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Kersantti Ristomatti Hakolan olympiamenestyksen innoittamana
Niinisalon varuskunnassa järjestettiin perinteinen Hiihtokarnevaali
23.2.2018. Tapahtumaan osallistuivat varuskunnan paikalla olevat
noin 600 varusmiestä, jotka hiihtivät Jämijärveltä Niinisaloon.
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Jääkärihengessä

A

rvoisat porilaislehden lukijat, kirjoitan Teille ensimmäistä kertaa Porin prikaatin esikuntapäällikkönä.
Entinen porilaislehden päätoimittaja ja Porin prikaatin esikuntapäällikkö, eversti Mika Holma siirtyi vuodenvaihteessa Palvelukeskuksen johtajaksi. Välitettäköön näin
porilaislehden välityksellä onnentoivotukset uusiin haasteisiin!
Vietämme Puolustusvoimat 100-juhlavuotta. Tämän lehden teemana on siihen liittyen Jääkärit, joiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhlia vietettiin helmikuun viimeisenä
viikonloppuna. Tässä lehdessä asiaan pureudutaan niin
yleishistoriallisesti kuin jääkäreiden suorituskyvynkin
osalta. Hyvin harva luultavasti kyseenalaistaa kaikkia silloisia yhteiskuntaluokkia koskenutta liikettä nykyään.
Puolustusvoimat 100 -juhlavuosi jatkuu läpi vuoden. Porin
prikaatia koskee Jääkärien kotiinpaluujuhlan lisäksi erityisesti Helsingissä järjestettävä Puolustusvoimat 100-juhlaviikko 30.5.–4.6.2018
sekä Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati Seinäjoella
4.6.2018. Unohtamatta tietenkään SuomiAreenan taistelunäytöstä 18.7.2018 sekä
kalustonäyttelyä.
Puolustusvoimien toiminta perustuu viime
kädessä maanpuolustustahtoon. Siihen vaikuttavina tekijöinä ovat erityisesti yleinen asevelvollisuus ja koko maan
kattava, uskottava puolustus. Näitä asioita koulutetaan
ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta Porin prikaatin molemmissa varuskunnissa Niinisalossa ja Säkylässä
– unohtamatta Lounais-Suomen ja Vaasan aluetoimistoja.
Varusmieskoulutus on ottanut Säkylän-Niinisalon varuskunnassa hyppäyksen nykyisyyteen. Kuten Maavoimien
komentaja blogissaan 11.1.2018 toteaa ”Ajassa eläminen
on taitolaji… Puolustusvoimissa monet temput on ohjeistettu ohjesäännöissä ja ohjeissa, mutta tärkeintä on, miten
ne viedään käytäntöön.”

Porin prikaatin henkilökunta ja varusmiehet ovat osoittaneet
niin prikaatin sisäisesti kuin myös ulkoisesti erinomaista sotilaskuntoa. Voin sanoa, että oli varsin miellyttävää palkita 1/18 saapumiserän peruskoulutuskauden parhaita 28.2.2018 – sellaista käytäntöä
ei ollut siinä mittakaavassa kolmisenkymmentä
vuotta sitten Haminassa. Samalla haluan myös
onnitella kersantti Ristomatti Hakolaa, joka
edusti Suomea menestyksekkäästi 2018 talviolympiakisoissa. Siis kiitos Teille kaikille, jotka
olette mahdollistaneet nämäkin hetket.
Jotta totuus ei unohtuisi, on muistettava, että prikaatin henkilöstö lähimpineen luo tämän kaiken täällä paikallistasolla.
Ja jotta prikaatin henkilöstö pystyy priimaan, pitää ihmisten
myös jaksaa nyt ja tulevaisuudessa. Yhteen hiileen puhaltaen, arvostaen ja tukien toisiamme, pääsemme ihan varmasti
myös tulevaisuudessa niihin hienoihin tuloksiin, mihin on
aikojen saatossa päästy.

Puolustusvoimien
100. juhlavuotta
värittävät lukuisat
yleisötapahtumat.

Toivotan Teille kaikille oikein hyvää kevättä!
Everstiluutnantti Torsti Astrén
Päätoimittaja
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Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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Vaasan torilla järjestetyn paraatikatselmuksen kunniapaikalla Paraatijoukot ryhmittyliehui jääkärilippu.
neenä Vaasan torille.
Pohjanmaalla kunnioitettiin jääkäripeinteitä

Jääkäreiden kotiinpaluun
100-vuotisjuhla Vaasassa 23.-24.2.
Saksassa vuosina 1915–1918 sotilaskoulutuksen saaneet
jääkärit loivat osaltaan pohjan nykyaikaisten Puolustusvoimien synnylle ja muodostivat merkittävän osan talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan aikaisesta päällystöstä. Jääkärit
palasivat koulutuksesta Vaasaan helmikuussa 1918. Puolustusvoimat vietti jääkäreiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhlaa
Vaasassa 23.–24.2. Juhlapäivien ohjelmassa oli paraatikatselmus, ohimarssi, kalustoesittely ja konsertteja.
Porin prikaatin ja erityisesti Pohjanmaan aluetoimiston organisoima juhlaviikonloppu veti Vaasan kaduille jopa 10 000
kaupunkilaista. Palaa juhlatunnelmiin näiden kuvien myötä
ja lue lisää jääkäreiden vaikutuksesta Puolustusvoimien kehitykselle seuraavien sivujen laajasta artikkelista.

Hämeen panssaripataljoonan varusmiehet Panssariprikaatista olivat pukeutuneet paraatia varten vuoden 1918 jääkäriunivormuihin.
Porin prikaati edusti paraatissa Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona.
Pataljoona marssi poikkeuksellisesti
Pioneerikoulun lipun alla.
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Jääkäreiden työ elää
Puolustusvoimissa

S

uomalaisvapaaehtoisista muodostettiin
Kuninkaallinen
Preussin
Jääkäripataljoona
27, joka otti osaa ensimmäisen maailmansodan taisteluihin osana Saksan armeijaa. Jääkärit palasivat
kotimaahan kotiin helmikuussa 1918.
Jääkärit toimivat sotaväen kehittäjinä
itsenäisyyden ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Jääkäreiden johdolla
Suomen maanpuolustus rakennettiin
tasolle, jolla kansa ja koulutettu reservi kykenivät talvi- ja jatkosodassa sekä
Lapin sodassa säilyttämään Suomen itsenäisyyden. Jääkäreiden tekemä työ
on osaltaan mahdollistanut nykyaikaisten Puolustusvoimien kehittymisen.
Suomalaisten vapaaehtoisten koulutus
alkoi Saksassa talvella 1915. Alkuvaiheessa vain 189 suomalaismiehen joukko kasvoi vuosien 1915–1916 aikana
noin 950 henkilön vahvuiseksi. Joukko nimettiin Kuninkaallinen Preussin
Jääkäripataljoona 27:ksi toukokuussa

1916. Joukko sai nimen Ausbildungstruppe Lockstedt sijoituspaikkakuntansa mukaan. Kokoonpanoltaan monipuoliseen koulutuspataljoonaan kuului
jalkaväkiyksikköjen lisäksi tykistö-,
pioneeri-, viesti-, ja ratsuväkiosia. Koulutus toteutettiin saksalaisen järjestelmän mukaisesti. Koulutus käynnistyi
alokaskoulutuksen perusteilla, minkä
jälkeen edettiin yksittäisen sotilaan syvällisempiin taitoihin ammunnoissa ja
taisteluharjoituksissa. Osa suomalaisista koulutettiin erilaisiin ryhmän- ja
joukkueenjohtajan tehtäviin. Johtajakoulutuksen lisäksi painotettiin koulutustaitoa.

Jääkäreiden luomassa
suomalaisten asevelvollisten koulutusjärjestelmässä
painotettiin käytännön
harjoittelun merkitystä.

Jääkärit saapuivat Saksasta Vaasaan
vuoden 1918 helmikuussa.
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Jääkäripataljoona 27 hajotettiin Saksassa helmikuussa 1918, minkä jälkeen
jääkärit vannoivat sotilasvalansa Suomen lailliselle hallitukselle. Seuraavana
päivänä alkoi kotimatka. Matkustajalaiva Arcturukseen ja rahtilaiva Castoriin
sijoitettiin 950 jääkäriä. Jäänmurtaja
Sammon perässä nämä laivat saapuivat
Vaasaan 25.2.1918 täsmälleen kolme
vuotta sen jälkeen, kun koulutus Saksassa oli alkanut.

Jääkärit Puolustusvoimien kehittäjinä ja kouluttajina
Jääkäriupseerit nousivat 1920-luvulla merkittäviin tehtäviin Puolustusvoimissa. Jääkärit muodostivat keskeisen
osan itsenäisen Suomen puolustusvoimien päällystöstä. Saksassa koulutuksensa saaneita jääkäriupseereita palveli
Puolustusvoimissa noin 500. Joukko oli
koulutettu lähinnä joukkueenjohtajan
tehtäviin. Nuoren valtion upseeristo sai

Ympäristö muuttuu, jääkärihenki
säilyy. Vaasan tori tarjosi hienot
historialliset puitteet Jääkäreiden
kotiinpaluun 100-vuotisjuhlalle.

Saksan kaartin pataljoonan
Wachbataillonin edustusjoukko
toi paraatikatselmukseen
kansainvälistä väriä Saksan
asevoimien keskussotilassoittokunnan ohella.

Vaasan vanhalle kasarmialueelle oli koottu mittava
kalustonäyttely, joka kiinnosti
vaasalaisia koko tapahtumaviikonlopun ajan.
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runsaasti vaikutteita ulkomailta, sillä
Suomen omia puolustusvoimien suorituskykyjä oltiin vasta luomassa. Kaikkea ei kopioitu sellaisenaan, vaan yleiset periaatteet sovitettiin kansallisten
erityispiirteiden mukaisiksi.
Maanpuolustuksen ensimmäisten kehitysvuosikymmenien aikana 1920–1930
-luvulla noin 700 jääkäriä toimi henkilöstön ja asevelvollisten kouluttamisen kannalta tärkeissä tehtävissä Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.
Jääkäriupseerit ja muissa sotakouluissa
oppinsa saaneet sotilaat muodostivat
merkittävän osan upseeristosta talvisodan alkaessa 1939.
Ensimmäisen maailmansodan kokeneet jääkäriupseerit toimivat talvi- ja
jatkosodassa sekä Lapin sodassa merkittävissä komentaja- ja päällikkötehtävissä. Kenraaliluutnantti Lennart Oesch
toimi esimerkiksi lähes koko talvisodan ajan Päämajassa yleisesikunnan
päällikkönä ja samalla esikuntapäällikkönä. Kannaksen armeijaa komensivat
koko talvisodan ajan kenraaliluutnantit
Hugo Österman ja Erik Heinrichs. Talvisodan alkaessa kaikki armeijakunnan
ja divisioonan komentajat olivat jääkäreitä. Jääkäritaustainen eversti Paavo
Talvela osastoineen saavutti yhden talvisodan tärkeistä voitoista Tolvajärvellä
samoin kuin eversti Hjalmar Siilasvuo
joukkoineen Suomussalmella, Raatteen
tiellä ja Kuhmossa. Kenraalimajuri Woldemar Hägglund johti mottitaisteluita
Laatokan pohjoispuolella.
Jatkosotaan osallistui yhteensä 710 jääkäriä. Tästä joukosta 418 palveli jonkin aikaa rintamajoukoissa tai kenttäarmeijan johtoportaissa. Jatkosodan
päämajassa ylipäällikön lähimpänä
alaisena toimi vuodesta 1942 lähtien
jalkaväenkenraali Erik Heinrichs. Kenraaliluutnantti Väinö Valve toimi yhä
Merivoimien ja kenraaliluutnantti Jarl
Lundqvist Ilmavoimien komentajana.
Jääkäreiden johdolla Puolustusvoimia
oli kehitetty ja varusmiehiä, reserviläisiä sekä henkilökuntaa koulutettu
1920–1930-luvulla. Joukkojen luja taistelu- ja maanpuolustustahto oli perustana menestykselliselle taistelulle.

Uudet taistelulajit
Ensimmäinen maailmansota ja siitä
saadut kokemukset sodankäynnissä
vakiinnuttivat kansalliseen taktiikkaan
kaksi päätaistelulajia. Hyökkäys ja puolustus muodostivat taktisen ajattelun

rungon, jota noudatettiin aina toiseen
maailmansotaan asti.
Ensimmäisessä maailmansodassa korostuivat laajat puolustukselliset ja kuluttavat taistelut.
Ensimmäisen maailmansodan länsirintamalla taistelut olivat kulutuksellisia
ja jumiutuneita. Jääkärit osallistuivat
ensimmäiseen maailmansotaan Saksan
itärintamalla. Rintamalinja oli pitkä, ja
taistelut olivat itärintamalla liikkuvampia kuin länsirintamalla, vaikka jääkäreiden rintamavastuiden aikana taistelut olivat staattisempia.
Kuluttavista puolustustaisteluista pyrittiin kehittämään entistä liikkuvampia
taistelumuotoja. Tästä syystä jääkäreiden Suomeen mukanaan tuoma hyökkäyksellinen taktiikka korostui suomalaisessa sotataidossa etenkin 1920- ja
1930-luvulla. Syyt kulutussodan ja puolustuksellisen sodankäynnin välttämiseen liittyivät pitkälti materiaalikulutuksen ja elävän voiman tappioiden
minimointiin. Aikakauden sotataitoa
ja taktiikkaa leimasivat jääkäriliikkeen
vaikutuksesta pyrkimykset hyökkäykselliseen taktiikkaan ja hyökkäyksellisiin operaatioihin, joiden uskottiin
johtavan ratkaisuun pitkällisten ja kuluttavien puolustustaisteluiden sijaan.
Vihollisen toimintavapaus tuli kiistää
häikäilemättömällä, liikkuvalla ja nopealla hyökkäyksellä. Viivytystaistelukin tunnettiin. Sen nähtiin parhaiten
sopivan tilanteisiin ja olosuhteisiin sovellettuna osana hyökkäystä tai puolustusta, vaikka erillisen taistelulajin
aseman suomalaisessa taktiikassa se
saavuttikin vasta talvisodan alla.

