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Varstan jälkeen
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Kuulin taannoin prikaatin 
kouluttajien valittelevan 
työkiireitä ja päälle nau-

reskelevan, kuinka ”Varstan jäl-
keen helpottaisi”. Kyseltyäni uu-
tena tulokkaana asiaa sain tietää 
80-luvulla Porin Prikaatin silloi-
sen komentajan lohduttaneen hen-
kilöstöä, että Varsta-harjoituksen 
jälkeen työtahti helpottaisi. Siitä 
lähtien helpotusta on kuulemma 
odotettu ja meno on vuosi vuodelta 
vain kiihtynyt.

Aikaa Varstan jälkeen ei taida 
kannattaa odottaa. Tuollaiseen ty-
veneen saapuvat joukot alkavat ny-
kyään perustellusti pelätä toimin-
tojen supistamista, yhdistämistä ja 
mahdollisesti jopa lakkauttamista. 
Jokaisen joukon on kyettävä osoit-
tamaan, miksi juuri sen panosta tarvitaan tulevinakin vuosina 
uskottavaa maanpuolustustamme ylläpidettäessä ja samalla re-
surssipaineessa taisteltaessa.

Porin Prikaatin tilanne on päinvastainen. Prikaatia naula-
taan tukevasti kiinni yhä uusiin maanpuolustuksen osa-alu-
eisiin. Valmiusprikaatin ja muiden sodan ajan joukkojen re-
serviin tuottamisen ohella prikaatin tehtäviin on jo vuosia 
kuulunut laajeneva kansainvälisen kriisinhallinnan joukkojen 
tuottamisvastuu. Tästä hyvänä esimerkkinä oli viime syksy-
nä Libanonin-joukon perustaminen. Uusimpana etappina on 
EUBG-joukkojemme koulutus ja valmius osana prikaatia. 
Yksi suomalaisosasto on valmiudessa ja toisen koulutus alkaa 
ensi kesänä. Ensi vuoden alussa otetaan seuraava askel, kun 
kriisinhallintajoukkojemme kansallinen johtaminen ja ylläpito 
siirtyvät vastuullemme.

Joskus kuulee epäiltävän, että Porin Prikaati olisi vallan 
myymässä itsensä kansainvälisiin kuvioihin ja kotimaan puo-
lustukseen liittyvät asiat olisivat jäämässä taka-alalle. Ensiksi-
kin voidaan todeta, että joukkotuotantovelvoitteemme eli se, 
että koulutamme palveluksessa olevista varusmiehistä koti-
maan puolustamiseen tarkoitettuja sodan ajan joukkoja, eivät 
ole poistuneet. Koulutus jatkuu, vaikkakin tänä vuonna kerta-
usharjoituspuolella on valtakunnallisesti hiljaisempaa. Lisäksi 
on syytä muistaa, että Porin Prikaatiin perustetaan ensi vuoden 

alusta alkaen Satakunnan Aluetoi-
misto, josta tulee ikään kuin ny-
kyisen Turun ja Porin Sotilasläänin 
esikunnan korvaaja Satakunnassa. 
Kutsunnat, asevelvollisten valvon-
ta, viranomaisyhteistyö ym. tule-
vat Satakunnan Aluetoimiston teh-
täviksi. Lisäksi aluetoimisto tukee 
vapaaehtoista maanpuolustustoi-
mintaa alueellaan. Ei siis huolta, 
Porin Prikaati on jatkossakin mitä 
suurimmassa määrin kiinnostunut 
kotimaan ja ennen kaikkea lähi-
seudun puolustamisesta.

Tässä lehdessä esitellään myös 
alueellemme luotava maakunta-
joukko. Se on paikallispuolus-
tukseen suunniteltu, vapaaehtoi-
suuteen pohjautuva yksikkö, joka 
on osa maanpuolustuksen koko-

naisuutta Satakunnassa. Aluetoimiston kautta Porin Prikaatin 
ja maakuntajoukon välille syntyy suora yhteistyösuhde. Me 
suunnittelemme maakuntajoukon tehtävän ja varustamisen. 
Maakuntajoukko harjoitetaan kertausharjoituksissa ja vapaa-
ehtoisissa harjoituksissa. Alustavaa suunnittelua seurattuani 
vaikutelmani on, että tehtävien vakavuudesta ja vaativuudesta 
ei ole epäilystä. Kenenkään on siis turha kuvitella, että maa-
kuntajoukon toimintaan liittyisi kepeää yhteistä vapaa-ajan 
viettoa. Tämä ei ole aikoihin pitänyt paikkaansa kertausharjoi-
tusten osalta, eikä maanpuolustukselle vapaa-aikaansa uhraa-
vien aikaa ole tarkoitus tuhlata maakuntajoukossakaan.

