohella johtanut myös Viesti-
komppanian kuljetusjoukkuetta, kas-
vattaen joukkueen varusmiehistä vas-
tuullisia ja ammattitaitoisia kuljettajia.

– Ajo-opettajana ja kouluttajana on 
tärkeää tuntea itsensä, työkaverinsa 
ja alaisensa sekä heidän taustansa.  Pi-
dän työstäni jossa itseä on koulutetta-
va koko ajan. Ajo-koulutuksen ja ajo-
neuvokoulutuksen haasteet nousevat 
koko ajan. Kaikki ohjaavat normit ja 
määräykset muuttuvat ja tiukkene-
vat jatkuvasti. Työtä riittää, nuoruu-
den into on nyt jo hieman laantunut 
ja olen huomannut, että kaikkea ei voi 
tehdä itse. 
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Vuoden siviilityötekijänä pri-
kaatin vuosipäivänä palkittu 
Sirkku Merta on työskennel-

lyt Porin Prikaatissa 22 vuotta. Ai-
empi työ perhepäivähoitajana päät-
tyi omien lasten kasvamisen myötä ja 
hakuprosessi prikaatiin johti 80-luvun 
lopussa tulokseen. Työura alkoi ruo-
kala-apulaisena varuskunnan ruoka-
lassa, josta hän siirtyi toimistotarvike-
varastolle vuonna 2003 ja nykyiseen 
tehtävään lupahallintoa pyörittämään 
kolmisen vuotta sitten.

Toimistosihteeri Sirkku Merta saa 
erittäin runsaasti positiivista palau-
tetta ulkopuolisilta henkilöiltä heidän 
vieraillessaan lupahallinnossa. Sirk-
ku pystyy joustavasti hoitamaan työ-
tehtävänsä vaikka paineet ja työtah-
ti ovat välillä varsin kovat. Sirkku on 
oma-aloitteisesti kehittänyt työpistet-

Palkinto lämmittää mieltä 
ja sitä arvostetaan

tään ja sen toimintamalleja ja on hen-
kilönä ulospäin suuntautuva ja erityi-
sen yhteistyökykyinen.

 
Asiakaspalvelu on 
työssä parasta

Työtehtävään kuuluu mm. varus-
mieskorttikuvaukset, henkilökorttiku-
vaukset, vierailulupa-asiat vierashuo-
nevaraukset ja niiden avainrumban 
hallinta. Saapumiserien tullessa pal-
velukseen riittää kuvauksissa kiiret-
tä ja vaikka työpäivään kuuluu välillä 
25 tuntia, pidän todella paljon työstä-
ni ja olen viihtynyt siinä erinomaisesti. 
Palkinnon saaminen on lämmittänyt 
mieltä, se tuli yllätyksenä ja arvostan 
sitä suuresti. Kiitokset haluan suunna-
ta työkavereille, esimiehille, prikaatin 
henkilöstölle ja myös asiakkaille joita 
olen palvellut – Sirkku painottaa.

Pidän työssäni erityisesti asiakaspal-
velusta, ihmisten kanssa työskentelys-
tä ja kaikkien kanssa myös puhutaan 
tarpeen mukaan. Toisinaan tulee tie-
tenkin huonoja päiviä, jolloin se luon-

teeni mukaisesti myös näkyy ulos-
päin. Silloinkin asiakasta palvellaan 
moitteettomasti, ja yleensä kerron et-
tä kireyteni ei suinkaan johdu hänes-
tä. Olenkin melkoinen ”räpätäti” – 
hän summaa.

Vapaalla ehkäistään 
dementiaa ja kuntoillaan

Kuntoliikunta, lukeminen ja demen- 
tian ehkäisyksi ristikoiden täyttämi-
nen ovat rakkaimpia harrastuksia, 
olen todellinen kirjaston suurkulut-
taja. Kolmesta pojasta kaksi vanhin-
ta ovat sotilaita, Pekka on töissä Ve-
karajärvellä ja Pasi Parolannummella. 
Kuusi lastenlasta ja äidin ikuiset ”pik-
kupojat” vierailevat matkojen vuoksi 
harvakseen. Nettikamerayhteys onkin 
käytössä tiuhaan. 

Palkitseminen oli aivan mahtava 
juttu, sen kunniaksi tilasin itselleni he-
ti seuraavana päivänä uuden auton. 
Toki kauppaa oli jo etukäteen mietitty 
ja valmisteltu – Sirkku nauraa haastat-
telun päätteeksi.

Teksti ja kuva: Antti Muhonen

”
Seuraavana päivänä 
tilasin itselleni uuden 
auton



Olemme olleet osa asiakkaidemme arkea, työtä ja juhlaa jo vuo-
desta 1922. Tuolloin perustettiin Kaarinan Osuuskassa, josta on 
vuosien varrella kehittynyt koko Turun seudun oma, vahva pankki. 
Olemme muuttuneet ja kasvaneet toimintaympäristömme mukana, 
asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tänä päivänä 
Turun Seudun Osuuspankki on asiakkaidensa omistama kasvava, 
kannattava ja vakavarainen osuuspankki. Tarjoamme kattavan pal-
veluverkostomme kautta monipuoliset palvelut henkilöasiakkaille 
ja kaikenkokoisille yrityksille. 90-vuotisjuhlaa vietämme yhdessä 
asiakkaiden kanssa tarjoamalla huolenpitoa ja turvallisuutta arjen 
pieniin ja suuriin taloutta koskeviin ratkaisuihin. Toimintamme pe-
rusta on pysynyt samana läpi vuosikymmenten: kun asiakkaamme 
menestyy, mekin menestymme.

Jo 90 yhteistä hyvää vuotta.

Hyvän tulevaisuuden 
perusta.
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Laatuelämää laatujoukoille – 
täällä myös porilainen viihtyy

Tilaahelpostitilaa.ts.fi 

Turun Sanomista ajattelemisen aihetta.
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Porin Prikaatin vartiostossa sotilaspoliisialiup-
seerina työskentelevä ylikersantti Heikki Tyr-
väinen osallistui Yhdysvalloissa 1.-6.11.2011 
järjestettyihin WABDL (World Association of 

Bench Pressers & Deadlifters) – liiton maailmanmesta-
ruuskilpailuihin. Heikin tuomisena oli Nevadan osaval-
tiossa Renon kaupungissa pidetyistä kilpailuista hopea-
mitali, joka irtosi tuloksella 237,5 kg.

Tyrväinen nosti sarjassa Law -open men 100 kg, va-
paasti suomennettuna kyseessä on viranomaissarja jos-
sa nostavat sotilaat, palomiehet, sairaankuljettajat ja 
poliisit. Kaikille kilpailijoille avoimesta WABDL -liitosta 
käytetään termiä ammattilaisliiga, jota voisi verrata jää-
kiekon NHL-liigaan. Casinoistaan ja uhkapeleistään tun-
nettu kisakaupunki Reno mainostaa itseään maailman 
suurimmaksi pieneksi kaupungiksi. Matka oli kokonai-
suudessaan mahtava kokemus, tunnelma kaupungis-
sa oli kansainvälinen. Kilpailussa tunnelma oli kasinkos-
keteltava, kaikki nostajat ja valmentajat kannustivat ja 
auttoivat toisiaan - Tyrväinen ylistää.

Punttien kanssa sotilaspoliisialiupseeri on touhun-
nut jo pidemmän aikaa, mutta kipinän kovaan harjoit-
teluun hän sai toimiessaan Kosovossa koiranohjaajana 
vuonna 2009. Ennen rauhanturvareissua sotilas kokeili 
kamppailulajeja, ruumiinrakenne kuitenkin (pituus 170 
cm, paino 95 kg) soveltuu penkkipunnerrukseen ja tu-
losta on syntynyt. Muutaman vuoden takaisesta 150 
kg:sta ennätys on noussut hurjiin lukuihin. Osallistues-
saan 2010 MM-kisoihin jäi Heikki tuloksella 220 kg nel-
jänneksi, mikä osaltaan lisäsi intoa harjoitteluun.

Taustatekijät kunnossa – 
avain menestykseen

Kokemäen Kovaväki edustava urheilija harjoittelee 
Kokemäki-Harjavalta-Rauma -akselilla. Valmennus-
apua ja harjoitteluseuraa hän on saanut mm. moninker-
taiselta MM/SM- mitalistilta Kim Päivökkeeltä. Sakari 
Selkäinaho ja voimailualan vaikuttaja TeamVoimahar-
joittelu.fi on sponsoroinut nostajaa varusteilla ja lisära-
vinteilla. Salilla harjoitellaan yleensä iltaisin viisi kertaa 
viikossa, vuorotyö tuo siihen oman haasteensa. Työ-
vuoron jälkeen joutuu joskus jättämään treenin väliin, 

Penkkipunnerruksen 
MM-hopea – Porin Prikaatin 
vuoden urheiluteko

”Menestyminen on tuonut 
tarvittavaa nälkää harjoitte-
luun ja kilpailuihin”

TURVAA PERHEESI TULEVAISUUDEN

Henkivakuutuksen myöntää Henkivakuutusosakeyhtiö Duo, jonka asiamiehenä Lähivakuutus toimii. 

Kysy, kerromme lisää. 

Lännen Lähivakuutus
Pyhäjärventie 12, Säkylä
Puh. 02 838 5455

Otamme sen henkilökohtaisesti. 

väsyneenä on turha mennä kovaan rääkkiin. Harjoittelus-
sa panostetaan laatuun ja pelkästään isoja rautoja runttaa-
malla ei kehitystä synny. Lajissa vaadittava räjähtävyys ja 
nopeusvoima kaivetaan esiin pienillä painoilla, tangon pai-
no vaihteleekin 70–240 kg välillä, nostaja valistaa.