Jääkäreiden vaikutus tuntuu yhä
Jääkäreiden
vaikutus
näyttäytyy
2010-luvulla Suomen puolustusvoimissa monin tavoin. Jääkäreiden yhteishenki ja reippaus ovat edelleen oleellinen osa suomalaista sotilaskulttuuria.
Yhteishenki ja sen keskeinen merkitys
toiminnalle konkretisoitui talvi- ja jatkosodassa sekä Lapin sodassa kaveria
ei jätetä -periaatteena. Sotilaat asettivat
Suomen edun oman etunsa edelle.
Jääkärilippu, itsenäisen Suomen ensimmäinen joukko-osastolippu vihittiin ennen jääkäreiden kotiinpaluuta
13.2.1918 nykyisessä Latviassa Libaun
Pyhän kolminaisuuden kirkossa Trinitatisissa. Jääkärilippu seuraa Puolustusvoimien valtakunnallisissa paraateissa
kielekkeistä valtiolippua. Lipun vihki9

misen yhteydessä jääkärit ensimmäisinä suomalaisina sotilaina vannoivat
sotilasvalan Suomen lailliselle hallitukselle. Sotilasvalan ja sotilasvakuutuksen kaava muistuttaa 100 vuotta sitten
vannottua, ensimmäistä sotilasvalaa ja
-vakuutusta.
Puolustusvoimissa käytössä olevat sotilasarvojärjestelmä, -arvomerkit ja asepuvut muistuttavat jääkäreiden työstä.
Jääkäripataljoona 27:n lakkauttamisen
yhteydessä Saksassa helmikuussa 1918
ylennettiin paljon jääkäreitä Suomen
armeijan upseereiksi ja aliupseereiksi. Ennen paluuta kotimaahan oli selvitettävä kysymys Suomessa käytettävistä sotilasarvoista. Siksi alun alkaen
Suomeen vakiintui jääkäri (Hauptzugführer) Erik Jernströmin ehdotuksesta järjestelmä, jonka perustana olivat
Saksassa hankittu palvelusarvo ja saatu koulutus sekä henkilökohtaiset ansiot. Alkuperäinen Jernströmin ehdotus arvomerkkijärjestelmäksi toteutui
kuitenkin muunnoksena useista erilaisista vaikutteista, joista voimakkain
oli Saksalainen käytäntö kiinnittää arvoluokka asetakin kauluksiin. Myös
suomalaisessa sotilasvirkapuvussa on
paljon saksalaisia piirteitä niin asepukujen leikkauksessa, malleissa, kuosissa, väreissä ja tyylissä. Nekin ovat jääkäreiden mukanaan tuomia vaikutteita,
jotka vakiintuivat aikojen saatossa suomalaisiksi sotilasperinteiksi.
Jääkäreiden vaikutukset näkyvät tänä
päivänä myös Puolustusvoimien ohjesäännöissä sekä asevelvollisten koulutuksen jaksottelussa.
Everstiluutnantti Marko Palokangas
Kainuun tykistörykmentin komentaja

KOLUMNI

Kuirin nyrkki ansaittiin hyvällä
yhteishengellä ja pilke silmäkulmassa

K

uirin nyrkki on palkinto joka
myönnetään Porin prikaatissa
kaksi kertaa vuodessa erityisesti kunnostautuneelle perusyksikölle.
Palkinto on Turun seudun kodinpuolustus -säätiön lahjoittama ja se on tarkoitettu ikuisesti kiertäväksi. Nimensä
palkinto on saanut jääkärieverstiluutnantti Auno Kuirin mukaan, joka oli
Mannerheim-ristin ritari numero 128.
Kiertopalkinnoksi luovutettu hopeinen panssarinyrkki painaa 2,3 kiloa ja
on yhdenmukainen Auno Kuirin johtaman pataljoonan käyttämien panssarintorjuntanyrkkien kanssa. Kiertopalkinnon lisäksi yksikkö palkitaan myös
merkittävällä rahasummalla.
Saapumiserän 2/17 osalta Kuirin nyrkin
sai kunnian vastaanottaa 2. huoltokomppania. Palkinto luovutettiin yksikölle
3.12.2017 varusmiesten kotiuttamisjuhlan yhteydessä. 2. huoltokomppania
on vuonna 2015 perustettu yksikkö.
Yksikkö toimii Niinisalon varuskunnassa ja on toinen Varsinais-Suomen
huoltopataljoonan varusmieskoulutusta antavista perusyksiköistä. Yksikkö
kouluttaa joukkoja huollon joukkotuotannon tehtäviin kaikille huollon toimialoille, toteuttaa sillä käsketyt huollon
kurssit ja vastaa kuljettajakoulutettavien varusmiesten kouluttamisesta ja hallinnoimisesta yhdessä Niinisalon kuljetuskeskuksen kanssa.

Perustamisestaan lähtien 2. huoltokomppania on kyennyt kehittämään
toimintaansa useilla mittareilla mitattuna. Yksikön koulutustason mittauksissa vuonna 2017 saavuttamat tulokset
olivat erinomaiset. Yksikössä on panostettu henkilökunnan kurssittamiseen
ja osaamisen kehittämiseen. Henkilökuntaa on kannustettu osallistumaan
kursseille ja muiden joukko-yksiköiden järjestämiin koulutustapahtumiin.
Muista yksiköistä on saatu henkilökuntaa harjoituksiimme tuomaan ammattitaitoaan, millä on kyetty kehittämään
toimintaamme. Tässä vaiheessa onkin hyvä esittää kiitokset kanssamme
yhteistyötä tehneille yksiköille. Vuonna 2017 kehittämisen painopisteenä
niin henkilökunnan kuin varusmieskoulutuksen osalta oli yksikön taistelukestävyyden kehittäminen. Tässä
onnistuimme vuoden aikana kiitettävästi mikä ilmenee taistelijan taitojen,
asekäsittelyn, omasuojan ja erityisesti
hajaryhmittämisen säännöllisesti onnistuneina suorituksina. Huoltokomppanialle on kunnia asia, että se kykenee tukemaan huoltovastuullaan olevia
joukkoja niin, että ne kykenevät toteuttamaan annetut tehtävät. Huolto tukee
ja taistelee.
Kehityksen ja hyvien tulosten taustalla on 2. huoltokomppaniassa vaikuttava poikkeuksellisen hyvä yhtenäinen

Senaatti-kiinteistöt
www.senaatti.fi
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taisteluhenki. Varusmiehet ja henkilökunta on saatu sitoutumaan yhteiseen
tavoitteeseen. Yhteistä maalia kohti
mennään täysillä hyvässä huoltomieshengessä. Jokainen kohdataan yksilönä ja töitä tehdään me-hengessä. Yksikön koulutus on vaativaa ja ajoittain
fyysisesti rankkaa, mutta siinä on aina
mukana pilkettä silmäkulmassa. Henkilökunnalle ja varusmiehille annetaan
vastuuta ja myös epäonnistuminen on
sallittua. 2. huoltokomppanialle myönnetty Kuirin nyrkki on palkinto koko
yksikön tekemästä pitkäjänteisestä
erinomaisesta työstä. Samalla se on
osoitus siitä, että huollon arvostus on
kyetty nostamaa muiden aselajien rinnalle.

”Kuten sotilaan palvelus isänmaan hyväksi aina, olkoon myös Kuirin nyrkistä kilvoittelu rehtiä. Taitavin ja sydämeltään jaloin voittakoon ja ansaitkoon
näin palvelustovereidensa kunnioituksen. Vain silloin voittaja voi sanoa kuuluvansa yhtenä lenkkinä jaloon, kunniakkaista sotureista taottuun lujaan
ketjuun. Ketjuun, jonka muodostavat
Kuirin nyrkin soturit.”

Kapteeni Juha Koski
2. huoltokomppanian päällikkö

Valan luku Säkylässä.

Talviset valaja vakuutustilaisuudet
varuskunnissa
Kuvat: Markus Malila,
Merja Hämäläinen

Tammikuun saapumiserän sotilasvalat
ja vakuutustilaisuudet järjestettiin totuttuun tapaan Säkylässä ja Niinisalossa helmikuun puolivälissä 15.-16.2.
Talvisessa säässä vietettyihin tapahtumiin löysivät tiensä jälleen tuhannet
varusmiesten omaiset. Valan ja vakuutuksen kaavojen esilukijoina toimivat Niinisalossa Kankaanpään sotaveteraanien
puheenjohtaja, eversti (evp.) Olavi Rajala
ja Säkylässä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Suni.
Heinäkuun saapumiserän alokkaat vannovat sotilasvalansa ja antavat sotilasvakuutuksensa jälleen maakunnissa.
Tilaisuuksia vietetään Merikarvialla ja
Isojoella 16.8. sekä Liedossa ja Paimiossa 17.8.

Ohimarssi Niinisalossa

Vakuutustilaisuus Säkylässä
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Vuosipäivän palkitsemiset

1. Jääkärikomppania

kapt Lindberg Patrik
kapt Kaurala Antti
kapt Kinisjärvi Karri
kapt Koskensalo Petra
kapt Nenonen Kari
ylil Wargh Tom
ltn Koskinen Jaska
vääp Koota Juha
vääp Katajainen Tuomo
ylik Petranen Aleksi
ylik Ryhtä Risto
ylik Ranta Aleksi
ylik Kenttä Jonne
ylik Virtanen Tuomas
arksiht Peltoniemi Raimo
tstosiht Mäkiranta Pirjo
tytosiht Säre Piia
ympsuun Helkala Terhi
tstosiht Vahteristo Saija
prof. Virtanen Ilkka

Vuoden reserviläinen (Porilaisristi)

Joukkoyksiköiden kärkikouluttajat

Reservin ylivääpeli Pruuki Hannu

Myönnetään tunnustuksena kouluttajalle hänen tehokkuudestaan ja kestävyydestään jokapäiväisessä työssään sekä hänen henkilökohtaisista
saavutuksistaan kouluttajatehtävässä. Joukkoyksiköt valitsevat kouluttajistaan yhden palkittavan per joukkoyksikkö.

Porin prikaatin 392. vuosipäivänä
16.2.2018 palkittiin prikaatin henkilöstöä ja sidosryhmiä prikaatin
eteen tehdystä työstä seuraavasti.
Porilaistaistelijat
ltn Rousu Jesse
ylil Pietilä Olli
ylik Leppänen Atte

Vuoden siviilityöntekijä
toimistosihteeri Haapala Pirjo

Vuoden työpiste

Porin prikaatin levykkeet
Myönnetään prikaatin henkilöstölle
vuosipäivänä erityisen hyvästä palveluksesta tai merkittävästä prikaatia
kehittäneestä toiminnasta. Voidaan
myöntää prikaatin ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle prikaatia
merkittävästi tukeneesta toiminnasta.
Kultainen levyke
ylil Söderlund Timmy
ylil Ala-Ristaniemi Joni
ylivääp Lehti Petri
henksiht Lindroos Mirja
Hopeinen levyke
evl Kankare Vesa
maj Niemi Markku
kapt Kotkasaari Lotta
ylil Muhonen Antti
vääp Koskela Kaarlo
vääp Linnovaara Ville
varmest Hanhilammi Antti
tstosiht Pitkänen Laila
varhoit Kuusisto Jarmo
Pronssinen levyke
kapt Alatörmä Raimo
kapt Lehtinen Hanna

ylil Lähdemäki Mikko SATJP
ylik Nordberg Nico SATPIONVP
vääp Mantila Pauli V-SHP
ylik Leppänen Jani SATTR
ltn Hämeen-Anttila Lauri POHMJP

Vuoden urheiluteko
Porin prikaatin joukkueen sotilaiden
SM-kilpailujen partiosuunnistuksen 1.
sija:
yliluutnantti Paasikoski Antti
luutnantti Oksanen Tommi

Vuoden liikuntavaikuttajat
Myönnetään henkilölle, joka omalla toiminnallaan tai esimerkillään on
vaikuttanut myönteisesti joukkoyksikön / esikunnan henkilöstön liikuntaan, ja/tai on nostanut merkittävästi
omaa kuntoindeksiään, ja/tai muuttanut merkittävästi elintapojaan terveellisempään liikunnalliseen suuntaan.
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kapt Huhta Antti PRE
ltn Filatoff Henri SATJP
vääp Mäkipelto Jani SATPIONVP
kapt Kankare Augusti V-SHP
ylik Saarela Jami SATTR
kapt Juvela Ilkka POHMJP