Porin Prikaatin kalenterissa ei ole näkyvissä Varstan jälkeis-
tä aikaa. Sen sijaan haastavat ja ajan myötä osin uudella tavalla 
painottuvat tehtävät antavat meille varmuuden siitä, että pri-
kaatin työpanosta tarvitaan jatkossakin, niin Satakunnassa kuin 
maailman äärissäkin.

Everstiluutnantti
Sakari Walllinmaa

Päätoimittaja
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Vuoden 2004 puolustuspoliittisen 
selonteon yhteydessä todettiin 
tarve, sodan ajan joukkojen pie-

nentyessä, antaa halukkaille ja kotiseu-
dun puolustamiseen sitoutuville reser-
viläisille mahdollisuus vapaaehtoisesti 
kouluttautua sodan ja muiden poikke-
usolojen varalta. Tästä ajatuksesta syn-
tyi maakuntajoukot, joiden vahvuudek-
si alkuvaiheessa kaavailtiin jopa 50 000 
henkilöä. Myöhemmin tavoitevahvuuk-
sia on madallettu ja tällä hetkellä arvi-
oidaan maakuntajoukkojen lopulliseksi 
vahvuudeksi tulevan noin 16 000 miestä 
ja naista. 

Maakuntajoukot ovat puolustusvoi-
mien sodan ajan joukkoja, jotka koulu-
tetaan sodan ajan tehtävään. Tämän li-
säksi maakuntajoukkoja voidaan käyttää 
myös muiden viranomaisten pyynnös-
tä virka-aputehtäviin. Maakuntajoukot 
on tietysti koulutettava ja varustettava 
ennen virka-avun antamista. Puolustus-
voimat antaa itse osan maakuntajoukoil-
le suunnitellusta koulutuksesta ja tilaa 
osan koulutuksesta muilta toimijoilta. 
Kaikki koulutus tapahtuu kuitenkin puo-
lustusvoimien tai vastuuviranomaisen 
valvonnassa, vaikka koulutuksen järjes-

Teksti ja kuva: Sakari Sainio

täjänä onkin Maanpuolustuskoulutus ry 
(MPK ry) tai jokin muu toimija.

Maakuntajoukot 
Satakunnassa ja 
Varsinais-Suomessa

Turun ja Porin sotilasläänissä (Tur ja 
PorSl) maakuntajoukkojen perustami-
nen käynnistyi vuoden 2006 alussa. Tar-
koituksena oli perustaa seutukunnalliset 
perustamiskeskuksien alaiset maakunta-
joukkueet, mutta myöhemmin aikeista 
luovuttiin. Nyt kaikkiin maakuntiin py-
ritään muodostamaan torjuntakomppa-
nian kokoonpanoon perustuvat maakun-
tajoukot. Lopulliset Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan maakuntakomppaniat tul-
levat olemaan torjuntakomppanian (B) 
kokoonpanon mukaiset.   Torjuntakomp-
pania (B) koostuu jalkaväkijoukkueista 
ja niitä tukevasta kranaatinheitinjouk-
kueesta sekä tarvittavista komento- ja 
huolto-osista. 

Viime vuoden loppuun mennessä 
maakuntajoukkohakemuksensa jättä-
neille järjestettiin toukokuussa testaus- 
ja tiedotustilaisuudet Varsinais-Suomes-
sa ja Satakunnassa. Testeissä mitattiin 

juoksukuntoa 12-minuutin juoksutestil-
lä ja pidettiin lihaskuntotesti. Kahden-
toista minuutin juoksutestin (Cooper) 
vähimmäisrajan 2 200 metriä ylittäneet 
käskettiin jo syksyllä 2006 ensimmäi-
seen kolmen päivän kertausharjoituk-
seen Raasiin.

Erityisesti miehistöä 
kaivataan vielä mukaan

Tur ja PorSl:n maakuntajoukkoihin 
on sijoitettu tai niihin on hakenut yli 200 
reserviläistä, joista noin kolmasosa on 
Satakunnasta ja loput Varsinais-Suomes-
ta. Maakuntajoukkoon kuuluvien keski-
ikä on 33 vuotta ja valtakunnallisen lin-
jan mukaisesti noin puolet sijoitetuista 
on aliupseereja. Aliupseerin arvossa pal-
velevia on ryhmiin sijoitettu kolme: ryh-
mänjohtaja ja kaksi partion johtajaa. 

Kaikille maakuntajoukkoihin hake-
neille upseereille ei tehtävää voitu osoit-
taa. Vaikka upseerien paikat joukoissa 
onkin jo täytetty, niin erityisesti miehis-
töä ja myös aliupseereja mahtuu mukaan 
lisää. Miehistön rekrytointi onkin haas-
teellista uusille maakuntajoukoista vas-
taaville organisaatioille.