Ruokavaliolla on kovassa lajissa suuri merkitys ja prote-
iinipitoista ruokaa nautitaan 3,5 tunnin välein. Kaksi läm-
mintä ateriaa päivässä pitää sisällään n. 130 g kalaa, broi-
leria tai lihaa, rahka- ja raejuustopurkit tai proteiinijauheet 
toimivat välipaloina. 

Heikin perheeseen kuuluu vaimo ja neljävuotias tyttö, 
jotka ovat kannustajina ja joskus jopa hierojina täysillä mu-
kana harrastuksessa. Kilpailumatkoja rahoittaakseen Heikki 
on itse kerännyt sponsoreita ja kiittääkin vaimoaan ja kaik-
kia tukijoitaan sekä korostaa taustojen merkitystä. Mikäli 
kotiasiat ja tukiverkosto eivät ole kunnossa on lajissa kehit-
tyminen mahdotonta. Heikkiä kuunnellessa on selvää et-
tä, miehen voittamisen nälkä on kasvanut. Nähtäväksi jää 
miten isot raudat jykevä ylikersantti vielä tulevaisuudessa 
nostaa, MM-kulta lienee ainakin yhtenä tavoitteena
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R
auman Lukon edustus-
ryhmään kuuluneelle jää-
kiekkoilija Atte Engrenille 
oli itsestäänselvyys, mis-
sä varusmiespalvelus suo-

ritetaan. Lukolla oli yhteistoiminta-
sopimus Porin Prikaatin kanssa ja 
Huovinrinteelle suuntasi tammikuus-
sa 2007 kuuden kuukauden palveluk-
seen myös Engren.

- Eipä meiltä silloin juuri kyselty, mi-
hin haluat mennä. Säkylästä oli Rau-
malle matkaa vain 60 kilometriä eli 
iltaisin pääsi aina hyvin lähtemään 
treeneihin.

- Kutsunnoissa kysyttiin, että oletko 
sinä se kiekkomies ja pistettiin saman 
tien kuuden kuukauden mieheksi Sä-
kylään. Ei siinä paljon omaa mielipi-
dettä kyselty, nykyisin Pohjois-Ameri-
kassa pelaava Engren naurahtaa.

Urheilijakin joutui armeijassa töihin, mutta lopussa kiitos seisoi

Atte Engren pääsi
kannua nostelemaan
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Nashville Predatorsin organisaatio

Vas. Atte Engren (vas.) TPS:n 
mestarijoukkueen harjoituk-
sissa yhdessä toisen Raumal-
la jääkiekko-oppinsa saaneet 
huippumaalivahdin eli Urpo 
Ylösen kanssa.

Alla maalivahti Atte Engren 
Milwaukee Admiralsin AHL-
joukkueen pelipaidassa.

Puolustusvoimien
kaukalopallomestari

Yksin ei kiekkomiehen tarvinnut 
palveluksessa kärvistellä, vaan muka-
na oli myös lajitovereita.

- Meitä oli iso porukka kiekkomie-
hiä samalla kerralla menossa sisään. 
Lukosta taisi olla kymmenen tyyp-
piä, Jasun Junnu, Palolan Olli ja mui-
ta mukavia sällejä. TuTon miehiä oli 
myös muutamia, joten meillä oli koos-
sa aikamoinen kiekkoporukka. Saman 
henkisessä seurassa aika meni kiitet-
tävän nopeasti.

- Kiekkokauden loputtua pelattiin 
Säkylässä sotilaiden kaukalopallon 
SM-turnaus, johon Porin Prikaati sai 
jalkeille tosi kovan ryhmän. Alkupelit 
olivat yhtä teurastusta, kun kaikilla ei 
ollut edes omia luistimia ja varusteita, 
mutta finaalissa vastaan tullutta Lah-

den Urheilukoulua vastaan saatiin jo 
oikein kunnon peli aikaiseksi, Engren 
muistaa.

Mestaruusturnaus päättyi Porilais-
ten kannalta odotetulla tavalla eli At-
te Engren kumppaneineen pääsi kan-
nua nostelemaan.

Kuri oli kovaa
jääkiekkoilijallekin

Harjoittelemaan omien seurajouk-
kueidensa kanssa jääkiekkoilijat pää-
sivät hyvin. Engrenin mukaan kauden 
aikana ei tarvinnut olla yhdestäkään 
sovitusta joukkuekokoontumisesta 
pois.

- Heti alkuun taidettiin olla kolme 
päivää kiinni ja sitten päästiin heti ur-
heiluvapaalle. Jossain vaiheessa las-
kettiin jätkien kanssa, että 180 päi-
västä kiinniolopäiviä oli korkeintaan 
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30. Eli tosi hyvin me pääsimme va-
paille.

- Uni toki jäi välillä vähiin, mutta ai-
ka pian siihenkin tottui samoin kuin 
päivittäiseen reissaamiseen Rauman 
ja Säkylän välillä. Sitä vaan antoi asioi-
den mennä omalla painollaan eteen-
päin.

Engrenin mukaan kohtelu jääkiek-
koilijoita kohtaan oli asiallisen hyvää 
niin esimiesten kuin palvelustove-
reidenkin puolelta.

- Hyvin ne meitä kohtelivat, mut-
ta kuri oli silti kovaa. Varsinkin alus-
sa jääkiekkoilijat otettiin esimerkiksi, 
kun tiedettiin, että olemme tottuneet 
kuriin ja välillä on tullut lokaakin tu-

paan. Ilmaiseksi ei saatu koskaan mi-
tään, vaan hommat piti hoitaa vii-
meisen päälle ennen kuin lupa lähteä 
urheiluvapaille tuli. Ammunnastakaan 
ei kiitettävää vähempi kelvannut, En-
gren tiivistää.

Pokkaa tarvittiin,
kun Opa avautui

Jääkiekkoilijat jaettiin palveluksen 
alussa eri tupiin, jotta porukka olisi 
tullut paremmin sinuiksi keskenään, 
mutta ajan kuluessa urheilumiehet 
saivat omat tupansa. Kysymys oli kol-
mannen jääkärikomppanian legen-
daarisesta tuvasta numero 17.

- Hyvin siellä tuli juttuun kaikkien 
poikien kanssa taustasta riippumatta 
Armeijassa urheilija oli osa muuta po-
rukkaa ilman mitään erikoisoikeuksia 
tai statusta.

Atte Engren kieltää, että hänellä it-
sellään olisi ollut missään vaiheessa 

mitään hämminkiä esimiesten kanssa, 
mutta joukkuekaveri Olli Palolalla oli. 
Hänelläkin toki vain huumorimielessä.

- Ollilta ei mennyt oman itsensä 
esittely missään vaiheessa kovinkaan 
hyvin putkeen. Välillä unohtui sotilas-
arvo ja välillä se tunki jostain kumman 
syystä nimikirjaimiaan joka ikiseen vä-
liin. Meillä muilla oli siinä pokerissa pi-
telemistä, kun Opa oli äänessä, nau-
rahtaa Engren.

Metsässä sinko
kilahti kypärään

Jos Engren jotain erityisen hyvällä 
muistaa, niin metsäkeikkoja, joita tuli 
jääkärin osalle hyvinkin paljon.

- Talvella meni vielä kylmään ke-
liin totutellessa, mutta kelien paran-
nuttua metsään pääsy oli yhtä juhlaa. 
Minut koulutettiin ryhmän sinkomie-
heksi ja tetsasin sitten metsässä ihan 
hulluna kevyet kertasingot selässä. 
Välillä se tosin hiukan harmitti, kun 
sinko kilahti kypärään.

- Metsäkeikoiltakin pääsi onneksi 
harjoituksiin ilman isompia ongelmia.

Elopainoa Engren muistaa saaneen-
sa armeija-aikanaan parisen kiloa li-
sää.

- Olisi voinut tulla enemmänkin, jos 
olisin ehtinyt käydä sotkussa enem-
män. Vapaa-aika meni kuitenkin Rau-
man ja Säkylän väliä reissatessa, joten 
munkit jäivät syömättä.

- Muuten armeijan ruoka oli erin-
omaista urheilijankin vinkkelistä kat-
sottuna. Energiaa oli riittävästi niin ur-
heilua kuin metsässä tetsaamistakin 
ajatellen, mutta kovaa oli päivittäinen 
kulutuskin.

Alku Amerikassa
oli raskasta aikaa

Atte Engren siirtyi kauden 2008 
alussa kasvattajaseurastaan Rauman 
Lukosta Turun Palloseuran riveihin. 
Turussa tuli myös menestystä, kun 
TPS pääsi juhlimaan sensaatiomaises-
ti Suomen mestaruutta keväällä 2010.

- Mestaruus on ehdottomasti ko-
vin saavutukseni tähän asti. Se menee 
jopa 18-vuotiaiden maajoukkuees-
sa 2006 voitetun MM-hopean edel-
le, hän vertaa.

Turusta Engrenin matka jatkui Poh-
jois-Amerikkaan, miehen vuoden 
2007 NHL-draftin seitsemännellä 
kierroksella varanneen Nashville Pre-
dators –seuran organisaatioon. Alku 

taalajäillä oli kuitenkin kaikkea muu-
ta, mitä Engren odotti.