Porilaisristi
Porilaisristin tavoitteena on edistää
yhteenkuuluvaisuutta niiden keskuudessa, jotka palvelevat tai ovat palvelleet Porin Prikaatissa tai sen perinnejoukko-osastoissa ja palkita Porin
prikaatin hyväksi ansiokkaasti työskennelleitä tai toimineita henkilöitä.
Risti myönnettiin tänä vuonna yhteensä 210 henkilölle, joista prikaatin henkilöstön ulkopuolelta olivat seuraavat:
sotilaskotisisar Anne Haavisto
porilaissoittaja Mikko Ala-Äijälä
porilaissoittaja Pasi Lehto
porilaissoittaja Sauli Aalto-Setälä
Vuosipäivän ohella Porilaisristin sai
Vaasassa 23.2.
kaupunginjohtaja Tomas Häyry

Jalkaväen ansioristi
kapteeni Petra Koskensalo

Viestiristi
yliluutnantti Jouni Hakkarainen.
vääpeli Antti Heino
vääpeli Mikko Kulmala

Aloitepalkinto
varastonhoitaja Timo Kuusisto
varastomestari Janne Leppämäki
varastomestari Rami Saranpää
luutnantti Joona Lindqvist
kapteeni Jussi-Pekka Niemelä
varastomies Joni Väänänen
kapteeni Petteri Viitanen
vääpeli Ville-Matti Väisänen
ylikersantti Lasse Hento
ylikersantti Lasse Hento
kapteeni Niko Nieminen
vääpeli Ville Rantala
yliluutnantti Vesa Lehtonen
ylikersantti Jani Pihala
vääpeli Tapio Kuusisto
ylivääpeli Esa Pohjolainen

Porilaistaistelijat
Porilaistaistelijan palkinto myönnetään tunnustuksena kouluttajalle
hänen tehokkuudestaan ja kestävyydestään jokapäiväisessä työssään sekä hänen henkilökohtaisista
saavutuksistaan kouluttajatehtävässä kiinnittäen erityistä huomiota
asevelvollisten sekä tiedollisten ja
taidollisten että henkisten koulutustavoitteiden saavuttamiseen kuluneen yhden vuoden aikana.

PORILAISTAISTELIJA
ylikersantti
Atte Leppänen
Esikuntakomppania
”Atte Leppänen on erityisesti ansioitunut työssään sotilaspoliisijoukkueen johtajana. Hän on viime vuoden
aikana joutunut useaan otteeseen
paikkaamaan muita kouluttajia omaa
tehtäväänsä vaativammissa tehtävissä
sekä lisäksi perehdyttämään ja kouluttamaan yksikköön palkattuja uusia
aliupseereita. Hänen kouluttamansa
sotilaspoliisijoukkueen tulos syksyllä
tehdyssä koulutustason arvioinnissa
oli 4,79. Leppänen on erinomainen
esimerkki muille kouluttajille niin fyysisen kuntonsa kuin ammattitaitonsa
perusteella”.
- Ammattisotilaille pakollisista ammunnoista sekä juoksu- ja lihaskuntotesteistä sain täydet viisi pistettä. Mielestäni kouluttajan pitää näyttää tässäkin
esimerkkiä. Varuskunnassa on erinomaiset liikuntamahdollisuudet, ja itse
haluan olla mukana mahdollisimman
paljon myös varusmiesten liikuntakoulutuksessa, Atte kertoo.
27-vuotiaalla Leppäsellä on selkeät näkemykset kouluttajan ja koulutettavien
edellytyksistä ja motivaatiosta hyvään
yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

- Kouluttajan osalta esimerkki, kannustus ja avoin vuorovaikutus varusmiesten kanssa ovat avainasemassa. Koulutettavien ei aina tarvitse osata kaikkea
täydellisesti, mutta halua ja tahtoa onnistua kaikessa, mitä tehdään, täytyy
löytyä.
Palkitsemisensa Atte Leppänen näkee
kohdistuneen koko sotilaspoliisilinjaan
ja korostaa erityisesti varusmiesjohtajien merkittävää osuutta. Oman mallinsa kouluttajana Atte sanoo imeneensä
linjanjohtajalta yliluutnantti Elias Halmiselta, jonka loukkaantumisen myötä linjan koulutusvastuu oli pitkään hänen harteillaan.
- Linjalla on noin 80 koulutettavaa ja
parikymmentä ryhmänjohtajaa. Sotilaspoliisien toiminnan luonteesta johtuen koulutus on varsin itsenäistä ja
pienissä kokoonpanoissa tapahtuvaa,
ja tässä ryhmänjohtajien osaaminen
ja halu onnistua ovat avainasemassa.
Voimavarana ovat lisäksi toimimisen
vapaus ja selvä tavoite, johon pääsyyn
voi itse vaikuttaa. Näillä eväillä olemme
pystyneet kouluttamaan valtakunnan
parhaat sotilaspoliisit nyt ja toivottavasti jatkossakin, ylikersantti Atte Leppänen avaa ”reseptiään”.

PORILAISTAISTELIJA
yliluutnantti
Olli Pietilä
3. jääkärikomppania
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”Yliluutnantti Olli Pietilä on erityisen
motivoitunut ja ammattitaitoinen sotilas. Pietilä on Pohjanmaan Jääkäripataljoonann kärkiosaaja tulenjohto-, sotilaspoliisi- ja jääkärikouluttajana. Pietilä
omistautuu aina 100-prosenttisesti vastuulleen annettuihin työtehtäviin. Hän
on hankkinut sotilasurallaan rautaisen
ammattitaidon myös henkilöstö- ja oikeudenhoitotoimialoilta. Pietilä on
esimiestensä ja työtovereidensa keskuudessa arvostettu ja ammattitaitoinen monialaosaaja, jonka ammattitaitoa hyödynnetään tehtäväkuvauksen
mukaisen työ lisäksi myös 3. Jääkärikoppanian työpaikkaohjaajana ja suojausyksiköiden koulutuksessa”.
3. Jääkärikomppanian tulenjohtolinjan
johtajana toimivan Olli Pietilän 15-vuotiseen sotilasuraan sisältyy monipuolisia kouluttaja- ja johtajatehtäviä sekä
esikuntatyöskentelyä henkilöstö- ja
oikeudenhoitoasioiden parissa. Tästä

huolimatta hän painottaa saaneensa
suurimman opin yllättävältä taholta –
omalta lapseltaan.
- Oman lapsen syntymä ja isyys ovat
opettaneet ja saaneet minut suhtautumaan asioihin uudella tavalla. Tämän
päivän Olli on varsin erilainen kuin se
nuori Olli, joka 2000-luvun alkupuolella
aloitteli kouluttajan vaativissa tehtävissä. Ihmisenä kasvamisen ja henkisen
pääoman kerryttämisen myötä osaan
suhtautua varusmiehiin eri tavalla kuin
uran alussa: jokainen heistä on omien
vanhempiensa lapsi, joka on oikeutettu
asialliseen ja vastuulliseen kohteluun
– aivan kuten itse edellytän muiden
kasvattajien ja opettajien kohtelevan
omaan lastani, Pietilä sanoo.
Pietilän monipuolista osaamista ja kokemusta joukko-osaston eri tasoilla
toimimisesta hyödynnetään hänen nykyisessä tehtävässään, mihin sisältyy
nuorempien kouluttajien mentorointia.
- Yksikössäni on 3 – 4 sotatieteen kandia ja 2 – 3 sopimussotilasta, joiden kehitystä ja kasvamista kouluttajatehtävissä pyrin tukemaan mahdollisimman
paljon. Aikaa tähän saisi olla enemmän,
mutta omat tehtäväni opetusumyös
oman osansa, Pietilä harmittelee.

PORILAISTAISTELIJA
luutnantti
Jesse Rousu
1. pioneerikomppania
”Jesse Rousu on erityisesti ansioitunut
työssään pioneerikomppanian varapäällikkönä. Rousu on ollut suunnittelemassa ja johtamassa Virossa pidetyn
reserviläisten kertausharjoituksen, joka
oli yksi prikaatin ja pataljoonan tärkeimmistä koulutustapahtumista vuonna 2017. Kertausharjoituksesta reserviläiset antoivat vaatimustason ylittävän
arvosanan. Hän on kehittänyt osaltaan
yksikön hallinnon suunnittelua siten
että yksikön resurssit kyetään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.
Omalla työllään Rousu on myös ollut
vaikuttamassa siihen, että yksikön työilmapiirikyselyssä yksikkö saavutti tuloksen 4.4., joka on korkein tulos vuosiin. Hän on erittäin tunnollinen sekä
tarkka työntekijä ja on toiminut kaikilta osilta loistavana esimerkkinä kaikille
yksikön työntekijöille”.
- Varusmiespalveluksessa koetut onnistumiset saivat minut hakeutumaan
sotilasuralle, ja samanlaisia kokemuksia pyrin tarjoamaan nykypäivän varusmiehille, kertoo 28-vuotias Rousu.
Alokasajan hän palveli Kainuun prikaatissa ja loppuajan RUK:ssa, ensin
upseerioppilaana ja myöhemmin apukouluttajana. Kadettikoulusta Rou14

su valmistui v. 2014 ja on siitä lähtien
palvellut Porin prikaatissa, viimeisen
vuoden 1. Pioneerikomppanian varapäällikkönä. Hän sanoo avoimesti pyrkivänsä rikkomaan rajoja ja suhtautuvansa epäilevästi tapaan tehdä asioita
”perinteisellä tavalla”.
- Minulle on tärkeää, että asiat tehdään
”by the book”, mutta oikealla tavalla
kyseenalaistaen sen, onko vallitseva
käytäntö välttämättä paras. Nykyään
esimiehet kaikilla tasoilla ovat kiinnostuneita koulutuksen laadusta, mikä on
hieno asia. Eräs yksikkömme nuoremmista kouluttajista valmistautuu parhaillaan pitämään oppitunnin sotavangeista, ja ohjeistin häntä pohtimaan,
voiko aihetta lähestyä jollain muulla tavalla kuin pitämällä perinteisen power
point -esityksen, Rousu kertoo esimerkin.
Palkitsemisperusteissa mainitussa Viron kertausharjoituksessa luutnantti
Rousu toimi vahvennetun joukkueen
pääkouluttajana. Kyseessä oli v. 2016
kotiutunut
valmisjoukkokoulutettu
joukko, joka osallistui monikansalliseen yhteistoimintaharjoitukseen yhdessä virolaisten ja saksalaisten joukkojen kanssa. Harjoitus oli osa Viron
viimevuotista pääsotaharjoitusta.

VUODEN
RESERVILÄINEN
Res. ylivääpeli
Hannu Pruuki

Kokemäkeläinen reservin ylivääpeli
Hannu Pruuki palkittiin tänä vuonna prikaatin vuosipäivän yhteydessä vuoden reserviläisenä. Palkinto
myönnetään tunnustuksena kertausharjoituksessa, MPK:n tai muussa vapaaehtoisessa toiminnassa erityisesti
kunnostautuneelle reserviläiselle.
- Palkitseminen tuli täytenä yllätyksenä. Kun sain kutsun tilaisuuteen niin
ajattelin, että mikähän juttu tämä on.
Kun avasin kutsun liitteen niin ihmetykseni vain kasvoi, Hannu kuvailee
tuntemuksiaan.
Kokemäellä asuva Hannu Pruuki on
maakunnallisen maanpuolustustahdon

monipuolinen ilmentymä. Hän suoritti
varusmiespalveluksensa Porin prikaatin
Panssarintorjuntakomppaniassa
1986–1987. Työurallaan hän on toiminut mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena.
Hannu on osallistunut aktiivisesti kertausharjoituksiin ja hänet ylennettiin
ylivääpeliksi 4.6.2017. Pruuki on myös
toiminut mielenterveys- ja päihdetyön
ammattilaisena säännöllisesti keskusteluryhmänohjaajana kriisinhallinnan
kotiuttamiskoulutuksissa
vuodesta
2009 lukien.
Hannun harrastukset ja järjestötoiminta - metsästys, kalastus, kennel, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, luovutetun
Karjalan kotiseututyö - niveltyvät saumattomasti maanpuolustustahdon ja
valmiuden ylläpitämiseen. Hannu Pruuki on kotiseudullaan laajalti tunnettu
”Porilainen”.
- Arvostan tätä huomionosoitusta todella paljon ja tulen kantamaan sitä
ylpeänä. Isänmaa on aina merkinnyt
minulle paljon. Äitini oli Karjalasta kotoisin ja joutui sotaa pakoon lapsuudes-

saan. Tämä on varmasti ollut yksi syy
siihen, miksi maanpuolustus on ollut
minulle merkittävä asia. Nuorempana suunnittelin sotilasuraakin, mutta
suunnitelmat muuttuivat.

Seuraa Porin prikaatia Facebookissa ja Twitterissä!

P

orin prikaatin ajankohtaisten asioiden seuraaminen käy nyt entistä vaivattomammin. Prikaati
avasi 1.3. käyttöönsä uudet Facebooksivut sekä Twitter-tilin, kun aiemmin
prikaati toimi muiden joukko-osastojen
tapaan osana Maavoimien yhteisiä sosiaalisen median kanavia.

Joukko-osastoprofiilit tulevat palvelemaan aiempaa paremmin erityisesti
alueellisia ja paikallisia seuraajia. Uusiin
kanaviin tullaan päivittämään entistä
enemmän prikaatia koskevia ajankohtaisia asioita sekä Säkylän että Niinisalon varuskuntien arjesta. Tarvittaessa
näkyvyyttä on luvassa myös prikaatin

alaisuudessa toimiville aluetoimistoille
Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla.
Facebook -sivut löydät nimellä ”Porin
prikaati - Pori Brigade” ja Twitter-tilin
tunnus on @PorinPR. Porin prikaatin
julkaisuissa käytettävä aihetunniste
molemmissa kanavissa on #porpr. Tervetuloa seuraamaan!

Naisten talvimaastotaitokurssilla
osallistujaennätys

”Jos lunta on paljon, marssivauhti lumikengillä on 2,5
kilometriä 3 tunnissa”, kertoi
lumikenkäsafarin kouluttaja
Olli Nurmi.

Teksti: Olli Alho
Kuvat: Hanna-Maija Raitio

M

aanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK)
Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri järjesti naisten
talvimaastotaitokurssin
osana
Talvi 2018 -harjoitusta Porin prikaatissa Säkylässä 3.–4. helmikuuta. Talvimaastotaitokurssin
vahvuus oli 42 henkilöä, joista
22 osallistui ensimmäistä kertaa
MPK:n kursseille. Viikonlopun
lumitilanne oli hyvä ja kun elohopeakin laski 18 astetta nollan
alapuolelle, saivat Jyväskylästä
ja pääkaupunkiseudulta asti saapuneet kurssilaiset todella kokea
talviset olosuhteet.
Kaksipäiväinen talvimaastotaitokurssi oli monipuolinen. Lauantaiaamuna koulutettiin ensin puolijoukkueteltan pystytys
jäiseen maahan sekä kamiinan
asentaminen, minkä jälkeen
päästiin opettelun kautta suorittamaan suunnistusrata. Varmasti hyödyllistä antia edusti myös

terveydenhuollon ammattilaisten kouluttama ensiapu hypotermiapotilaalle, joka luonnollisesti
toteutettiin ulkona pakkaskelillä. Nousujohteisuuden hengessä
kurssi kehittyi ja illalla suoritettiin yövaellus Harjulinnun näköalalaavulle, jossa nuotiolla
paistetut eväät kruunasivat lauantai-illan.
Talvimaastotaitojen taitajat pitivät hyvän tahdin yllä ja sunnuntaiaamulla odotti lumikenkäsafari, jossa päästiin kokeilemaan,
miten kovan työn takana eteneminen vajaan yhden kilometrin
tuntivauhtia voi lumisessa maastossa olla.
Kurssi toteutettiin yhteistyössä
Naisten Valmiusliiton (NVL) Turun ja Porin alueneuvottelukunnan kanssa.

”Yövaellus oli todella siisti”, Porista talvimaastotaitokurssille tullut
Susanna Harju muisteli sunnuntaiaamuna.
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Porilaisheraldiikkaa

Varsinais-Suomen
huoltopataljoona
Teksti: Janne Rautiainen
Kuvat: Markus Malila

V

arsinais-Suomen huoltopataljoona perustettiin Puolustusvoimauudistuksessa ja aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan 1.1.2015. Pataljoona jatkaa
huollon ikiaikaisia perustehtäviä – joukkojen tukemista ja
kenttähuollon kouluttamista. Pataljoona toimii nykyään
Satakunnassa Säkylän ja Niinisalon varuskunnissa ja siihen kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi kaksi huoltokomppaniaa, kaksi materiaalikeskusta, kaksi kuljetuskeskusta ja eläinklinikka.
Varsinais-Suomen huoltopataljoonan nykyinen lippu naulattiin perinteisin menoin 13.4.2016. Ensimmäisen naulan
iski Porin prikaatin silloinen komentaja eversti Arto-Pekka Nurminen. Pataljoonan henkilöstö iski määrätietoisesti muut naulat ensimmäisen komentajan everstiluutnantti
Petteri Iitin johdolla. Lippu periytyy Turun pataljoonasta, joka oli jo vuonna 1991 Porin prikaatin kokoonpanossa joukkoyksikkö. Pataljoonaan oli koottu huoltoon ja

tukeen liittyvät perusyksiköt. Turun pataljoonalle oli hyväksytty vuonna 1991 perinnelippu. Lippua ei kuitenkaan ollut
hyväksymisen jälkeen valmistettu eikä otettu käyttöön ennen kuin Varsinais-Suomen huoltopataljoona perustettiin.
Lipun heraldiikka: ”Punaisessa lippukentässä ristissä kaksi
keltaista peistä. Kumpaankin peitseen on kiinnitetty kaksikielekkeinen sininen lippu, joissa reunoihin asti ulottuva
keltainen risti. Peitsien päällikkeenä keltainen kruunullinen
avoin turnajaiskypärä.”
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KOLUMNI

S

ananvapaus on yksi demokraattisen valtion
kulmakivistä. Valitettavasti tätä vapautta käytetään myös väärin. Unohdetaan, että sananvapaudellakin on rajansa. Sanotaan asioita,
joita ei saa julkisesti sanoa.
Suomessa lait kieltävät muun muassa kunnianloukkauksen, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen, kiihottamisen kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkomisen, virkasalaisuuden rikkomisen ja
turvallisuussalaisuuden paljastamisen. Sananvapautta käytettäessä on lisäksi syytä käyttää harkintaa.
Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Mikael
Pentikäinen on määritellyt sananvapauteen kytkeytyvän vastuun niin, ettei sellaista asiaa, jonka tiedetään loukkaavan ja aiheuttavan riskejä, pidä julkaista.
Tähän näkemykseen on helppo yhtyä.
Pahiten sananvapauden rajoja rikotaan sosiaalisessa
mediassa. Perinteiset tiedotusvälineet toimivat yleensä vastuullisesti, mutta täysin puhtain paperein nekään eivät selviä. Harhalaukauksia ammutaan varsinkin ns. skuuppeja, eli ennen julkaisemattomia,
merkittäviä uutisia metsästettäessä.
Helsingin Sanomat julkaisi viime joulukuun puolivälissä maamme sotilastiedustelua käsitelleen artikkelin, joka perustui osin lehden haltuunsa saamaan,
salaiseksi luokiteltuun aineistoon. Pääesikunta reagoi
artikkeliin tekemällä keskusrikospoliisille rikosilmoituksen virkasalaisuuden rikkomisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.
Ns. HS-Gate on herättänyt julkisuudessa runsaasti
keskustelua. Päällimmäisenä on ollut tyrmistys sii-

Sananvapaudellakin on
rajansa
tä, että korkean turvaluokituksen saanutta tietoa on
vuodettu ja julkaistu. Jotkut ovat tuominneet tietojen
vuotamisen, mutta sananvapauden nimissä puolustaneet tietojen julkaisemista.
Suomen Journalistiliiton ammattilehti Journalisti
(1/2018) kysyi suomalaisten tiedotusvälineiden päätoimittajilta mielipidettä salaiseksi määrättyjen tietojen julkaisemisesta. Kyselyyn vastanneista 12 päätoimittajasta puolet ilmoitti, että journalistien on
noudatettava Suomen lakeja siinä kuin muidenkin
kansalaisten. Toinen puolikas ilmoitti olevansa valmis rikkomaan lakia, jos uutisen julkaiseminen palvelee yleistä etua.
Henkilökohtaisesti kallistun sille kannalle, että kaikkien Suomen kansalaisten on noudatettava maamme
lakeja. Salaiseksi määrättyjen tietojen julkaiseminen
voi toki olla jossakin yksittäisessä ääritapauksessa
yleisen edun nimissä perusteltua.
Helsingin Sanomien sotilastiedusteluartikkelin julkaisemista voidaan tuskin puolustella yleisellä edulla, koska kirjoitus ei kertonut mitään yhteiskunnan
kannalta merkittävää uutta tietoa. Ainoa myönteinen
asia koko tapauksessa on, että se paljasti sotilastiedustelun tietojen salaamisessa olevan parantamisen
varaa.
Demokraattisen valtion kulmakiviin kuuluu myös
läpinäkyvyys yhteiskunnan toiminnan kaikilla tasoilla. Puolustusvoimat on tässä suhteessa ottanut melkoisia edistysaskeleita viime
vuosikymmeninä.
Kun toimittaja 1970-luvulla tarvitsi Puolustusvoimista tietoa, oli erittäin vaikeaa löytää henkilö, joka sekä osasi että
sai vastata kysymyksiin. Nykyisin tietoa on runsaasti esimerkiksi Puolustusvoimien nettisivuilta ja Puolustusvoimat
tiedottaa aktiivisesti kaikista ajankohtaisista asioista. Se, mitä salataan, salataan
maamme turvallisuuden takaamiseksi.
Esa-Pekka Avela
toimittaja

Sama 80 %: n maksimibonus
kaikille autoillesi.

Charmia kotiin

Ja parastahan on, että saavu tat täyden
bonuksen helposti: mitä huolel lisemmin ajat,
sitä paremmat bonukset nappaat taskuusi.
Lue lisää liikennevakuu tuksestamme:
lahitapiola.ﬁ/au to vakuu tus

KOTIMAISET CHARMIA-KEITTIÖT
Kylpyhuonekalusteet • Liukuovikaapistot • Komerot

Loimaa

Lamminkatu 31
(02) 763 2277

Kalustetukku.fi

Palveluntarjoaja: LähiTapiolan alueyhtiöt

TOYOTA
M100, Y65
C76, Y91

RAISIO LOIMAA FORSSA
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uomen lain mukaan jokainen 18-60 -vuotias mies,
joka on Suomen kansalainen, on asevelvollinen
Suomessa. Jos ulkomailla
vakituisesti asuvalla miespuolisella henkilöllä on ainoastaan
Suomen kansalaisuus, hänen on joko
suoritettava varusmies/siviilipalvelus
Suomessa tai anottava siihen lykkäystä
tai vapautusta. Jos hän on kaksois/monikansalainen ja hän on asunut vähintään viimeiset seitsemän vuotta muualla kuin Suomessa, armeijan käyminen
on vapaaehtoista. Monikansalaisuuden perusteella asevelvollisuudesta vapautettu henkilö voidaan määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen
ennen sen vuoden loppua, jolloin hän
täyttää 30 vuotta.
Porin prikaatissakin palvelee tällä het-

kellä muutamia Suomen kansalaisia,
joiden asuinpaikka on muualla kuin
Suomessa. Nestoras Pastrikos Kreikasta ja Tomi Marchese Italiasta aloittivat asepalveluksen 1/2018 saapumiserässä Niinisalossa. Pastrikos palvelee
jääkärinä ja Marchese aloitti juuri tarkka-ampujakurssin, molemmat palvelevat 3. jääkärikomppaniassa.
- Jos kerran joku kreikkalainen ja italialainen selviävät intistä Suomen talvessa, kaikki muutkin varmasti selviävät,
muistuttaa leveästi hymyilevä italialainen Tomi Marchese.
Pastrikos asuu Rodoksella, jossa on suomalaisten silmin katsottuna lämmintä
ja aurinkoista koko vuoden. Marchese
puolestaan tulee Arenzanosta, pienestä
Pohjois-Italian kaupungista läheltä Genovaa. Varusmiespalvelus Suomessa on
aikamoinen kokemus molemmille.

R

Välimeren lämmöstä
pakkasöihin teltassa
Nestoras kertoo, että Kreikassakin on
asevelvollisuus.
- Siellä olisi päässyt armeijaan vasta kesällä tai ensi vuonna tähän aikaan. Lyhin aika siellä on yhdeksän kuukautta,
mutta suurin osa palvelee vuoden. Halusin käydä tämän armeijan mahdollisimman nopeasti, joten tulin tänne.
- Päivärahaa Kreikassa maksetaan noin
kahdeksan euroa kuukaudessa ja lomiakin siellä on harvoin. Viikonloputkin vietetään kasarmilla. Tosin iltaisin
viideltä pääsee vapaille ja aamuun mennessä pitää olla taas paikalla.
- Tiesin kyllä, että täällä on talvella kylmää, mutta en kuitenkaan oikein osannut varautua ihan tähän. Ehkä ei ollut
ihan paras hetki aloittaa inttiä näin tal-

odokselta ja Italiasta
Niinisalon hiekkadyyneille

Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

Nestoras Pastrikos viihtyy kuntosalilla.
Tunnollinen harjoittelija noudattaa treenija ruokaohjelmaansa säntillisesti, koska
tavoitteet ovat korkealla.
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vella, hän myöntää. - Siellä Rodoksella
kun on viisi astetta plussan puolella, on
olevinaan hirmu kylmää.
Nestoras muistelee ensimmäisiä palvelusviikkoja:
- Ensimmäinen leiri taitaa olla tähän
asti mieleenpainuvin juttu täällä. Kipinät ei oikein saaneet tulta syttymään ja
oli kova pakkanen. Silloin ei ollut tarpeeksi vaatetta ja kaikki oli märkänä.
Koko päivänä meni kaikki muukin pieleen.
Jääkäri Tomi Marchese on samoilla linjoilla:
- Teltassa nukkuminen oli aika kamalaa. Pari päivää kyllä pärjäsi, mutta en
tainnut nukkua yhtään. Oli se kyllä hienoakin. Meillä oli oikeita harjoituksia,
ammuimme kovilla patruunoilla ja heitimme kovia kranaatteja. Se oli mahtava kokemus, hehkuttaa italialainen.
Nestorasin vanhemmat olivat paikalla
valapäivänä. Isä ihmetteli, kuinka täällä
voi tarjeta, vaikka oli pakkasta. Silloin

oli muutama miinusaste. Voi isä, eihän
tämä ole vielä mitään!
Tomin sisko käy koulua Tampereella.
Valan kanssa samoihin aikoihin siskolla oli vanhojen tanssit. Niinpä vanhemmat pääsivät näkemään tanssit ja valat
sekä Tomin tuvan ja punkan samalla
reissulla.