- Alkukausi Nashvillen farmiseuras-
sa, AHL-liigaa pelaavassa Milwaukee 
Admiralsissa oli kieltämättä todella 
raskas. Oli ihan sama, miten virkaveli 
Jeremy Smith pelasi, mutta minulle ei 
peliaikaa tullut. Jeremy sai isotkin mo-
kat anteeksi, kun minä taas jouduin 
syömään kolme viikkoa purkkaa pie-
nenkin virheen jälkeen.

- Kauden lähetessä loppua on kout-
sikin onneksi alkanut vetää vähän ta-
saisemmin ja maalivahtia on vaih-
dettu melkein aina tappion jälkeen 
Tammi-helmikuussa pelasin suurim-
man osan peleistä, mutta silti startteja 
koko kauteen mahtuu vain parikym-
mentä, Engren harmittelee.

Mahdollisuudesta nousta NHL-
joukkueeseen ei Atte Engrenille ole 
edes ääneen puhuttu.

- Sikäli tilanne on nuoren maalivah-
din kannalta epäkiitollinen, että tilaa 
ylhäällä ei yksinkertaisesti ole. Rinteen 
Peksi on tällä hetkellä maailman pa-
ras veskari ja kakkonenkin ihan Top 5 
–lupaus. Siinä mielessä ei ole voinut 
edes harmitella omaa osaansa.

Tuleva kausi
täysin avoinna

Engrenin sopimus Nashvillen kans-
sa päättyy kuluvaan kauteen ja kaikki 
vaihtoehdot jatkoa ajatellen ovat hä-
nen mukaansa vielä täysin avoinna.

- Täällä Pohjois-Amerikassa olisi tie-
tysti kiva jatkaa, mutta kakkosen rooli 
ei oikein kiinnosta. Katsotaan kauden 
päätteeksi kaikessa rauhassa agentin 
kanssa, jos vaikka Euroopasta löytyisi 
joku sopiva paikka. Kotoinen SM-lii-
gakin on taitotasoltaan kovempi kuin 
AHL. Pelit eivät ole kuitenkaan suo-
raan verrattavissa toisiinsa, sillä taala-
jäillä ei ole likikään yhtä paljon tilaa ja 
aikaa täydellisen syötön tai laukauk-
sen hakemiseen kuin Euroopassa, ver-
taa Engren.

- Pistä sinne jutun loppuun vielä, 
että meitä jääkiekkoilijoita kohdeltiin 
Säkylässä todella hyvin. Vieläkin pide-
tään säännöllisesti yhtä monen intissä 
tutuksi tulleen kaverin kanssa. Armei-
jassa tutustui ihan eri tavalla uusiin 
ihmisiin kuin jääkiekkoympyröissä ja 
oppihan siellä sotimaankin. Toivoa 
kuitenkin täytyy, ettei sitä taitoa tar-
vitse ikinä käyttää, Atte Engren päät-
tää.
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SATAKUNNAN
OSUUSKAUPPA

VUOTTA
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Kulttuurin nälkään!
www.kulttuurikulma.fi

www.torero.fiwww.amarillo.fi www.rosso.fi www.ravintolasatakunta.fi

Satakunnan Osuuskaupan ravintoloista 
löytyy jokaiselle jotakin. Makunystyröitä  
hiveleviä elämyksiä on saatavilla eksoot- 
tisista erikoisuuksista aina satakuntalaiseen  
lähiruokaan asti – tuttuja pizzoja ja  
burgereita unohtamatta!

Tervetuloa  
herkuttelemaan!  

www.s-kanava.fi/satakunta

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

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

ASEKELLARI
Jauhokuja 4, 32200 LOIMAA
GSM  050 533 1822
Kari Kivimäki
email: asekellari@asekellari.com
www.asekellari.com

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

• Materiaalin huolto- ja kunnossapito 
• Pesupalvelu isolla teollisuuspesukoneella 
ja teollisuuspainepesureilla
• Pienkonehuolto mm. moottorisahat 
• Tulityö-, ja työturvallisuuskurssien 
(direktiivikoulutus) järjestäminen
Huom. aikataulut kotisivuilla
• Nostoapuvälineiden tarkastus
• Merikonttien CSC – tarkastukset
• Sähkökeskusten ja kaapelien tarkastukset 
sekä mittaukset

Kysy lisää tai katso   www.intlog.fi
PL 1 27801 Säkylä, 
puh 0400-907097, 040-7555832
Hallavaarantie 144 27500 Kauttua

www.loimaanlaatuauto.fi

Alennukset 100–5000 €/auto/pyörä
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

Ensimmäinen erä vaikka tammikuussa.

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 39,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012

Tee hyvä kauppa 
Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme 
halvempaan, myös moottoripyörät,

asuntoautot ja -vaunut ym.
Meiltä uusiin Ford, Skoda ja
Nissan -autoihin myös kaikki

kampanjatarjoukset!

Tee hyvä kauppa
Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme
halvempaan, myös moottoripyörät,

asuntoautot ja -vaunut ym.
Meiltä uusiin Ford, Skoda ja
Nissan -autoihin myös kaikki

kampanjatarjoukset!

Alennukset 100 – 5000
 e/auto/pyörä

jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

www.loimaanlaatuauto.fi

Alennukset 100–5000 €/auto/pyörä
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

Ensimmäinen erä vaikka tammikuussa.

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 39,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012

Tee hyvä kauppa 
Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme 
halvempaan, myös moottoripyörät,

asuntoautot ja -vaunut ym.
Meiltä uusiin Ford, Skoda ja
Nissan -autoihin myös kaikki

kampanjatarjoukset!

www.loimaanlaatuauto.fi

Alennukset 100–5000 €/auto/pyörä
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

Ensimmäinen erä vaikka tammikuussa.

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 39,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012

Tee hyvä kauppa 
Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme 
halvempaan, myös moottoripyörät,

asuntoautot ja -vaunut ym.
Meiltä uusiin Ford, Skoda ja
Nissan -autoihin myös kaikki

kampanjatarjoukset!

www.loimaanlaatuauto.fi

Alennukset 100–5000 €/auto/pyörä
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

Ensimmäinen erä vaikka tammikuussa.

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 39,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012

Tee hyvä kauppa 
Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme 
halvempaan, myös moottoripyörät,

asuntoautot ja -vaunut ym.
Meiltä uusiin Ford, Skoda ja
Nissan -autoihin myös kaikki

kampanjatarjoukset!

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

www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 19,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012
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Porilaisen  
päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Vänrikki Matias Anttila   
1.1.2012
Alikersantti Toni Rissanen  
1.1.2012
Kersantti Ossi Viemerö   
2.1.2012
Vänrikki Aleksi Salminen   
9.1.2012
Vänrikki Taneli Malinen   
9.1.2012
Vänrikki Ilmari Lipasti   
9.1.2012
Vänrikki Iiro Santala   
9.1.2012
Alikersantti Lauri Rosvall   
9.1.2012
Kersantti Antti Riihinen   
9.1.2012
Kersantti Jori-Petteri Aro   
9.1.2012
Kersantti Matti Lehtoranta  
9.1.2012
Kersantti Nico Nordberg   
23.1.2012
Liikunnanohjaaja Tiina Laaksonen  
1.2.2012

Vänrikki Turo Lehtonen   
12.3.2012
Vänrikki Topi Nissinen   
15.3.2012
Vänrikki Joni Rajamäki   
19.3.2012

Pääesikunnasta
Everstiluutnantti Mikael Feldt  
1.1.2012
Everstiluutnantti Hannu Teittinen  
1.1.2012

Kaartin Jääkärirykmentistä
Luutnantti Toni Laine   
1.1.2012

Länsi-Suomen Sotilasläänin 
Esikunnasta
Everstiluutnantti Aki Mustonen  
1.2.2012

Porin Prikaatista siirtyneet
Maanpuolustuskorkeakouluun
Everstiluutnantti Seppo Vainio  
1.1.2012  

Kaartin Jääkärirykmenttiin
Eversti Pekka Saariaho   
1.1.2012

Luutnantti Arttu Kamila   
1.1.2012

Panssariprikaatiin
Kapteeni Ville Korhonen   
1.1.2012

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelle
Yliluutnantti Tommi Seppälä  
1.1.2012

Maasotakouluun   
Everstiluutnantti Janne Mäkitalo  
1.2.2012

Hämeen Rykmenttiin
Yliluutnantti Lauri Kohva   
1.2.2012

Reserviin:
Majuri Matti Viljakainen   
1.1.2012
Kapteeni Matti Vihurila   
1.1.2012
Asentaja Mikko Huhtala   
1.1.2012
Vänrikki Antti Partanen   
1.1.2012
Kersantti Haider Al-Marayati  
1.1.2012
Asentaja Tatu Mäki   
2.1.2012
Kersantti Mikko Haapala   
9.1.2012
Kersantti Jani Virtanen   
23.1.2012
Kersantti Jouni Korhonen   
6.2.2012
Taloussihteeri Ritva Heinonen  
18.2.2012
Vahtimestari Antero Riitinki  
1.3.2012
Kersantti Pasi Kairenius   
12.3.2012

UUDENKAUPUNGIN
  KAUPUNKI

uusikaupunki.fi

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

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi
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Sota on murheellisista murheellisin 
tapahtumasarja, mutta ilo auttaa sii-
täkin selviytymään.

Lotat ovat vieneet mukanaan Kaisa-
Maria Peltokorven, 28. Kasvatustie-
teen opiskelija aloitti lottia käsittele-
vän pro gradu -tutkimuksensa 2006. 