Liikunta ja ravitsemus
kiinnostavat
Molemmat taistelijat ovat innokkaita
liikkujia. Palvelus ei ole ainakaan vähentänyt nuorten liikuntakipinää. ViikonlopuT kuluvat kavereiden kanssa ja
treenatessa.
- Viikonloppuisin käyn kavereitten
kanssa elokuvissa Tampereella. Kreikassa tuli harrastettua valokuvausta
paljonkin, täällä se on jäänyt. Uintia
olen harrastanut jo monta vuotta, en
kuitenkaan ole kilpaillut siinä.
- Ja salilla käyn päivittäin, jos mahdol21

Suomen luonnossa on rauhallista ja
hiljaista, verrattuna vaikka Genovan hälyyn. Rakastan Suomea ja sen
luontoa, Tomi Marchese kertoo.
lista. Tavoitteeni on korkealla, fitnessurheilu kiinnostaa. Treenaisin kyllä
ilman kisatavoitettakin, koska treenaamisesta tulee niin hyvä olo, vakuuttaa
Nestoras.
Tomi on myös innokas liikkuja. Kävely,
juokseminen, uinti, vapaaottelu ja kiipeily kuuluvat lajikirjoon.
- Viime keväänä mä tipuin viidestä metristä, multa leikattiin polvi ja jouduin
kävelemään kepeillä kuusi kuukautta.
Nyt voin taas juosta. Alussa juoksun
harjoittelu oli tylsää ja raskasta, mutta
nyt tykkään tosi paljon mennä juosten!
Harjoittelen nyt maratonia varten.
- Juokseminen on välillä vähän haasteellista täällä Suomen talvessa. Kun oli
yli 20 pakkasastetta, oli juokseminen
mahdotonta, oli tosi vaikea hengittää.

Ruokaan totuttelua
Suomen armeijan ruoka on aika erilaista verrattuna Välimeren maiden tarjontaan.
- Kotona ei perunaa syödä niin paljon
kuin täällä. Ennen inttiä vähän ahdisti, että onko nämä armeijan ruuat kovinkin epäterveellisiä. Mutta täällä saa
tarpeeksi hiilareita ja ruuat on hyviä ja
monipuolisia. Käytän tosin myös lisäravinteita, proteiinia, tonnikalaa. Niitä
tarvitaan lihasmassan kasvattamisessa,
kertoo Pastrikos.
- Kotona omalla pihalla kasvaa palmujen lisäksi oliivipuita. Sieltä löytyy lisäksi greippiä, mangoa ja muita etelän
hedelmiä.
Tomi on isänsä kanssa kasvattanut pienellä kasvimaallaan salaatteja, parsakaalia, kukkakaalia ja muita terveellisiä
kasviksia.
- Se oli kivaa ja rentouttavaa! Tiesin,
mitä syön ja että se oli puhdasta ruokaa. Olin tosi ylpeä, että olin itse kasvattanut ruokani.

Italiassa syödään paljon pastaa ja pitsaa. Niin söi Tomikin, mutta aloitettuaan urheilun hän päätti muuttaa ruokavaliotaan. Ei enää pastaa, sokeria eikä
jauhoja!
- Olo oli tosi hyvä, olin pirteä. Aikaisemmin aina syömisen jälkeen väsytti. Nyt täällä armeijan ruuissa on taas
enemmän hiilihydraatteja. Vähän mulla on ollut niiden kanssa ongelmia,
mutta kyllä mä kuitenkin pärjään. Ruoat ovat oikein hyviä, mutta erilaisia. Ja
itse kasvatettu salaatti on taas ihan eri
juttu!

Kielitaito kehittyy ja
käskyt ymmärretään
Tomin Marchesen isovanhemmat asuvat Ylöjärvellä. Hän asuu heidän tykönään viikonloppuvapaat. Aikaisemmin
kävin joka kesä isovanhempien luona,
talvisin vain pari kertaa. Silloin opeteltiin hiihtämistä. Aivan tyhjän päältä ei
talvipakkasiin tarvinnut siis tulla.

www.protolab.fi
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- Kesällä oli mahtavaa tulla tänne, kun
oli aina lämmintä. Voitiin mennä järvelle uimaan. Aina kun olen tullut tänne,
on ollut hyvä sää. Mä tuon aina hyvän
talven tai hyvän kesän, hän nauraa.
Nestoras viettää viikonloppuvapaansa
Tampereella, jossa hänellä on pieni yksiö.
- Mummi ja ukki asuvat Joensuussa.
Siellä asti ei viikonloppuvapailla tule
käytyä. Olen käynyt Suomessa melkein
joka kesä, talvisin noin kolmen vuoden
välein.
Pastrikos puhuu englannin ja kreikan
ohella sujuvaa suomea. Marchese on
puolestaan opiskellut koulussa englannin ohella ranskaa. Suomi on vielä vähän hakusessa, mutta päivä päivältä sekin sujuu paremmin.
- Ymmärrän ainakin käskyt, Marcese
vakuuttaa.

KUN ET TAHDO
PANKILTASI
KOHTELUA VAAN
PALVELUA

Kasvisten ykkönen
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Armeija opetti telakkajohtaja
Jyrki Heinimaalle paljon johtamisesta:

”Olen tarvinnut
niitä taitoja
koko urani
ajan”
Huovinrinne ja Porin prikaati ovat tulleet sotilaslakimieheksi
sijoitetulle reservin majurille tutuiksi myös varusmiespalveluksen jälkeen kertausharjoitusten kautta.

R

aumalaisen laivanrakennusosaamisen kunniakkaita perinteitä kesäkuusta 2014
jatkaneen RMC:n eli Rauma
Marine Constructions -telakkayhtiön toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa on syntyjään raumalainen ja
varusmiespalvelus läheisessä Porin prikaatissa oli 1985 ylioppilaaksi valmistuneelle nuorukaiselle luonteva valinta.
Siitä päätöksestä hän sanoo olevansa
vieläkin aidosti mielissään.
- Olin juuri päässyt oikeustieteelliseen
Turkuun, joten halusin suorittaa va-

rusmiespalveluksen ensimmäiseksi ennen opiskelujen aloittamista. Porin prikaatin Panssarintorjuntakomppania oli
mukava palveluspaikka ja varusmieskaverit tulivat laajalta alueelta Varsinais-Suomesta
Etelä-Pohjanmaahan.
Komppaniassa oli myös paljon valmiita
lääkäreitä, joten sain paljon uusia kavereita eri ikäluokista.
- Eri yhteyksissä on tullut tavattua vanhoja palveluskavereita, mutta eritoten
ohjusjoukkueen kertausharjoitukset reserviläisyyden alkuaikoina olivat mukavia yhteisiä reissuja. Porin prikaati
24

Rauman telakan satama-altaassa kuvan taustalla kelluva Molslinjen
-varustamon matkustaja-autolautta saa hymyn
RMC:n toimitusjohtaja
Jyrki Heinimaan huulille.
Alus on tarkoitus luovuttaa tilaajalle tulevana
kesänä.

on sittemminkin ollut kohteena useammankin kerran. Sijoitukseni muuttui
parikymmentä vuotta sitten sotilaslakimieheksi, joten olen käynyt kertaamassa kohtuullisen tiiviisti ja harjoitukset
ovat vieneet minut useasti Huovinrinteelle, Heinimaa selvittää.

Lehmus osasi vaatia, Uurasjärvi
juoksutti
Varusmiesajan esimiehistään Jyrki Heinimaa nostaa esiin kaksi.
- Panssarintorjuntakomppanian päällikkö Erkki Lehmus jäi hyvin mie-

leen, hän oli tiukka ja vaativa päällikkö.
Myöhemmin olemme olleet yhdessä
harjoituksissa. Panssarintorjuntaohjusjoukkueen kouluttajana toimi ylikersantti Asko Uurasjärvi, jonka kanssa
täyspakkauskävelymarssit olivat yhtä
juoksua.
- Porin prikaatissa aloitettiin tuolloin
ITOW
-panssarintorjuntaohjusten
käyttökoulutus. Meidän saapumiserästämme valittiin ensimmäiset ohjusjääkäreiksi koulutettavat, mutta kaikki
osallistuivat simulaatioammuntoihin.
Tultuani takaisin Reserviupseerikou25

lusta Haminasta minun sijoitukseni
kokelasaikana oli toimia ohjusjoukkueen johtajana yhdessä erään toisen kokelaan kanssa. Se oli mukavaa, mutta
myös fyysisesti rankkaa aikaa, kun harjoittelimme kovakuntoisen ohjusjääkärijoukkueen kanssa.
- Eritoten suolana olivat eri näytöksiä
varten tehdyt asemaan meno-harjoitukset. Ampumaleiri Rovajärvellä kovapanosammunnoissa ohjusten kanssa
oli kokelasajan huippuhetkiä. Napakympit tuli meidän joukkueelle, muis-

kyisin vannotaan verkostoituneen toimintamallin nimiin. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että RMC myy ja johtaa
projektia, kumppanien osalle jää puolestaan pääosin suunnittelu ja rakentaminen.

Merivoimien korvetit ovat
valtava hanke

Jyrki Heinimaa
muistaa varusmiesaikaansa Porin prikaatissa lämmöllä.

taa Heinimaa.

Ryhmä on yhtä vahva kuin sen
heikoin lenkki
Jyrki Heinimaan puheista paistaa läpi
positiivisuus varusmiesajan kokemuksia kohtaan. Kiitosta teollisuusjohtaja
antaa myös armeijan antamalle johtamiskoulutukselle ja -kokemukselle.
- Koko varusmiesaika eri jaksoineen
opetti ymmärtämään ryhmän dynamiikkaa ja johtamiseen liittyviä vaatimuksia ja taitoja. Kyky ymmärtää,
että ryhmä on yhtä vahva kuin heikoin
lenkki vei minut syvemmälle johtamisessa ja motivointitaitojen opettelussa.
Näitä taitoja on tarvittu koko urani aikana, valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla numero 216 mukana ollut
Heinimaa tiivistää.

Paluu Rauman telakalle oli
kuin paluu kotiin
Teemme Jyrki Heinimaan kanssa haastattelua Porilaiseen Rauman telakalla, joka on Heinimaalle hyvinkin tuttu
paikka. Heinimaa lähti sittemmin toimintansa lopettaneen ja 600 ihmistä
työttömäksi jättäneen STX Finlandin
palveluksesta vuonna 2012 ja palasi vii-

me joulukuussa tuttuun ympäristöön
RMC:n toimitusjohtajaksi. Hän sanoo
palanneensa kotiin.
- RMC on kooltaan ehkä vielä pieni,
mutta se on sitäkin väkevämpi ja vireämpi. Täällä on hyvä dynamiikka,
erittäin hyvä ilmapiiri ja tosi motivoitunut henkilöstö. Spiritti ja tekemisen
meininki ovat kohdallaan, Heinimaa
hehkuttaa.
- Yrityksen lähtökohdat ovat hienot,
sillä hanke on puhtaasti raumalainen,
satakuntalainen ja suomalainen. Historia muistaa, miten monta turhaa harjoitusta on tehty, kun on yritetty hakea
telakkateollisuuteen kotimaista omistusta. RMC:n hanke kertoo vakavasta
tahtotilasta, se on kestänyt ja tulee kestämään, hän jatkaa.
- Yhtiö lähti liikkeelle täysin puhtaalta pöydältä. Kaikki raumalaisissa laivanrakennusyhtiöissä ollut perinne jäi
STX:lle, mikä aiheutti omat haasteensa. Niistä on kuitenkin päästy yli ja ensimmäisen uudisrakenteen vesillelasku
tämän vuoden tammikuussa oli meille
aivan fantastinen juttu, tiivistää Heinimaa.
RMC:n toimintamalli poikkeaa sikäli
ratkaisevasti STX:n mallista, että ny26

RMC valmistelee tällä hetkellä merivoimien uutta Laivue 2020-hanketta
koskien neljää uuden sukupolven korvettia. Suunnittelusopimus on tehty ja
eduskunta on myöntänyt hankkeelle tilausvalmiudet.
- Tavoite on, että rakentamissopimus
allekirjoitetaan samaan aikaan, kun
alusten asejärjestelmiin liittyvät neuvottelut saadaan maaliin. Käytännössä puhutaan kuluvan vuoden lopusta.
Rakentaminen voisi käynnistyä loppuvuonna 2019 ja ensimmäinen toimitus
olisi valmis 2022. Sen jälkeen mentäisiin vuoden välein eli viimeinen laiva
voitaisiin luovuttaa 2025.
- Kysymys on valtavasta hankkeesta.
Yhden laivan työllistävä vaikutus on
noin tuhat miestyövuotta, Jyrki Heinimaa laskee.
Edellinen Raumalla tehty sotalaiva, Hamina-luokan ohjusvene Pori valmistui
2006. Vuonna 2000 merivoimille luovutettiin puolestaan ilmatyynyalus Tuuli, joka ei koskaan kuitenkaan päässyt
operatiiviseen käyttöön.
- Tuuli oli hyvä osoitus siitä, että Suomessa osataan rakentaa vaativia, uuden
teknologian sotalaivoja. Sen tekniikka
haettiin Yhdysvalloista ja tuotiin onnistuneesti tänne. Suomalaisella laivanrakennusteollisuudella on ylipäätään ollut aina hämmästyttävä kyky omaksua
uutta teknologiaa.
- Hyviä esimerkkejä ainutlaatuisesta
kyvystä ratkaista ongelmia ovat myös
1980-luvulla tehdyt Mir-sukelluspallot
ja Stena Linelle 1990-luvun puolivälissä
rakennettu alumiinikatamaraani, jonka takia laadittiin myös ihan uusi High
Speed -koodisto, luettelee Heinimaa.
Jyrki Heinimaa vakuuttaa, että elämää
on myös Laivue 2020-projektin jälkeen
samoin kuin sen rinnalla.
- Meille sopivia projekteja haetaan
koko ajan, yhtään projektia ei väheksytä. Markkinat ovat aktiiviset, mikä on
meidän kannaltamme hyvä juttu, työnsä ohessa myös Rauman kauppakamarin puheenjohtajana toimiva Heinimaa
sanoo.