Marraskuussa hänen väitöskirjan-
sa On elettävä kun koska tahansa voi 
kuolla. Lottien selviytyminen sodas-
sa 1939–1945 tarkastettiin Lapin yli-
opistossa. 

Istumme Porin prikaatin kranaatin-
heitinkomppanian luokassa. Oppilas 
Peltokorpi on juuri kotiutunut kasar-
mille muutaman päivän maastohar-
joituksesta. Reipas ulkoilmaelämä hei-
jastuu kasvoilta.

Sotatarinat ovat aina kiinnostaneet 
minua. Mummoni oli lottana Sallan 
rintamalla. Hän lähti rintamalle vas-

toin sääntöjä jo 15-vuotiaana, vast-
ikään rippikoulun käyneenä, Kaisa-
Maria Peltokorpi kertoo.

Peltokorpi valmistui kasvatustie-
teen maisteriksi 2008 ja löysi tiensä 
tutkijaksi Maanpuolustuskorkeakou-
luun. Parhaillaan hän suorittaa vapaa-
ehtoista varusmiespalvelua Säkylän 
Huovinrinteellä, Suomen kansainväli-
sissä valmiusjoukoissa.

Lotat ovat todellakin vieneet minut 
mukanaan. Kai minä olen nykypäivän 
lotta, Peltokorpi naurahtaa.

Tutkija hakeutui varusmiespalve-
lukseen aikuisena naisena. Ei hetken 
mielijohteesta.

Olin käynyt jo kuusi vuotta sitten 
viikonloppuintin Sodankylässä. Tie-
tysti jännitti, kun tajusin, että muut 
naiset tuntuivat järjestään olevan 
1992 syntyneitä ‚Äì yhdeksän vuotta 

itseäni nuorempia. Nyt huomaan, et-
tä tämä nuorentaa minuakin, kun läh-
den heidän kanssaan ryynäämään.

Peltokorpi haastatteli väitöskir-
jaansa varten 25 talvisodassa, jatko-
sodassa ja Lapin sodassa rintamal-
la tai kotirintamalla toiminutta lottaa. 
Haastateltavat olivat kotoisin eri puo-
lilta Suomea ja haastatteluhetkellä iäl-
tään 83‚Äì93-vuotiaita.

Ihmeellisintä on ihmisen selviyty-
miskyky. Kaikki olivat nuoria tyttö-

Lotat tempaisivat 

Kaisa-Maria Peltokorven mukaansa

Tohtoriksi 
kesken armeijan 
kiireiden

”Lottien selviytymistarinat 
avaavatkin toivon näkö-
aloja ja tuovat lohtua ja 
luottamusta siihen, että 
elämä on kuolemaa väke-
vämpi.”

Teksti ja kuva: Jorma Pihlava
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jä, valtaosa talvisodan syttyessä alle 
18-vuotiaita. Heille oli tärkeää osallis-
tua sotaan miesten rinnalla.

Peltokorpi sanoo, että huolimat-
ta sodan traumaattisista kokemuksis-
ta lottien elämä sodassa ei näyttäy-
dy toivottomana, vaan siihen sisältyi 
hämmästyttävän paljon iloa, naurua, 
viisautta ja lämpöä.

Sodassa koetussa ilossa ei ole kyse 
moraalittomasta kevytmielisyydestä, 
vaan raskasmielisyyden vastakohdas-
ta. Ankarat olot vaativat vastapainok-
si iloa, ja juuri poikkeusoloissa koetut 
ilon hetket olivat niitä, joiden avul-
la jaksettiin sodan pitkät vuodet. Lo-
tat eivät eläneet sotavuosina histori-
aa, vaan omaa todellisuuttaan. Sota 
oli kokonaisuus, jonka todellisuutta 
nuori ihminen ei välttämättä kyennyt 
hahmottamaan.

Sodasta selviytymistä edistivät eten-
kin nuoruudelle ominaiset seikkailun-
halu, hetkessä elämisen taito sekä uh-
ma ja palava elämänjano. Huolimatta 
sodan traumaattisista kokemuksis-
ta lottien elämä sodassa ei näyttäy-
dy toivottomana, vaan siihen sisältyi 
hämmästyttävän paljon iloa, naurua, 
viisautta ja lämpöä.

Kaisa-Maria Peltokorpi siteeraa tal-
vi- ja jatkosodassa itärintamalla toi-
minutta 90-vuotiasta lääkintälottaa: 
”Me olimme nuoria sillon ja usein ih-
miset sanoo, että kyllä teillä oli var-
masti kauheen ikävää, kun ei saa-
tu esimerkiksi tanssia. Me katsoimme 

toisiamme, että mut meillähän oli niin 
hauskaa! Että me nauroimme hirvees-
ti! Mutta se johtu siitä, että me olim-
me niin nuoria ja elämä jatkuu kuiten-
kin.”

Lottien selviytymistarinat avaavat-
kin toivon näköaloja ja tuovat lohtua 
ja luottamusta siihen, että elämä on 
kuolemaa väkevämpi, hän arvioi.

Kaisa-Maria Peltokorpi myöntää, 
että armeija on hänelle myös eräänlai-
nen seikkailu, mutta kiirehtii tarkenta-
maan, ettei sodassa ole mitään haus-
kaa tai romantisoitavaa.

Olen jo ehtinyt maata poterossa 
hampaat kalisten 40 asteen kuumees-
sa. Mitähän se ollenkaan olisi tositi-
lanteessa, hän miettii.

Varusmiespalvelus kestää heinä-
kuun alkuun. Peltokorpi miettii jo jat-
koa tutkimustyölleen.

Minua kiinnostaa, millaisia naisten 
kokemukset armeijasta ovat. Mitä 
haasteita ja mitä etuja varusmiespal-

velus on tarjonnut, hän suunnittelee.
Paitsi tutkimustyö, myös kansainvä-

linen kriisinhallinta houkuttelee. Va-
rusmieskoulutuksen kansainvälinen 
osuus alkaa kevättalvella ja se antaa 
eväät kansainvälisiin operaatioihin.

Lähtisin mielelläni. Myös siviilikrii-
sinhallinta kiinnostaa. Sekä yleensäkin 
yhteistyö puolustusvoimien kanssa.

Yksi pettymys on armeijassa ehti-
nyt tulla vastaan. Peltokorpi olisi ha-
lunnut Reserviupseerikouluun, mutta 
hänen yksiköstään sinne ei valittu yh-
tään naista.

Vaihtoehtoisena tulevaisuuden pol-
kuna Kaisa-Maria Peltokorpi pitää au-
ki taideuraa. Hän opiskelee taiteen 
maisterin tutkintoa graafinen suun-
nittelu pääaineenaan.

Taideopinnot ovat nyt vähän tauol-
la, mutta katsotaan miten voisin yh-
distää luovan puolen muuhun. Se voi-
si tuoda oman sisältönsä teoreettisen 
tutkimustyön rinnalle.

Haastattelua tehdessä Kai-
sa-Maria Peltokorpi päätteli 
aliupseerikoulua. Tätä luet-
taessa häntä puhutetellaan 
rouva alikersantiksi

Tarjoustakuu K-Plussa-tarjouksissa aina vähintään -10%.
Lisäksi K-Plussa-pisteillä etusi jopa -5%.

Saat K-Plussa-etuja 
yli 3000 ostopaikasta.

K-Plussa on Suomen monipuolisin 
kanta-asiakasjärjestelmä.
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Hei kaikki Porilaisen lukijat

Olen Marja Syrilä, Säkylän So-
tilaskotiyhdistyksen uusi pu-
heenjohtaja. 

Olen köyliöläinen maatalous-met-
sätieteiden maisteri ja lähes koko työ-
ikäni työskennellyt ammatillisen kou-
lutuksen parissa ensin opetustyössä 
ja myöhemmin henkilöstö- ja talous-
hallinnon parissa. Perheeseeni kuulu-
vat maatalousyrittäjänä toimiva avio-
puoliso ja kaksi aikuista lasta. Lähdin 
mukaan sotilaskotitoimintaan työka-
verini innoittamana ja täysin tietämät-
tömänä mistä oikein on kysymys. So-
tilaskotityö imaisi mukaansa ja minun 
käytännön työpanokseni on aina ollut 
tarjoilujaostossa. 1990-luvun lopulta 
saakka olen ollut myös johtokunnan 
toiminnassa vastuualueena koulutus. 
Pienen tauon jälkeen tulin uudelleen 
mukaan johtokunnan toimintaan, 
vastuualueenani peruskorjausprojek-
ti, kun sotilaskodin korjaushanke vih-
doin lähti liikkeelle

Olen aina kokenut omakseni Soti-
laskotitoiminnan arvot: vapaaehtoi-
suus, sitoutuneisuus, luotettavuus, 
palvelualttius sekä itsensä kehittämi-
nen ja ne ohjaavat minun toimintaa-

ni sotilaskotityössä. Hyvin pitkälle näi-
tä arvoja varmaan voin myös soveltaa 
myös siviilityössäni. Sotilaskotityössä 
vaan on palkintona tyytyväinen va-
rusmies. 

Sotilaskotiasua kannan ylpeydel-
lä.  Se tarjoaa usein myös tilaisuuden 
kertoa sotilaskotityöstä ja mahdolli-
suuden uusien sisarten hankintaan. 
Meitä Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen 
vapaaehtoisia sisaria oli nyt vuoden-
vaihteessa 336 sisarta. Se on todella 
paljon ja tällä vapaaehtoistyöllä olem-
me voineet viime vuonnakin lahjoit-
taa Porin Prikaatin varusmiehille eri-
laisia palveluita lähes 100 000 eurolla. 

Haluan lämpimästi kiittää johtokun-
nan jättäneitä Marjaana Vihottulaa 
sekä Marita Torkkelia menneistä vuo-
sista, sekä valtavasta vapaaehtoistyön 
määrästä, jonka he ovat yhdistyk-
sen toiminnan hyväksi johtokunnas-
sa tehneet.

Toivotan teille kaikille sotilaskodin 
palkatulle henkilöstölle ja vapaaeh-
toisille sisarille voimia toimia tavoit-
teidemme eteen!

Alkukevään terveisin Marja Syrilä
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Säkylän sotilaskotiyhdistys, Porin 
Prikaati ja Väestöliitto järjestivät 
28.2 prikaatin varusmiehille Ter-

veitä aamuja –kampanjapäivän. Päi-
vän tarkoituksena oli jakaa tietoa va-
rusmiesten henkisestä hyvinvoinnista 
nuorten miesten seksuaaliterveydes-
tä. Säkylän sotilaskotisisaret jakoivat 
lisäksi päivän aikana varusmiehille vil-
lasukat, ihonhoitotuotteita ja parran-
ajovälineet.

Sotilaskotisisar Seija Heiska kertoo 
projektin taustoista:

- Alkuperäinen idea on Porin Pri-
kaatin. Nämä luennot ovat valistus-
ta koskien nuoren elämää ja erilaisia 
eteen tulevia tilanteita. Toivottavas-
ti luennot antavat kuulijoilleen myös 
vastauksia mielessä oleviin kysymyk-
siin. Niihinkin, joita ei ehkä uskalla 
esittää. Nämä ihonhoitotuotteet tu-
levat lahjoituksena Sotilaskotiliitolta. 
Sukkaprojekti on viimevuoden peruja 
liiton 90-vuotisjuhlavuodesta kun oli 

Viisi kysymystä 
uusille Sotilas-
kotiyhdistyksen 
johtokunnan 
jäsenille

Vuoden alussa johtokuntatyösken-
telyn aloitti kaksi uutta varajäsentä. 
Mukaan tulivat Anne Haavisto, vas-
tuualueenaan koulutus, sekä Jenni 
Tanski, vastuualueenaan lsk-jaosto. 
Esitimme uusille jäsenille vastattavaksi 
viisi kysymystä:
1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Koska olet tullut mukaan 
    toimintaan?
3. Miten päädyit mukaan toimintaan?
4. Missä jaostossa/jaostoissa toimit?
5. Mitä sotilaskotitoiminta on 
    sinulle antanut?

Anne Haavisto:
1. Olen Anne Haavisto, syntyperäi-
nen säkyläläinen, joka muutamien 
maailmalla vietettyjen vuosien jäl-
keen palasi parikymmentä vuotta sit-
ten synnyinseudulleen.
2. Vihreisiin sisariin olen liittynyt maa-
liskuun alkupuolella 1999, joten kol-
metoista vuotta tuli juuri täyteen.
3. Olin ollut kiinnostunut jo pidem-
pään sotilaskotityöstä. Kyselin muuta-
malta tutulta sisarelta miten mukaan 
pääsee ja sain vielä houkuteltua yh-
den ystäväni kaverikseni. Siitä se sit-
ten lähti.
4. Olen toiminut alusta asti tarjoiluja-
ostossa.
5. Sotilaskotitoiminta on mielenkiin-
toinen, antoisa ja mukava harrastus 
ja sen kautta olen tutustunut erilaisiin 
ihmisiin ja asioihin. Vapaaehtoisena 
sisarena tunnen myös tekeväni oman 
pienen osuuteni tärkeää maanpuolus-
tustyötä.

Jenni Tanski:
1. Olen Jenni Tanski Kokemäeltä. 
2. Olen tullut viisi vuotta sitten.
3. Olin jo aiemmin osallistunut va-
paaehtoisen maanpuolustuksen kurs-
sitoimintaan, jonka yhteydessä tapa-
sin myös sotilaskotisisaria. Kiinnostuin 
ja lähdin tutustumaan Säkylän sotilas-
kodin toimintaan kokeneen naapurin 
rouvan mukana.
4.Tarjoilujaostossa ja LSK:ssa.
5. Sotilaskotitoiminta on antanut mi-
nulle monipuolisen harrastuksen, uu-
sia ystäviä ja isänmaallisia elämyksiä.

tarkoitus jokaiselle palvelukseen astu-
valle jakaa omat villasukat. Sukkia tuli 
kaikkiaan 3700 ja me haluamme an-
taa ne tietysti käyttöön.

Varusmiehet suhtautuivat teema-
päivään positiivisesti. Palaute luen-
noista ja sotilaskodin lahjoituksista oli 
positiivista myös jääkäri Tomi Saari-
selta:

- Minun mielestäni tämä oli ihan hy-
vä tilaisuus. Monelle tuli varmaan pal-
jon uutta tietoa, vaikka kaikki luulee 
niin kovia jätkiä olevansa. Varmankin 
hyvä jollei tiedä  naisista, seksistä ja 
muusta kaikennäköisestä.

Myös sotilaskodin lahjoitukset kel-
pasivat Saariselle:

- Minun mielestä lahja oli myös to-
si hyvä homma. Ei näitä raaski kotoa 
tuoda tänne. Just jonkun höylän ehkä 
jaksaa tuoda, mutta sitten kaikki nuo 
ihonhoitotuotteet. Niitä olen harvoin 
ainakaan itse jaksanut tänne raahata.

Terveitä aamuja –
kampanjapäivä 
keräsi kiitosta
Teksti ja kuva: Daniel Dimitroulis
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Taas olemme päässeet hyvän 
matkaa uutta toimintavuotta 
alkuun. Talven pimeät alkavat 
olla ohi, päivät pitenevät ja 

linnutkin tuntuvat avaavan ääntään. 
Myös Sotilaskotiyhdistyksen johto-
kunnassa on kuultu uusia ääniä, kun 
kokouksia on vetänyt uusi puheen-
johtaja Marja Syrilä. Uusi ääni kuu-
luu myös varapuheenjohtajan paikal-
ta, kun Päivi Perälä aloitti varapj:na. 
Kun johtokuntaan saatiin vielä kak-
si uutta varajäsentä: Anne Haavisto 
ja Jenni Tanski, voidaankin sanoa et-
tä uudistuminen oli kerralla varsin iso. 
Onnea ja menestystä teille kaikille uu-
sissa luottamustehtävissä aloittaneille! 
Edessä on varmasti mielenkiintoinen 
ja työteliäs haaste.

Sydäntalven 
sisartapahtumat

Talvea ovat piristäneet kaksi eri-
laista sisartapahtumaa. Tammikuu on 
kuntoilukuu, ainakin jos naistenleh-
tien otsikoita on uskominen. Niinpä 
sisarilla oli tammikuussa mahdollisuus 
tutustua Kuntotalolla kuntoilulaittei-
siin. Helmikuussa oli vuorossa Vesa 
Savelan luento kansainvälisestä toi-
minnasta. Helmikuussa, Ystävänpäi-
vänä oli myös uusille sisarille ja muille 
asiasta kiinnostuneille koulutus/ tutu-
mistilaisuus. Illan kiinnostuneiden sal-
do jäi varsin pieneksi. Koska jäsenet 
vanhenevat ja vähenevät vuosi vuo-
delta, voisi jokainen katsastaa lähiym-
päristöään ja tuttavapiiriään ”sillä sil-
mällä”, josko sieltä löytyisi joku joka 
innostuisi tulemaan mukaan toimin-
taan. Uuden sisaren voi ottaa vaik-
ka mukaan omille päivystysvuoroille 
tutustumaan. Tutun ja turvallisen ys-
tävän kanssa on mukava lähteä toi-

mintaan mukaan. Tuttavapiirissäsi voi 
hyvinkin olla joku, jota toiminta kiin-
nostaa, mutta hän ei ole vaan tullut 
kysyneeksi miten mukaan pääsisi.

 
Yhdistyksen 
historiikki edistyy

Tätä kirjoitettaessa Sotilaskotiyhdis-
tyksen kevätkokous on vasta edessä 
ja tämän ilmestyttyä jo taakse jäänyt-
tä elämää. Toivottavasti kokouskutsu 
innostaa mahdollisimman monta si-
sarta paikalle. Kokousasioiden lisäksi 
on illan ohjelmassa asiaa myös histo-
riikkiprojektin edistymisestä. Historiik-
kitoimikuntaa vetää entinen kirjaston-
hoitajamme Leena Korpela. Projekti 
on hyvällä mallilla, mutta Leena ot-
taa varmasti mielellään vastaan hy-
viä kuvia ja juttuja vuosien varrelta. 
Yhdistyksellä ei ole aiempaa kirjoi-
tettua historiikkia, joten on hyvä kun 
asia saadaan nyt puolen vuosisa-
dan toiminnan jälkeen kuntoon. Siitä 
saadaan hyvä pohja, jota on helppo 
myöhemmin päivittää. Historiikki on 
valmis noin vuoden kuluttua. Toivon 
mukaan siitä tulee ensi kevään suosik-
kikirja joka tulee herättämään mielen-
kiintoa ja kulumaan lukijoiden käsissä.