Vaasa–Vasa18

Paikallispuolustus jalkautui
Pohjanmaalle

Vaasa-Vasa18 -harjoitukseen osallistui
yli 150 etupäässä
Pohjanmaan reserviläistä.
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Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus VAASA-VASA18 toteutettiin
2.–9.3.2018 Satakunnassa ja Pohjanmaalla.
Harjoitukseen osallistui noin 700 sotilasta,
joista noin 150 oli reserviläisiä.
VAASA-VASA18 -harjoitus kehitti Puolustusvoimien henkilöstön ja reserviläisten kykyä
viranomaisyhteistyöhön ja paikallispuolustuksen tehtäviin Vaasan alueella. Harjoittelu
mahdollistaa muun muassa Puolustusvoimien suorituskyvyn käytön kansainvälisen avun
vastaanottamiseen liittyvissä tehtävissä.
Porin prikaatin ohella harjoitukseen osallistui joukkoja Panssariprikaatista, Satakunnan
lennostosta, Rannikkolaivastosta ja Uudenmaan prikaatista. Harjoitukseen osallistuu
myös Länsi-Suomen Merivartiosto, Pohjanmaan poliisilaitos, Pohjanmaan pelastuslaitos, Tulli sekä Vaasan kaupunki ja sen omistamia liikelaitoksia. Harjoituksen johtajana
toimi Porin prikaatin apulaiskomentaja,
eversti Asko Valta.

Vaasa–Vasa18
Vaasassa päästiin kehittämään alati tiivistyvää alueellista viranomaisyhteistyötä.

Porin prikaati ja Vaasan kaupunki järjestivät valmiusseminaarin

Kyky vastaanottaa
kansainvälistä apua
parani Vaasassa

Teksti ja kuva:
Markus Malila

Satakunnassa ja Pohjanmaalla 2.-9.3. järjestetty
VAASA-VASA18 -harjoitus
kehitti Puolustusvoimien
henkilöstön ja reserviläisten
kykyä viranomaisyhteistyöhön ja paikallispuolustuksen
tehtäviin Vaasan alueella.
Harjoittelu tehosti lisäksi
muun muassa Puolustusvoimien suorituskyvyn käyttöä
kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvissä
tehtävissä.

Harjoituksen yhteydessä Porin prikaati ja Vaasan kaupunki järjestivät 8.3.
kutsuseminaarin, jonka tarkoituksena
oli pohtia, mitä Puolustusvoimien uusi
tehtävä kansainvälisen avun vastaanottamisesta ja antamisesta tarkoittaa alueellisen viranomaisyhteistyön näkökulmasta.
Kansainvälisen avun vastaanottaminen
on ollut osa Puolustusvoimien lakisääteisiä tehtäviä viime heinäkuusta asti.
Apu voi käytännössä olla mitä tahansa
yhteiskunnalle ja sen toiminnalle kriisin aikana arvokasta materiaalia. Suomen tuonnin ja viennin on toimittava
myös sotilaallisen kriisin aikana.
- Tällaisen tehtävän toteutus vaatii
viranomaisten välistä saumatonta
yhteistyötä ja sotilailla voi olla siinä
oma roolinsa mm. suojaamisen,
28

turvaamisen
ja
erikoisosaamisen
käytön suhteen, kertoo Porin prikaatin
apulaiskomentaja, eversti Asko Valta.
Tehtävä on tärkeä ja koskee kaikkia
elintärkeitä liikenneyhteyksiä Suomeen ja Suomesta. Vaasassa tätä yhteistyötä harjoitellaan mm. Vaasan satamassa.
- Esimerkiksi Vaasan satamaan sijoitetuissa tilanteissa vaadittiin useita viranomaisia. Päivän kestävään case -harjoitukseen osallistui toimijoita 11 eri
taholta.
- Kaikki kumppanit olivat erittäin hyvällä asenteella mukana. Vain harjoittelemalla laajasti yhdessä pystymme
tunnistamaan toiminnan kipupisteitä.
Tämän harjoituksen jälkeen yhteistyökykymme on kuitenkin merkittävästi
aiempaa parempi, Valta toteaa
Porin prikaatin ohella Vaasa-Vasa18
-harjoitukseen osallistui Puolustusvoimien joukkoja Panssariprikaatista,
Satakunnan lennostosta, Rannikkolaivastosta ja Uudenmaan prikaatista.
Harjoitukseen osallistui myös LänsiSuomen Merivartiosto, Pohjanmaan poliisilaitos, Pohjanmaan pelastuslaitos,
Tulli, Finavia sekä Vaasan kaupunki ja
sen omistamia liikelaitoksista Kvarken
Ports Ltd ja Vaasan Vesi.

Teksti: Markus Malila Kuvat: Markus Malila, Satu Kungsbacka

P

aikallispuolustusharjoitusten
keskeisinä harjoitusjoukkoina
toimivat sotilaspoliisit. Harjoitukset ajoittuvat sotilaspoliiseiksi koulutettavien varusmiesten viimeisille palvelusviikoille.
Paikallispuolustusharjoitusten teemoina korostuvat nopeasti kehittyvät tilanteet, kokonaisturvallisuus ja viranomaisyhteistyö. Vaatiiviin tehtäviin
varautuminen on tuonut mukanaan
muutoksia esimerkiksi Vaasa-Vasa18
-harjoitukseen osallistuvien Porin prikaatin sotilaspoliisien koulutukseen.
Sotilaspoliisijoukkojen
toiminta-ajatusta on säädetty aktiivisempaan suuntaan.
- Staattisesta kohteiden suojaamisesta
ollaan siirtymässä aktiiviseen laajempien alueiden valvontaan ja vastustajan toiminnan vapauden kiistämiseen.
Joukkoja ei haluta sitoa tiettyjen kohteiden pysyvään valvontaan vaan vastustajan taisteluajatus ja suunnitelmallinen toiminta pyritään haastamaan jo
ennen kuin se kykenee vaikuttamaan
kohteeseen, kertoo Porin prikaatin Esikuntakomppanian päällikkö, kapteeni
Petteri Viitanen.

Niin kutsuttujen hybridiuhkien ja nopeasti kehittyvien tilanteiden lisäksi
muutoksia toimintatapoihin on tuonut
myös jatkuvasti kehittyvä teknologia,
vaikka perinteiset sotilaspoliisitehtävät, kuten erilaisten kuljetusten ja tärkeiden henkiöiden suojaus, ovat edelleen koulutuksen repertuaarissa. Myös
joukkojen valmiusvaatimukset ovat
kasvaneet uhkakuvien päivittymisen
myötä.

Sotilaspoliisilta vaaditaan huolellisuuutta ja itsenäisyyttä
Viitasen
mukaan
paikallispuolustusharjoituksissa lisääntynyt viranomaisyhteistyö näkyy varusmiehille
erityisesti yhteistyönä poliisin kanssa.
Tiedonvaihto ja koulutusyhteistyö toimivat viranomaisten välillä hyvin ja se
motivoi myös varusmiehiä.
- Vaasa-Vasa18 -harjoituksen luonne
oli hyvin erilainen kuin ns. perinteisissä taisteluharjoituksissa. Tällä kertaa
vihollinen ei hyökkää tien suunnassa
panssarivaunulla vaan kulkee siviilivaatteissa ja pyrkii vaikuttamaan toimintaamme kaikin keinoin perinteisen

ampumisen sijaan. Tämä on
kerrottu koko yksikölle ennen harjoitukseen lähtemistä, koska muuten tulitaistelun odottaminen aiheuttaisi
turhautumista.
- Käskyissä ja ohjauksessa painotetaan yksilön
älykästä toimintaa ja yksittäisen taistelijan vastuuta koko operaation kannalta. Jokaisen
pitää ymmärtää mikä on komentajan
tahto, Viitanen muistuttaa.

Mitä ovat sitten nykyajan sotilaspoliisilta vaadittavat ominaisuudet?
- Sotilaspoliisitehtävissä vaaditaan erityisesti itsenäistä päätöksentekokykyä,
oma-aloitteisuutta, huolellisuutta perustyössä, riittävää kuntoa ja kykyä ajatella luovasti.
- Vaatimukset ovat kasvaneet ja sotilaspoliisien odotetaan pystyvän vastaamaan lähes kaikkiin mahdollisiin uhkiin. Käytännössä resurssit ovat
kuitenkin rajallisia ja erityisesti varuskuntien vartiovastuu syö ison osan
yksittäisen jääkärin koulutuksesta.
Sotilaspoliisien koulutus on erittäin
monipuolista ja usein vaativaa, sekä
henkisesti että fyysisesti. Monesti kuvitellaan ,että sotilaspoliisi on koko
palveluksensa ajan prikaatin portilla
seisova jääkäri, mutta pääosa koulutuksesta on muuta.
- Varuskunnan valvominenkin kouluttaa joukkoja poikkeusolojen toimintaan, mutta varsinainen koulutus
tapahtuu kuitenkin vartiovuorojen
ulkopuolella, Viitanen päättää.

Sotilaspoliisit harjoittelivat
Vaasassa yhteistyötä muun
muassa Rajavartiolaitoksen
ja Poliiisin kanssa.
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Vaasa–Vasa18

Yhteistyö ja vaativat tehtävät
maustavat sotilaspoliisien
koulutusta

Erikoisjoukkoja
etsimässä
Teksti: Petteri Viitanen Kuvat: Markus Malila

Kaikilla lienee ajatus sotilaspoliisien tehtävistä mutta oikeasti
vain harva tietää mitä todellisuudessa kuuluu sotilaspoliisien koulutukseen tai tehtäviin.
Julkisuuskuvastaan huolimatta
sotilaspoliisien tärkein tehtävä
ei ole prikaatin porttien vartiointi. Koulutus tähtää sodan
ajan sijoitukseen joko alueelliseen sotilaspoliisikomppaniaan
tai esimerkiksi hyökkäävän taisteluosastoon. Kummassakaan
sijoituksessa tärkein tehtävä ei
ole puomilla seisominen tai varuskunnan vartiointi.