Kevään ja kesän 
perinteiset

Tulevasta toiminnasta voisi maini-
ta kevään kuntoilutapahtuman. Tä-
tä voisi jo kutsua perinteeksi, sillä ai-
kaisempina vuosina sisaret on nähty 
lenkkeilemässä niin Turussa kuin Rau-
mallakin. Tällä kertaa vuorossa on 
Tampere ja siellä 19.5.2012 järjestet-
tävä Likkojen Lenkki. Luvassa on oh-
jelmatietojen mukaan lämminhen-
kinen kuntoliikuntatapahtuma, joka 
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sopii aivan kaikille naisille. Likkojen 
Lenkki on täynnä liikunnan riemua, 
upeaa naisenergiaa ja huippuviihdet-
tä! Kaikki asiasta kiinnostuneet: kai-
vakaa kalenterit esiin ja varatkaa tuo 
lauantai hienolle kuntoilukokemuk-
selle! Mitä isompi vihreä joukko liik-
keelle saadaan, sitä parempi!

Toinen jo perinteeksi muodostu-
nut alkukesän tapahtuma on kesä-
kuun alkupuolella järjestettävä sauna-
ilta. Tällä kertaa saunomme Kullaalla 
savusaunassa, jonka lempeät löylyt 
tarjoavat oivan tilaisuuden lenkin jäl-
kipelille tai muuten vaan mukavaan 
jutusteluun ja seurasta nauttimiseen. 
Savusaunakin on kokemus, jota kai-
killa ei vielä ole mutta joka kannat-
taa ehdottomasti lisätä koettujen ko-
kemusten joukkoon! Saunaillasta ja 
kuntoilutapahtumasta lisätietoa Sisar-
kirjeessä. 

Sähköpostiosoitteet
Muistutus vielä uusista sähköposti-

osoitteista, joista oli asiaa jo edellisissä 
Viherhiukkasissa. Sotilaskodin henki-
lökunnalla ja johtokunnalla on käy-
tössään sähköpostiosoitteet etunimi.
sukunimi@sotku.fi. Tällä on tarkoitus 
parantaa sisäistä tiedottamista, mutta 
osoitteet ovat tietysti myös kaikkien 
käytettävissä. Joten jos on asiaa tai ai-
hetta antaa palautetta, muistakaahan 
myös tämä mahdollisuus. Sähköpos-
ti on myös oiva tapa ilmoittaa vaikka 
vuorolistojen laatijalle toiveita. Kirjalli-
sessa muodossa päivämäärät ja muut 
toiveet ovat ehkä helpommin tulkit-
tavissa kuin tekstarilla tai puhelulla il-
moitettaessa.

Aurinkoista kevättä kaikille!
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Varusmiehet 
helppo yleisö

Viihdeilta sotilaskodissa

Teksti: alikersantti Panu Kuorikoski Kuvat: Daniel Dimitroulis

Sotilaskodissa soi 1.3. rock-mu-
siikki ja mikin varressa oli myös 
stand-up koomikko. Kyseessä 

oli Porin Prikaatin varusmiestoimikun-
nan ja Säkylän sotilaskotiyhdistyksen 
järjestämä viihdeilta kaikille prikaa-
tin varusmiehille. Tällä kertaa lavalle 
nousi kaksi esiintyjää: Stand-up koo-
mikko Arimo Mustonen sekä rock-
yhtye Voltage. Esiintyjien tuntemat-
tomuus ei menoa juurikaan haitannut 
ja sali oli täynnä molemmissa vedois-
sa.

Ensin esiintynyt Arimo Mustonen 
kertoo varusmiesten olevan yleensä 
helppo yleisö, koska tällaiset tilaisuu-
det ovat muutosta normaaliin päivä-
rytmiin. Arimon mukaan varusmiehiin 
uppoaa kaikenlaiset jutut. Mustonen 
aloitti stand-up komiikan 32-vuoti-

aana jonkin aikaa touhua sivusta kat-
seltuaan. Hän esiintyi aluksi Hervan-
nassa open mic –artistina klubeilla ja 
myöhemmin palkkiota vastaan suu-
remmille yleisöille.

Tilaisuuden päättänyt Voltage-yh-
tye koostuu neljästä äärimmäisen 
soittotaitoisesta nuoresta. Juuso Vuo-
rinen (laulu), Nader Aflatuni (kitara), 
Riku Haapala (basso) ja Pedram Afla-
tuni (rummut) ovat kotoisin Naanta-
lista, mutta kaikki jo suurimmaksi osin 
hajautuneet opiskelemaan ympäri 
Suomea. Aikaisemmin erittäin aktiivi-
sesti keikkailleen Voltagen keikkatahti 
onkin vähentynyt, mutta pyydettäes-
sä keikkoja tehdään yhä. 

Varusmiehet vaikuttivat nauttivan 
esityksestä ja haastattelin esityksen 
jälkeen neljää varusmiestä. Kysymyk-

siini vastasivat alikersantti Ristimäki 
(VK), jääkäri Kaivola (KrhK), jääkä-
ri Kalasniemi (HK) sekä jääkäri Virk-
ki (3.JK).

Mitä mieltä olit esiintyjistä?
”Kyllä se bändi meikäläisen ainakin 

laitto mukaan. Koomikkokin oli hyvää 
luokkaa”, kertoo jääkäri Kalasniemi.

Samoilla linjoilla oli jääkäri Virkki: 
”No aivan loistavia oli. Koomikko oli 
oikein loistava ja bändikin oli aivan 
hieno.”

”Aivan loistavia esiintyjiä, mut ehkä 
vähän haastava yleisö oli tällä kertaa. 
Ei noi varusmiehet tosta oikein ylös 
nouse.”, toteaa alikersantti Ristimäki.

Jääkäri Kaivola oli muiden kanssa 
samoilla linjoilla: ”Illan esiintyjät olivat 
hyviä. Stand-up koomikko oli hauska 
ja bändi oli tuttu ja hyvä.”

Onko varusmiehille järjestetty tar-
peeksi vapaa-ajan toimintaa Porin 
Prikaatissa?

”On, itte oon ainakin noiden liikun-
tajuttujen perään niin niitä on ainakin 
todellakin tarpeeksi”, kertoo jääkäri 
Kalasniemi.

Jääkäri Virkin mielestä vapaa-ajan 
toimintaa on ollut, mutta sitä voisi olla 
enemmänkin. Kysyttäessä hän ei kui-
tenkaan osaa suoraan sanoa mitä tar-
vittaisiin lisää.

”Kyllä on. Liikuntaa on ollut paljon 
ja muuta aktiviteettia on myös.” tilan-
netta kuvaa jääkäri Kaivola.
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Hyödyt joka päivä
Monipuolinen tuote- ja palvelutarjontamme on lähelläsi joka päivä. 
Rahanarvoisten etujen ja edullisten hintojen lisäksi saat Bonusta 
yli 2000 bonustoimipaikassa. Ostosten maksamisestakin saat etua, 
kun valitset S-ryhmän toimipaikoissa maksuvälineeksi S-Etukortin. 

Olivatpa ostosi pienet tai suuret, asiakasomistajuus kannattaa joka päivä.

Ellet vielä ole asiakasomistaja, nyt kannattaa liittyä! Teet sen helposti 
vaikkapa lähimmässä toimipaikassa tai netissä osoitteessa S-kanava.fi.

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

Puolustusvoimien strateginen kumppani 
Millog Oy vastaa maavoimien ajoneuvo- ja 
panssarikaluston, ase- ja elektroniikka-
järjestelmien ja -laitteiden asennuksista, 
modifikaatioista ja kunnossapidosta sekä 
osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin.
 

Vesikoskenkatu 13 Loimaa P. 762 1047
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Porilaissoittokunta kaipaa jatkos-
sa uusien soittajien lisäksi myös uudet 
vetäjät. Nykyiset kapellimestarit Ahti 
Laine Eurasta ja Mauno Mattila Rau-
man Lapista ovat molemmat ilmoit-
taneet luopuvansa tehtävistään kulu-
van vuoden aikana. Kapellimestarien 
ohella tilausta on niin käyrätorven, 
trumpetin, pasuunan kuin klarinetin-
kin soittajille. 

Seuraavan kerran Porilaissoittokun-
taa kuullaan Huittisten Risto Ryti –sa-
lissa 15.4. Vierailevana kapellimes-
tarina esiintyy tuolloin helsinkiläinen 
Heikki Elo, joka on jo aiemminkin ol-
lut soittokunnan toiminnassa, mm. ai-
kanaan Kosovoon suuntautuneella ul-
komaanturneella.

Puolustusvoimauudistus vähen-
tää sotilassoittokuntien määrän nel-
jään. Huovinrinteellä tutuksi käynyt 
Satakunnan Sotilassoittokunta Niini-
salosta lakkautetaan, ja uudistuksen 
jälkeen lähin soittokunta löytyy Tu-
rusta, minne jää Laivaston Soittokun-
ta. Se on kuitenkin tähän asti hoitanut 
pääsääntöisesti Merivoimien soitto-
tarpeet ja käynyt vain harvakseltaan 
esiintymässä Porin Prikaatin tilaisuuk-
sissa. 

Vakituisten sotilassoittokuntien 
”paikkaajaksi” aikanaan perustettu 
Porin Prikaatin reserviläissoittokun-
ta, Porilaissoittokunta, toimii edelleen 
aktiivisesti. Kapellimestari Ahti Laine 
ei kuitenkaan pidä mitenkään mah-
dollisena, että se jatkossa olisi aiem-

Loppuuko sotilasmusiikki 
varuskunnista?
Teksti: Matti Vihurila  Kuva: Porilaissoittokunta

paa suuremmassa roolissa prikaatin 
soittotarpeiden toteuttajana.