E

sikuntakomppanian sotilaspoliisit palvelevat kaikki vähintään 8.5 kuukautta. Tällä hetkellä koulutuksessa on yhteensä kuusi ryhmää, joista muodostetaan
kaksi joukkuetta. Toinen vastaa Niinisalon ja toinen Säkylän vartioinnista.
Kaikki koulutus tapahtuu Säkylän varuskunnan Esikuntakomppaniassa ja
esimerkiksi Niinisalon vartioon joukko
siirretään viikoksi kerrallaan.
Nykyisestä saapumiserästä koulutetaan neljä ns. tavallista sotilaspoliisiryhmää, puolikas tiedusteluryhmä, yksi
pioneeriryhmä, yksi tarkka-ampujaryhmä sekä komentoryhmän osia. Kaikkien ryhmien koulutuksen pääpaino
on toiminnassa rakennetulla alueella.
Pioneerien tehtävä on liikkeenedistäminen, eli käytännössä ovien ja rakenteiden mekaaninen murtaminen sekä
murtoräjäyttäminen. Tiedustelijat eivät
vietä viikkoja rinkan kanssa kävellen
maastossa vaan opettelevat toimimaan
asutuskeskuksissa tai niiden lähistöllä.
Sama koskee tarkka-ampujia.
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Sotilaspoliisien todennäköisin vihollinen ei luultavimmin ole hyökkäävä
mekanisoitu taisteluosasto kymmenine
rynnäkköpanssarivaunuineen. Sotilaspoliisien oletettava vihollinen koostuu
pienistä erikoisjoukkosoluista tai järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä. Sotilaspoliisit toimivat sekä rauhan, että
sodan aikana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Ns. ”oikea” poliisi
on yhteistyökumppani myös kriisin aikana. Yksi sotilaspoliisien perustehtävä
voisi olla vaarallisen henkilön etsintä
ja kiinniotto. Vaarallisia henkilöitä voi
olla yksittäisestä taistelijasta joukkueeseen ja sotilaspoliisit toimivat tarvittaessa vaikka koko komppanian voimin
tehtävän täyttämiseksi.
Vihollista voidaan ajaa koirien kanssa takaa kymmeniä kilometrejä maastossa, ottaa kiinni ostoskeskuksesta
tai linnoitetusta piilotukikohdasta.
Toinen todennäköinen tehtävä voisi
olla laajan alueen valvonta tai tärkeän
kohteen suojaus. Kohteen suojauksen
näkyvin osa on toki nyt ja jatkossakin

portilla tai kulunvalvontapaikalla oleva
vartiomies, mutta isoin osa toiminnasta tapahtuu muualla. Nykyään koulutetaan yhä enemmän liikkuvia joukkoja,
joiden tehtävä on häiritä ja vaikeuttaa
vihollisen liikettä alueella siten, että se
ei kykene edes aloittamaan tehtäväänsä suojattavaa kohdetta vastaan. Iskun
mahdollisesti onnistuessa vihollista
ajetaan takaa ja se otetaan kiinni. Vaara kiinni jäämiselle on suuri ja myös se
toimii osaltaan ennalta ehkäisevästi.
Hybridiuhka ja hybridisodankäynti
näkyvät sotilaspoliisien koulutuksessa
yhä enemmän. Juuri päättynyt paikallispuolustusharjoitus Vaasa 18 antoi
hyvän kuvan sotilaspoliisien tehtävistä
ns. harmaan vaiheen aikana. Harjoituksessa komppania sai tehtäväkseen
vihollisen erikoisjoukkosoluun kuuluvien henkilöiden kiinniottamisen
aivan Vaasan keskustassa olevasta
isosta ostoskeskuksesta. Komppania
asetti kauppakeskukseen kaksi siviilivaatteisiin pukeutunutta sotilaspoliisia
etsimään haluttuja kohdehenkilöitä.
Pitkän tarkkailun jälkeen vihollisen
kaksikko havaittiin ja käsky operaation
toimeenpanosta annettiin. Komppania
eristi yhdellä joukkueella kaikki kauppakeskuksen uloskäynnit ja sulki ydinkeskustan kadut. Toinen joukkue teki
rynnäkön kauppakeskukseen, josta vihollinen paikannettiin nopeasti omien
tiedustelijoiden ansiosta. Joukko oli valmistautunut käyttämään tarvittaessa
mm. koiraa kaksikon kiinniottamiseen
mutta joukko päätyi painimaan eikä
muita voimakeinoja käytetty. Tälläkin
kertaa, aivan kuten ”oikeankin” poliisin
kanssa, poliisi voitti painiottelun ja etsityt henkilöt saatiin kiinni. Tehtävästä
poistuttiin yhtä nopeasti kuin sinne oli
saavuttukin. Harjoituksessa kiinnitettiin erityisen paljon huomiota mm. sosiaalisen median käyttöön ja sen vaikutuksiin. Oma tehtävä ei saa vaarantua
yhdenkään taistelijan huolimattomalla
toiminnalla. Vastaavasti sitä opeteltiin
hyödyntämään omaa toimintaa tukevasti.
Koska sotilaspoliisien toiminta keskittyy rakennetulle alueelle tulee myös
koulutuksen painopiste olla muualla
kuin prikaatin porttien sisäpuolella.
Lähtökohtaisesti kaikki sotilaspoliisien harjoitukset rakennetaan LänsiSuomen suurimpiin kaupunkeihin,
Turkuun, Poriin, Raumalle tai esimerkiksi Vaasaan. Hyviä harjoituskohteita
on toki sekä Säkylässä, että Niinisalos-

sa mutta oikein toimimista oppii vain
oikeilla kohteilla. Viimeisten kahden
palvelusviikkonsa aikana maaliskuussa
kotiutuneet sotilaspoliisit harjoittelivat
mm. Rauman ja Vaasan satamissa, Porissa, Niinisalossa ja edellä mainittujen
kaupunkien lähistöillä ja välissä. Lisäksi ehdittiin ampumaan hyökkäysammunnat Säkylässä. Joskus joukko harjoittelee lentokentillä, voimalaitoksilla,
vesilaitoksilla tai vaikka kaupungin talolla kaupungin johtajaa suojaten. Tärkeiden henkilöiden tai kuljetusten suo
jaustehtävät ovat yksi sotilaspoliisien
rutiinitehtävistä.

Hybridiuhka ja hybridisodankäynti näkyvät
sotilaspoliisien koulutuksessa yhä enemmän.
Sotilaspoliisien koulutuksessa painotetaan yksittäisen sotilaan järjen käyttöä ja jokaisen vastuuta kokonaisuuden saavuttamiseksi. Lähtökohtaisesti
kaikki joukkueen tehtävät käydään läpi
ennen operaation aloitusta luokassa tai
muussa tilassa, jossa joukkueen johtaja
kertaa jokaiselle ilmakuviin ja piirroksiin sitoen tehtävän. Näin viimeinenkin
jääkäri tietää oman tehtävänsä lisäksi
myös koko joukkueen tehtävän ja on
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perillä myös ympäröivien joukkojen
tilanteesta. Vastaavasti jokaisen tehtävän jälkeen joukko kootaan yhteen ja
tehtävän suoritus käydään vaihe vaiheelta läpi. Joukkueen johtaja johtaa
palautetilaisuuden, jossa vuoronsa saavat myös ryhmien johtajat ja yksittäiset
jääkäritkin. -unohtamatta kouluttajia.
Tämä on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi kouluttaa vastuullisia ja
itseään isompiin tehtäviin kykeneviä
joukkoja.
Porin prikaatin sotilaspoliisien koulutus on koko Suomen mittakaavalla
erittäin laadukasta. Koulutettu joukko
on osoittanut vuodesta toiseen olevansa valtakunnan kärkeä. Vaikka joukkojen vertailusta pyritäänkin nykyään
pääsemään eroon ja koulutuksessa keskitytään asioiden opettamiseen yksilön
oman älyn kautta niin paikallispuolust
usharjoituksissa laadittavat joukkojen
arvioinnit ovat aina kiitettäviä. Koulutuksen laatu on jatkossakin tärkeää,
koska vihollinenkin on lähtökohtaisesti erittäin korkeasti koulutettu ammattisotilas. Laatu saavutetaan vain kouluttajien ja koulutettavien kovalla työllä,
motivaatiolla ja sitoutumisella.

Porin prikaatin sotilaspoliisit
suorittivat kiiniootto-operaaation aivan Vaasan ydinkeskustassa.

VIHERHIUKKASET
1/2018 www.sotku.fi
Teksti: Seija Heiska

Leidit laineilla
Teksti: Seija Heiska Kuvat: Henna Ryömä

H

elmikuun kylmänä pakkasaamuna laivan kokoustilat oli lastattu
postilaisten lisäksi sotilaskotisisarilla. Säkylästä kouluttautumaan oli
lähtenyt 34, Porista 2 ja Raumalta 2.
Ulkopuoliset kouluttajat, kaksi heitäkin, olivat Lahdesta. Koska täysi masu
ei matkalla marise, aloitimme päivän
aamupalalla. Sen nauttimisen lomassa tuli tieto Iivo Niskasen voittamasta
miesten 50 km hiihdon kultamitalista.
Tietoa juhlistettiin asiaankuuluvasti taputuksin sekä skoolaamalla.
Aamupalan jälkeen asiaan. Koulutuspäivän aloitti Anja Rehula Lahden sotilaskotiyhdistyksestä. Anja on
poikkeusolotoiminnan Grand Lady. 2
sotilaskotipiirin päällikkö, joka on ollut
Säkylän sotilaskotiyhdistyksen koulutuksissa vetäjänä aiemminkin. Anjan
apuna oli Leena Punkari, 2 sotilaskotipiirin toimistopäällikkö. Leenan kotiyhdistys on Säkylä. Ja sitten lyhyesti
siitä, mitä opimme Anjalta ja Leenalta.
Kaiken perusta on yksikkötoiminta.
Se on normaalia päivittäistä toimintaa,
joka koskee kaikkia sotilaskotitoiminnassa mukana olevia sisaria. Jokapäiväisellä toiminnalla valmistaudutaan
poikkeusoloihin ja pidetään ammattitaitoa sekä valmiutta yllä. Yksiköt, siis

käytännössä yhdistykset toimivat itsenäisesti. Mikäli tarvetta suuremmalle
poikkeusolotoiminnalle tulee, toiminnan johto siirtyy sotilaskotiliitolle, jonka tärkeänä yhteistyökumppanina on
puolustusvoimat. Poikkeusoloaikana
on normaalin yksikkötoiminnan lisäksi käynnissä kanttiinitoiminta. Ja mitä
eroa olikaan kanttiinisisarella ja yksikkötoiminnan sisarella? Kanttiinisisaren
vuorot voivat olla ETYK (Ei Tulla Yöksi
Kotiin) ja yksikkösisar kotiutuu yöksi
kotiin. Toisin sanoen kanttiinisisaren
on oltava tarvittaessa valmis matkustamaan harrastuksensa ”määräämänä”
vaikka toiselle puolelle maata.
Sotilaskotipiirit, joita suomessa on kolme, on jaettu edelleen sotilaskotiyksiköihin. Meidän yksikkömme on Satakunnan sotilaskotiyksikkö ja sen
päällikkönä toimii Katriina Salmi Säkylän sotilaskotiyhdistyksestä. Yksikön johtaja laatii ja ylläpitää poikkeusolosuunnitelmaa, antaa tehtäviä
sotilaskotipäälliköille ja valvoo niiden
toteutusta. Sotilaskotiyksikön sotilaskotiyhdistysten puheenjohtajat muodostavat ohjausryhmän, joka ohjaa sotilaskotiyksikön johtajaa.
Tiivistäen: hengästyttävän paljon samankaltaisia termejä, paljon eri3232

laisia johtajia. Päämääränä kuitenkin sujuva toiminta poikkeusoloissa.
Muistutettiin, että sotilaskoti voi olla
puolustusvoimien mukana apuna kriisitilanteissa, vaikka laajojen sähkökatkojen aikana. Kaikki toiminta, mikä tapahtuu oman toimipisteen (sotilaskoti)
ulkopuolella, on samalla poikkeusolotoiminnan harjoitusta. Siksi kaikki tapahtumat joissa olemme mukana, ovat
hyvää harjoitusta. Viimeaikaisista tulee
mieleen Jukolan Viesti, Okra-näyttely
ja Pyhäjärvimessut. Jopa valatilaisuudet
ovat poikkeusoloharjoituksia, olivatpa
ne sotilaskodin lähellä kasarmilla tai
jollain muulla paikkakunnalla. Sisarten
kannattaa ajatella nämä työmahdollisuudet oppina ja kokemuksena poikkeusoloista mukavan

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

Lankanumerosta 8,21 snt/puh. + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 16,90 snt/min.
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maakuntaennuste
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TOIMITAMME POLTTOÖLJYÄ JA
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Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

Liity Killan
jäseneksi!

Brahenkatu 9 A 9, 20100 Turku Puh. (02) 251 1004
toimisto@asianajotoimistolindell.fi

Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus

Porin prikaatin kilta ry.
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KILTA PRIKAATIN
KYLJESSÄ

O

lin ollut prikaatissa töissä 1970-luvun lopulla vain
vuoden, kun esimieheni evl Paavo Mattinen ilmoitti, että nyt ryhdyt Porilainen-lehden toimittajaksi. Siinä ei paljon vapaaehtoisuutta tai ammattitaitoa kyselty. Kotini olohuoneen pöydällä lehteä 2 – 3
vuoden ajan kokosin, mutta sen kautta sain tutustua moneen
uuteen asiaan. Ollessani 14 vuoden ajan prikaatissa voin todeta, ettei henkilökunta noin keskimäärin ehdi juurikaan
ajattelemaan kiltatoimintaa. Työ vie kaiken ajan ja loppuaika
halutaan pyhittää perheelle. Viimeistään reserviin siirtymisen
tai siirron yhteydessä henkilökunnan tulisi henkilökotaisesti liittyä kiltaan, koska ei pitkän uran siteitä pidä noin vain
katkaista.
Koska minä pääsin katsomaan kiltatoimintaa lehden ja vuosikokousten kautta, niin kyllä minä ihailin niitä aktiivisia vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä henkilöitä. Mietiskelin, miten heillä riittää aikaa kaikkeen. Joku viisas kertoi
alkuvuodesta, että pitäisi aktivoida niitä aktiivisia henkilöitä
mukaan kiltatoimintaan, koska he ehtivät ja jaksavat tehdä
kaikkea. Sohvaperunat eivät jaksa innostua mihinkään.
Minulla on kohta ensimmäinen vuosi takana killan puheenjohtajana. Hallitus on aktiivinen ja muun hallinnon ohella
valmistelee vuoden kuluttua järjestettävää 60-vuotisjuhlaa.
Hallituksessa ovat alueosastojen johtohenkilöt Turusta, Salosta, Loimaalta ja Porista sekä vääpelikerhon johto Loimaalta. Se takaa tiedonkulun pääkillan ja alueosastojen välillä.
Henkilökohtaisesti haluan toimia sen eteen, että kiltalaisilla olisi enemmän hienoja tapahtumia, johon kiltalaiset voivat osallistua. Eri killat järjestävät hienoja esimerkiksi luentotilaisuuksia tai retkiä, mutta liian monta tuolia jää tyhjäksi.
Nyt olemme päässeet hyvään yhteistoimintaan muiden kiltojen kanssa ja perustaneet www.porinprikaatinkilta.fi -sivulle Kiltayhteistyö-osion. Käykää katsomassa sieltä millaisia
tilaisuuksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan killat tarjoavat
juuri Sinulle. Killat toimittavat vuosikokouksensa jälkeen
maaliskuussa meille tiedot muille avaamistaan tilaisuuksista;
samoin me ilmoitamme muille killoille. Tiina Tuominen (tiina-tuominen@hotmail.com) ylläpitää kyseisiä ilmoituksia ja
ottaa vastaan tietoja tilaisuuksista.
Porin prikaati on hyväksynyt, että killat voivat osallistua varusmiesten Läheisten päivään Huovinrinteellä ja Niinisalossa
14.7.2019. Porin prikaatin kilta vastaa kiltojen järjestelyistä
Säkylässä ja Pohjakankaan Tykistökilta Niinisalossa. Säkylän asioissa muut killat voivat olla yhteydessä markku.heinonen@kolumbus.fi ja Niinisalon asioissa virtaka@gmail.

com (Kalevi Virtanen). Tilaisuudessa killat voivat järjestää
toimintarasteja vieraille, rekrytoida uusia jäseniä, myydä esimerkiksi kirjojaan tai tuoda esineitään kalustonäyttelyyn. Porin prikaatin kilta on lupautunut puhdistamaan
Huovinrinteen kunniapolun varrella olevat sota-ajan joukko-osastojen muistokivet.
Porin prikaatin johto tukee ja mahdollistaa killan toiminnan ja myös sen mahdollisen aktivoinnin tai laajentamisen.
Apulaiskomentaja on muun muassa luvannut, että prikaati järjestää kiltalaisten ampumakilpailut syksyllä 2019. Tämän tapahtuman avulla rekrytoimme yhä nuorempia henkilöitä kiltatoimintaan.
Kevätterveisin
Markku Heinonen
markku.heinonen@kolumbus.fi

Porin prikaatin kilta ry:n
valtuuskunnan kokous,
vuosikokous ja vuosijuhla
Säkylän Huovinrinteellä lauantaina
12.5.2018

11.00

Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla

11.00

Kahvitus Sotilaskodissa muille osallistujille

12.30

Seppeleenlasku Porilaispatsaalla

13.00

Vuosikokous Elokuvaluokassa
- vuosikokouksessa käsitellään Killan sääntöjen
11 §:ssä mainitut asiat

14.00

Vuosijuhla Elokuvaluokassa
- juhlapuhe logistiikapäällikkö, prikaatinkenraali
Janne Jaakkola
- palkitsemiset
- Porilaissoittokunta

15.30

Ruokailu Varuskuntaravintola Rumpalipojassa

Tumma puku ja kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.
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Kiltamme
ensimmäinen
historiikki
ilmestyi
1969
Teksti: Kari Nummila

Ilmari Honkanen valittiin kiltamme ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Kaukopartiomiehenä kunnostautunut ”Imppa” oli luontoihminen: ennen ekonomitutkintoa hän opiskeli luonnontieteitä. Hänellä oli Naantalin Luonnonmaan Honkamäessä erillinen pihatupa, jonne hän keräsi
mm. muistoesineitä. Kädessään hänellä on kuvassa isänsä takoma
puukko, joka kuului sissipäällikkön retkivarustukseen.

K

iltamme valmistautuu jo ensi
vuoden keväällä pidettäviin
60-vuotisjuhliinsa, joiden yksi
erityisen tärkeä tapahtuma on tietysti
60-vuotishistoriakirjan julkistaminen.
Kirjan toimitustyö on ollut käynnissä
hyvän aikaa. Teoksen kirjoittaa sotatieteiden tohtori, eversti evp. Markku Iskanius. Hän kirjoitti myös Porin
prikaatin laajan 390-vuostishistoriateoksen ”Porilaisten Marssi - Kuninkaan
joukoista kansainväliseksi kouluttajaksi”, joka julkaistiin vuonna 2016.
Killan ensimmäinen pienoishistoriikki julkaistiin Porilainen -lehden numerossa 1/1969 kahdeksansivuisena. Sen
laati silloinen puheenjohtajamme, loimaalaissyntyinen ekonomi ja reservin
majuri sekä Mannerheim -ristin 2. luokan ritari Ilmari Honkanen.
Hän palveli Talvisodassa toimistotehtävissä hakeutuen välirauhan aikana
reserviupseerikouluun ja sissikurssille. Tämä oli luonnollinen valinta kovakuntoiselle soturille, sillä hän pelasi
Loimaan Palloilijoiden mestaruussarjajoukkueessa.

Honkanen teki vihollisen selustaan
useita sissiretkiä, joista viimeiselle hän
lähti 7.8.1944. Kolme päivää aiemmin
presidentiksi valittu Mannerheim puristi Honkasen kättä lähtiessä. Partio
kotiutui omalle puolelle vasta sitten,
kun välirauhan solmimisesta oli kulunut kaksi vuorokautta!
Honkanen kertoo, että jo pitkään Porilaisissa oli elänyt ajatus perustaa yhdistys, joka voisi koota Porilaisia yhteen
vaalimaan muistoja ja perinteitä sotilasarvosta riippumatta. Helmikuussa 1959
päätettiinkin perustaa yhdistys yli sadan miehen joukolla. Kilta merkittiin
yhdistysrekisteriin jo 9.4.1959. Vuoden
lopussa jäsenmäärä oli 166 henkilöä.
Porilainen ilmestyi rykmentin lehtenä
ennen Talvisotaa yhdeksänä vuosikertana. Se herätettiin henkiin 10.10.1959
ilmestyneellä näytenumerolla. Vuonna
1960 ilmestyminen vakiintui neljään
kertaan vuodessa.
Honkanen kertoo elokuun 1960 ensimmäisistä porilaispäivistä, jotka pidettiin isänmaallisuudestaan tunnetulla
Loimaan seudulla. Kenraali Ehrnrooth
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otti Loimaalla vastaan varusmiesten ja
kiltaveljien yhteisen paraatin.
- Tämä nähtiin Puolustusvoimien haluna lähentää prikaatia ja varusmiesten
kotiseutua. Haettiin siis yhteyttä ”kodin ja kasarmin” välille, Honkanen kirjoittaa.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Reino Kuuskoski, entinen Loimaan kauppalanjohtaja korosti juhlapuheessaan sitä vapaaehtoisuuteen
perustuvan maanpuolustushengen ylläpitämistä, jota hän oli kokenut Loimaalla.
Vuonna 1966 tehtiin retki Huovinrinteelle – osanottajia lähes 200 ja johtokunta oli koolla peräti 28 kertaa!
Jäsenmäärä nousi ja jäsenhankinnan
kärki oli nuorissa, joten tarvittiin nuorten toimikunta.
Toimikuntaa veti
Mauno Harju 1966–1967. Kilta sai toimitilat Turun kasarmista. Prikaati ja kilta ovat todella näkyneet maakunnissa,
sillä jo kuudennet porilaispäivät pidettiin 1967 Askaisissa ja seuraavat 1968
Lapualla. Onpa toimittu ja oltu liikkeellä tosi paljon 1960-luvulla!

Kolahtaisiko
yhteistyö?

T

ässä päivänä muutamana
huomasin verkosta Rauhanturvaaja-lehden. Verkossa eli
netissä toki ilmestyy koko
joukko muitakin ”alan” lehtiä – sieltähän on luettavissa muun muassa tämä
Porilainen-lehti ja vaikkapa meille tykkimiehille tuttu Tulikomentoja.
Edellä mainitsemassani Rauhanturvaaja-lehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa on toimittaja Asko
Tanhuanpään kirjoittama juttu yhteistyöstä. Kiinnostavassa jutussa, ”Toimiva yhteistyö on Suomen vahvuus”, Aalto-yliopiston professori Jarno Limnéll
nostaa toimivan yhteistyön niin sisäisesti kuin kansainvälisestikin Suomen
vahvuudeksi, mitä tulee nimenomaan
turvallisuuteen.
Minuun tämä juttu niin sanotusti ”kolahti”: meneilläänhän on edelleenkin
Puolustusvoimien joukko-osastofuusioista alkunsa saaneet kiltatoiminnan
kuviot, esimerkiksi. Puhun nyt Porin
prikaatin killan ja Pohjankankaan Tykistökillan yhteistyöstä, joka omasta
mielestäni olisi voinut edetä hieman

vauhdikkaamminkin. Toisaalta, kuten
sanotaan: hiljaa hyvää tulee.
Noin kaksi ja puoli vuotta sitten Kauppalehti julkaisi puolustusvoimauudistusta käsittelevän jutun otsikolla ”Puolustusvoimauudistus muutti tuhansien
elämän”. Mutta mikä sitten muuttui
tykkimiesten kiltatoiminnassa täällä
länsirannikolla?
Pian sen jälkeen kun Niinisalossa toiminut Tykistöprikaati oli liitytetty osaksi
Porin prikaatia ja samalla lakannut olemasta itsenäisenä joukko-osastona oma
kiltamme muutti nimensä ja sääntönsä.
Entisestä Tykistöprikaatin Killasta tuli
Pohjankankaan Tykistökilta. Työlään
muutosvaiheen johti onnistuneesti
maaliin tuolloinen puheenjohtajamme
evl (evp.) Matti Soini. Tämän lisäksi
Matti aloitti rakentavan yhteistyön Porin prikaatin killan aktiivitoimijoiden
kanssa sekä rohkaisi meitä muitakin
tykkimiehiä samaan. Moni tykistökiltalainen onkin liittynyt Porin prikaatin
killan rivijäseneksi – mm. allekirjoittanut – ja osallistunut ainakin kevään
vuosikokoukseen. Toisinkin päin yh37

Kirjoittaja on Pohjankankaan Tykistökilta ry:n
puheenjohtaja ja Porin
prikaatin kilta ry:n
valtuuskunnan jäsen.
(Kuva: Sirkka Ojala)

teistyötä on toteutettu; esimerkkinä
vaikkapa se, että Porin prikaatin killan
Porin alueosaston puheenjohtaja Pasi
Rainiola valittiin jo 2016 Pohjankankaan Tykistökillan Porin osaston hallitukseen.
Kiitän saamastani mahdollisuudesta
kirjoittaa ajatuksiani Porilainen-lehteen. Se on kiistämättä osoitus halusta yhteistyöhön. Kuitenkin arvioin,
että lisää konkretiaa vielä tarvittaisiin.
Kysynkin, olisiko jo aika valita ensimmäinen tykkimies Porin prikaatin kilta
ry:n hallitukseen? Jos olisi, hyvä ehdokas olisi edellä mainitsemani Matti Soini, erittäin yhteistyökykyinen tolkun
tykkimies.
Maanpuolustusterveisin
Kalevi Virtanen

eura.fi

Kotiudu
tupaan
Turussa.

Turussa odottavat kohtuuhintaiset asunnot,
kauniit naiset, Aurajoen
ravintolalaivat, Suomen
parhaat festarit, huikeat
opiskelumahdollisuudet
ja monipuoliset työmarkkinat. Tervetuloa
kotiin kun ohi on!
Turku – Urbaani legenda
jo vuodesta 1229.
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Tervetuloa paikalliseen!

Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin.
Olemme valmiit palvelemaan sinua tulevaisuuden
muuttuvissa tilanteissa. Voit varata ajan osoitteessa
op.fi/vaihda tai soittamalla 010 2569 213.
Lämpimästi tervetuloa!

OP

Pankki- ja
vakuutuspalvelut
yhdessä.

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

op.fi/keskita

Tee hyvä kauppa
Loimaalla

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

R

Lamminkatu 7
Myynti
040 450 7001
Huolto
040 450 7002

SATAKUNNAN LIIKENNE
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Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14
www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 7
Myynti
040 450 7011
Huolto
040 450 7012

Uusia senioriasuntoja
palvelujen
aitiopaikalle

Haluatko asua mukavasti palvelujen ja
ulkoilumaastojen äärellä? Rakennamme
Länsikeskuksen Kuninkaanlaaksoon
esteettömiä ja viihtyisiä senioriasuntoja.
As. Oy Turun Kuninkaanlaakson Kruunu
valmistuu kesällä 2019, ja ennakkomarkkinointi on juuri käynnistynyt.
Tutustu osoitteessa
PRIIMA-TOIMITILAT

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

kuninkaanlaaksonkruunu.fi.
PRIIMA-LIIKETILAT

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-HALLIT
TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-KATOT

ESIM.
1h+ kt + alk 32,0 m²
2h + kt 43,5 m²
3h + kt 60,0 m²

VELATON HINTA

VELKAOSUUS

MYYNTIHINTA

124 800 €
165 735 €
220 800 €

84 480 €
114 840 €
158 400 €

40 320 €
50 895 €
62 400 €

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-YHTIÖT
TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

Esitetilaukset ja tiedustelut: KiinteistöEtappi LKV, puh. 0400 505 887 / Kristian Lindqvist • Op-Kiinteistökeskus, puh. 040 357 5787
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