Porilaissoittokunta on puhdas reser-
viläissoittokunta, ja pääosa sen jäse-
nistä on aktiivisesti mukana työelä-
mässä. Meillä ei ole mahdollisuutta 
eikä suoraan sanoen hinkuakaan läh-
teä paikkaamaan ammattisoittokun-
tien lakkautuksen myötä syntyvää, 
ilmeisesti aika suurta aukkoa, Ahti 
Laine sanoo. 

Monien muiden tavoin hän pitää 
soittokuntien vähentämispäätöstä 
erittäin valitettavana. Laineen näke-
myksen mukaan soittajat ovat teh-
neet kustannustehokasta maanpuo-
lustustyötä omilla soittoalueillaan ja 
elävöittäneet sijoituspaikkakuntiensa 
musiikkielämää ja –koulutusta merkit-
tävästi.

matalaenergia- matalaenergia-matalaenergia-
Vallox osaa

matalaenergia-matalaenergia-
ilmanvaihdon

www.vallox.com

Loimaan Pyörähuolto
Satakunnankatu 27, 0400 741 394



36

maalta henkilö, joka lähti Talvisotaan 
suojeluskunnan sotisovassa omine  ki-
vääreineen ja reppuineen, jossa oli 
valmiina 500 patruunaa.

Ruostsilla on Hemvärnet (kodintur-
va), samoin Norjalla ja Tanskalla Vi-
rolla Kaitseliit, Sveitsillä myös, jenkeil-
lä kansalliskaarti jne. Samoissa maissa 
toimivat myös lottajäörjestöt, mutta 
meillä ei!?

Suomella on Euroopan suurimpia 
reservejä, vaikka 350 000 soturista 
vähän tingitäänkin. Eli jokin uhka on, 
niinkuin onkin. Sen kertoo selkeästi jo 
geopoliittinen, maantieteellinen ase-
mamme. Historiakin opettaa, jos osaa 
lukea.

Ruotsi perusti Hemvärnetin talvel-
la 1940. Syy oli tietysti N-liiton uh-
ka. Sen asema vain korostuu nyt, kun 
Ruotsilla on yhä vähemmän varus-
kuntia ja yleinen asevelvollisuus lop-
pui. Tavoitteena on 66 kodinturvan 
pataljoonaa  ja noin 30 000 soturia, 
joista on nyt rekrytoituna noin 22 
000. Sitoutuneet ovat vuosittain har-
joituksissa 4 - 14 vuorokautta. Jou-

koilla on rensselit ja aseet osin kotona, 
osin asekaapin avain on joukkueen-
johtajalla. Joukkuekohtaiset ajoneu-
votkin löytyvät helposti.

Ruotsi käyttää edelleen maanpuo-
lustuksen vähintään tuplat Suomeen 
verrattuna, vaikka sen strateginen 
asema ei ole lähimainkaan yhtä haas-
tava kuin Suomen. Ruotsi on huoles-
tunut - ihan itsekkäistä syistä tietysti 
- Suomen puolustuskyvyn tilasta eikä 
syyttä. Muun ohella Ruotsilla on seit-
semän sukellusvenettä - meillä ei yh-
tään, vaikka tosi tarve kyllä olisi.

Jos minulla olisi valta ja voima, ase-
vevollisuus lyhenisi neljään kuukau-
teen. Loppu säilyisi jatkuvana optiona 
riittävän usein pidettäviin kertaushar-
joituksiin reservissä. Kerran viidessä 
tai kerran kymmenssä vuodessa on 
liian vähän.

Hemvärnetissä/kodinturvassa ei ole 
kyse mistään rambojoukoista. Väitän, 
että moni nelikymppinen, jopa viis-
kymppinen reserviläinen pärjää vauh-
dissa, voimassa ja taidoissa itseään 20 
vuotta nuorempien kanssa!

Jos kodinturvapuolella ei tapahdu 
mitään olennaista uutta, Puolustus-
voimat (PV) hylkii käytännössä niitä, 
jotka ovat erityisen motivoituneita re-
serviläistyöhön. Aika kummallinen ti-
lanne tämäkin!

Kodinturvajoukkoja olisi tarvittu 
joulukuun myrskytuhojen korjuussa. 
Kuuntelin äskettäin Helsingissä prika-
tikenraali evp. Asko Kilpistä, joka ker-
toi Hemvärnetistä. Hän oli näet sota-
lapsena Ruotsissa Jatkosodan jälkeen 
ja hänen ”sotaisänsä” oli paikallisen 
Hemvärnetin päällikkö. Hemvärnetis-
sä oli aina myös joitakin sähkömiehiä, 
joten linjojenraivaus sujui.

Kaikki PV:n viimeaikaiset uutiset ei-
vät ole pelkästään ikäviä. Hornettei-
hin hankittavat ”ilmasta maahan” 
-ohjukset ovat esimerkiksi jalkavä-
en suojaamisen kannalta tosi terve-
tulleita. On niillä semmoinenkin vas-
tapaino, että niillä yltää esimerkiksi 
Pietarin eteläpuolelle Lugaan, jonne 
Venäjä pystyttää uusia Iskander -oh-
juksia, joiden kantama riittää Ouluun 
saakka.  iskanderit voi varustaa joko 
tavanomaisilla pommeilla tai ydinkär-
jillä.

Jäädään seuraamaan mielenkiinnol-
la, alkaako lopulta esimerkiksi asial-
linen keskustelu Suomen NATO -jä-
senyydestä, josta poliitikot puhuvat 
yleensä aivan tietoisesti tai täysin tie-
tämättöminä pelkkää hölynpölyä.

Miksi ei
kodinturvaa?
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Kirjoittaja Kari Nummila on  
Porilainen-lehden avustaja.

Puolustusvoimauudistus/sääs-
töt puhuttaa kovasti meitä kil-
talaisiakin. Yksi erityinen mur-

hetuksen aihe on kertausharjoitusten 
olematon määrä huutavaan tarpee-
seen nähden. Perustetaanhan sodan 
ajan joukot osaavasta reservistä, jon-
ka koulutusta ei saisi laiminlyödä. 

Jos minulla olisi valta voima, alettai-
siin välittömästi perustaa reserviläis-
vetoisia kodinturvajoukkoja, joiden 
esteenä näyttää olevan jokin kum-
mallinen, perusteeton poliittinen jäy-
nä/väärinymmärrys/vinouma eikä 
Puolustusvoimien ylin johtokaan tun-
nu asiaa kannattavan. Liekö itsekkäi-
tä syitä.

En väheksy MPK ry.n toimintaa. 
Maakuntakomppaniat ovat kokonai-
suuden kannalta aivan häviävä teki-
jä- sinänsä hyvä alku mutta vain ko-
vin  harvojen herkkua.

Suojeluskunta- ja lottajärjestö-
jen valtaavaa maanpuolustustyötä 
ei näytä riittävästi tunnettavan saa-
ti tunnustettavan. Se on iso vahinko. 
Tule mieleen kotipitäjästäni Metsä-



Loimaan seutukunnan vää-
pelikerho on omalla mutta 
positiivisella tavallaan Porin 
Rykmentin-Porin Prikaatin 

killan ”kummajainen” alaosastona, 
joka on ollut mukana aktiivisesti vuo-
desta 2000 saakka. Kerhoon kuu-
luu kuutisenkymmentä jäsentä, jotka 
edustavat Varsinais-Suomen, Sata-
kunnan ja Hämeen maakuntia. Kerho 
perustettiin vuonna 1995.

 Alunperin päätettiin, että mukaan 
pääsevät vain reservin vääpelit, yli-
vääpelit ja sotilasmestarit sekä vas-
taavat laivaston reserviläiset, mutta 
”vakinaisen väen” reserviin siirtyviä 
vääpeleitä ei oteta mukaan. Tästä on 
matkan varrella tehty kuitenkin pa-
ri poikkeusta. Kun lehtiin ilmestyvät 
tiedot reserviläisylennyksistä, uusi-
en vääpelien jäseneksi rekrytoiminen 
aloitetaan.

 Kerhon perustava kokous pidettiin 
Turun läänin Koskella 16. marraskuu-
ta 1995 Matti ja Seija Niemen luona. 
Isäntä oli kokoonkutsujana ja samalla 
myös syntymäpäiväsankari, joten Sei-
ja -rouvan kakkukahvituksella voitiin 
juhlistaa kahtakin asiaa. Niemi me-

nestyi hienosti 1900-luvulla reservi-
läiskilpailuissa. Vääpelien joukosta 
löytyy muutoinkin ehkä tavanomaista 
enemmän niitä henkilöitä, jotka reser-
vissä ollessaan pitävät/pitivät esimer-
killisen hyvää huolta kenttäkelpoisuu-
destaan ja vielä senkin jälkeen, kun on 
tullut aika siirtyä reservistä pois! Taka-
na on ehkä se, että halutaan näyttää 
itseään nuoremmille hyvää esimerk-
kiä, sillä reserviläisen fyysinen kunto 
ja ampumataito ovat elintärkeitä pe-
rusasioita.

Porilaisjoukkojen kiltaan liittymi- 
nen katsottiin kerhossa erityisen 
luontevaksi, sillä kunniakas ja kehit-
tyvä Prikaati on monille käytännössä 
kuitenkin ”se mieluisin ja sopivin koti-
varuskunta”, johon kelpaa leimautua 
- siitäkin riippumatta, missä kukin oli 
varusmiehenä aikanaan palvellut.

- Kerhon perustamiseen vaikutti eh-
kä eniten se, että me itse ainakin ar-
vostamme kovasti vääpelien työtä ja 
tätä sotilasarvoa. Vääpeli on hieno 
”brändi”, jolla riittää perinteitä koko 
itsenäisyytemme ajalta. Kerhomme 
perustamisen aikaan Reservialiupsee-
rien liitto oli muuttamassa sääntöjään 

Vääpelikerhosta tuli 
aktiivinen alaosasto

kerhon perustajajäseniin kuuluva loi-
maalainen Matti Vainio sanoo.

Vainio arvioi, että kerhon kes-
ki-iältään melko iäkäs mutta koke-
nut ja kouliintunut vääpeliporukka 
voi tehdä paljonkin työtä maanpuo-
lustushengen vahvistamiseksi itseään 
nuorempien parissa. Niinikään perus-
tajjäseniin kuuluva loimaalainen Kale-
vi Suvila korostaa myös maanpuolus-
tushengen ylläpidon tärkeyttä. Hän 
pelkää, että vankka maanpuolustus-
henki ei enää ole aina välttämättä 
ihan entisissä lukemissa nuorimpien 
sukupolvien parissa.

 Vääpelikerhon nykyinen puheen-
johtaja, loimaalainen Seppo Solla ker-
too retkien olevan kerhon tärkeintä 
toimintaa. Se vetää jäsenkuntaa kii-
tettävästi yhteen matkoille, joissa tu-
tustutaan toisiin ja käydään mielen-
kiintoisia keskusteluja ja sitten tietysti 
tututustaan varsinaiseen retkikohtee-
seen, useimmiten maanpuolustuk-
seen liittyvään paikkaan. Tutuksi ovat 
tuulleet myös esim. Suojelupoliisin 
työ, postin logistiikkatoiminnot tai ny-
kyaikainen paperinvalmistus.

 - Meillä ei taida olla enää oikein yh-
täkään maanpuolustukseen liittyvää 
kohdetta käymättä Lounais-Suomen 
alueella. Varsinaiset Puolustusvoimien 
kohteet on käyty aika tarkkaan. Sit-
ten olemme tietysti tutustuneet alan 
teollisuuteenkin kuten esimerkiksi 
Vammalassa 155 millin kenttätykien 

Kalevi Suvila (vas), Matti Vainio 
ja Seppo Solla ovat vääpeliker-
hon ”veteraaneja”.  Heille on 
veteraanitupa myös hyvin tuttu 
paikka. Vasemmalla ylhäällä nä-
kyvä taulu kertoo Loimaan jää-
käreistä, joka muiden yli 1800 
jääkärin kanssa olivat saamassa 
sotilasoppia Saksassa. Jääkä-
reillä oli erityisen tärkeä rooli 
niin Vapaussodassa kuin Talvi- 
ja Jatkosodassa sekä yleensä-
kin Suomen puolustusvoimien 
kehittämisessä ja johtamisessa. 
Oikealla ylhäällä on jäljennös 
Albert Edelfeltin maalauksesta 
”Porilaisen marssi”.
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10.00 – 13.00  Tutustuminen Porilaismuseoon
10.30  Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla
11.00  Kahvitarjoilu Sotilaskodissa muille osallistujille
12.30  Seppeleenlasku Porilaispatsaalla
13.00  Vuosikokous Elokuvaluokassa, vuosikokouksessa käsitel 
 lään Killan sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat
14.00  Vuosijuhla Elokuvaluokassa
 - juhlapuhe: ”Afganistan vuonna 2014: vuosi nolla?”  
 Suurlähettiläs Pauli Järvenpää
 - palkitsemiset
15.00  Ruokailu Upseerikerholla

Tumma puku ja kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta r.y:n

 vuosikokous   
 ja vuosijuhla
pidetään Säkylän Huovinrinteellä
lauantaina 19.5.2012

Kon-sertti
Turun Tuomaanpuistossa 
ke 13.6.2012 kello 18 alk. 
Konsertissa oittaa 
Satakunnan Sotilassoittokunta.
Yleisöllä on vapaa pääsy. 
Paikalla on Heikkilän 
sotilaskotiauto.

Konsertin jälkeen on mahdollisuus 
tutustua Educarium-rakennuksen 
aulassa olevaan Turun kasarmin 
pienoismalliin.

Ota retkituoli tai viltti mukaan. 

Tervetuloa!
Porin Rykmentin -
Porin Prikaatin Kilta
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valmistukseen ja kävimme Patrialla-
kin, jonne ei kai ole niin kovin help-
po päästä. Kun kauppaneuvos Risto 
Heinonen oli vielä mukana tutustu-
mispyyntöjä oli helppo esittää ja ovet 
aukenivat.

Jos Porin Prikaati ja sen kilta ovat 
olleet, ovat yhä edelleenkin ja tulevat 
jatkossakin olemaan vääpelikerholai-
sille iso ja tärkeä asia, niin ainakin Loi-
maan lähistöllä myös Loimaan seudun 
sotaveteraaniyhdistys on käytännösä 
hyvin tärkeä instituutio, jonka jäsen-
kuntaa, sotaveteraaneja ja veteraa-
ninaisia vääpelikerholaiset arvosta-
vat ja joiden hyväksi halutaan tehdä 
työtä viimeiseen asti. Vääpelikerho 
on mukana eriliaissa juhlajärjestelyis-
sä ja m.m. vääpelikerhonkin hankki-
ma killan lippu on mukana juhlissa ja 
esimerkiksi kunnianosoituksissa san-
karihaudoilla. Killan omistamaa lip-
pua kierrätetään vuorollaan eri paik-
kakunnilla. Killalla on myös pöytäviiri.

 Loimaa on veteraanityössä sikä-
li erityinen paikka, että sen vuonna 
1990 alkanut veteraanipuiston ra-
kentaminen on kasvanut aivan poik-
keuksellisen mittaviin saavutuksiin 
vuosien varrella. Asialla olivat vielä ra-
kennustyön alkuvaiheessa ylivoimai-
sessa pääosasassa oikeat tammen-
lehvämiehet. M.m. nuoren polven 
putkimiehiä ja sähkömiehiä saatiin 
mukaan talkoisiin, joten palkkarahoja 
ei tarvittu.Rahalahjoituksin ja viljan-
keräyksin saatiin niin paljon varoja ka-
saan, että velkarahaa ei tarvittu.

Veteraanipuistoon pystytettiin en-
simmäiseksi toiselta tontilta siirretty-
nä suurikokoinen hirsirakennus, vete-
raanituvaksi nimetty rakennus, jossa 
pidettäviin tilaisuuksiin mahtuu va-
jaat sata henkeä. Vuosien varrella täl-
le kahden hetaarin suuruiselle, män-
tymetsää kasvavalle metsäntontille 
ovat nousseet yhtä omakotitaloa ra-
kennusurakkana vastaava, lämmitet-
tävä talousrakennus, jossa sijaitsevat 
m.m. sauna ja keppiverstas; Loimaan 
sotaveteraanien  kehittelmä kävely-
keppi on todettu lajissaan ergonomi-
sestikin huippuluokan tuotteeksi, jota 
on valmistettu ja valmistetaan edel-
leen tuhansittain talkootyönä. Keppi-
verstas toimii omalla talkooporukal-
laan. Yhdistyksellä on hyväkuntoinen 
soppatyki, jolle riittää tilauskeikkoja 
aika paljon.

 Tontille on pystytetty myös suuu-
rikokoinen savusauna uimalammen 
rannalle sekä lähimetsikköön tila-
va korsu. Puuvaja on tilava ja keppi-

verstaan sorvaamo on vaatinut uuttaa 
lämmintä tilaa.

 Kun Loimaan veteraanijärjestöön 
kuului enimmillään 580 veteraania, 
niin nyt luku on pudonnut jo hivenen 
alle 150 hengen. Lisäksi toimii naisja-
osto sekä valtakunnallisesti veteraa-
niyhdistyksen suurin Tukijaosto - 450 
jäsentä - paikkakunnan asukaslukuun 
suhteutettuna.

 Edelliset luvut ovat aika huimia ja 
ne kertovat Loimaan seudun elävästä 
maanpuolustushengestä aikojen ta-
kaa, jolloin Loimaalla toimivat myös 
poikkeuksellisen suuret suojeluskun-
ta- ja lottajärjestöt.

 Tammenlehväjoukkojen harvetes-
sa luonnon lakien mukaan, sotaakäy-
mätön reserviläisporukka ottaa yhä 
enemmän vastuuta. Veteraaniyhdsi-
tyksen puheenjohtajuus on nyt Mat-
ti Vainion hartioilla. Veteraanipuisto 
on siirretty säätiölle, jonka tehtävänä 
on tallentaa ja kunnioittaa veteraani-
en työtä sekä kertoa siitä tuleville pol-
ville. Veteraaniyhdistys on kerännyt 
poikkeuksellisen paljon sotiin liittyvää 
kirjallista  historia-aineistoa sekä esi-
neistöä.

 Alueen kiinteistöt jäävät palve-
lemaan nykyistä ja tulevia reservi-
läispolvia. Vääpelikerhon jäseniä on 
mukana tässä työssä täöydestä sydä-
mestä.
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www.akr.fi

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

ABLOY- valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

Meriniitynkatu 11, 24100 SALO
p. 02-77751, +358505259961

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

Tervetuloa kaupoille!



Avoinna
ma–to  8.30 – 20.30

pe 8.30 – 20
la–su 15 – 20

   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme

Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!