Lisää tietoa Turun ja Porin sotilas-

Maakuntajoukot 
kotiseudun puolustamiseen
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läänin maakuntajoukoista sekä ohjeet 
hakeutumisesta löydät sotilasläänin ko-
tisivuilta www.mil.fi /maavoimat/joukot/
turporsle

Satakunnan maakunta-
joukot Porin Prikaatin 
vastuulle

Uuden johtamis- ja hallintojärjes-
telmän käyttöönoton ja siihen liittyvän 
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunnan 
lakkautuksen myötä Satakunnan maa-
kuntajoukot siirtyvät Porin Prikaatin 
vastuulle. Jo kuluvana vuonna Porin Pri-
kaati päivittää Satakunnan maakunta-
joukkojen johtajat tulevaan tehtäväänsä. 

Sodan ajan joukkojen määrän vähen-
tyessä vuoden 2008 alusta, yhä useam-
pi reserviläinen jää ilman sodan ajan si-
joitusta ja käskyä kertausharjoitukseen.  
Tätä ”ongelmaa” maakuntajoukkoihin 
hakeneilla ei ole, vaan käsky perintei-
seen kertausharjoitukseen tai kutsu va-
paaehtoiseen harjoitukseen pyritään 
lähettämään vuosittain. Ylennyskelpoi-
suuteen vaikuttavat kertausharjoitusten 
lisäksi myös MPK ry:n sotilaallisilta 
kursseilta kertyvät korvaavat kertaushar-
joitusvuorokaudet. 

Koulutus 2007
Maakuntajoukkojen koulutus jatkuu 

kuluvana vuonna. Maakuntajoukkoihin 
sijoitetuille ja niihin hakeneille järjes-
tetään neljä MPK ry:ltä tilattua kurssia 
sekä yksi puolustusvoimien järjestämä 
kolmipäiväinen vapaaehtoinen asutus-
keskustaisteluharjoitus. 

Satakunnan maakuntajoukolle 
suunniteltu vuoden 2007 koulutusoh-
jelma (alustava):

- sotilaspoliisikurssi, Niinisalo 21. - 22.4. 
(MPK ry:n kurssi)
- fyysisen kunnon testaustilaisuus (li-
haskunto ja Cooper), Niinisalo 21.4. 
(MPK ry:n kurssi)
- asutuskeskustaisteluharjoitus 4. - 6.5. 
(Puolustusvoimien vapaaehtoinen har-
joitus)
- Maskun marssi, Raasi 18.8. 
(MPK ry:n Varsinais-Suomen piirin 
kurssi)
- ensiapukoulutus syksyllä 2007 
(MPK ry:n kurssi, ajankohta selviää 
myöhemmin)

Porilainen Jani Leppänen ei tur-
hia aikaillut, kun haku Satakun-
nan maakuntajoukkoihin alkoi.

- Kun näin lehdestä hakuilmoituksen, 
lähes saman tien soitin yliluutnantti Sa-
kari Sainiolle ja ilmoittauduin valintako-
keisiin, Jani kertoo.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on 
tätä ennenkin kuulunut Leppäsen harras-
tuksiin. Porin Prikaatissa v. 1993 suori-
tetun varusmiespalveluksen jälkeen hän 
hakeutui varsin pian mukaan reserviläis-
toimintaan. Maanpuolustuskoulutus ry:n 
(MPK ry) toiminnassa kuluu vuosittain 
kymmenisen vuorokautta. Maakunta-
joukon ohjelmaan kuuluvat huhtikuussa 
järjestettävät fyysisen kunnon testit Nii-
nisalossa, toukokuussa kolmen päivän 
asutuskeskustaisteluharjoitus, elokuussa 

Maskun marssi ja vielä myö-
hemmin syksyllä ensiapu-
koulutus. Mikä saa 34-vuo-
tiaan perheellisen reservin 
vääpelin innostumaan moi-
sesta?

- Minulle itselleni reipas, 
motivoitunut ja samanhen-
kinen porukka on tärkeä. Jos 
joku aikoo lähteä mukaan 
pelkästään saadakseen sota-
väen varusteet kotiin, kan-
nattaa jättää hakeutumatta, 

Jani Leppänen opastaa.
Boliden Harjavalta Oy:n tehtailla 

ABB Servicen palkkalistoilla huoltovas-
taavana työskentelevä Leppänen odottaa 
mielenkiinnolla, millaisia tehtäviä maa-
kuntajoukoille määrätään.

- Mielestäni maakuntajoukot ovat 
moderni tapa hoitaa aluepuolustusta. 
Ehkäpä näistä myös ajan mittaan on ke-
hitettävissä eräänlaiset maakunnalliset 
”nopean toiminnan joukot”, Leppänen 
visioi.

Työpaikalla Leppäsen harrastukseen 
on suhtauduttu varsin neutraalisti ja ko-
tiväeltäkin, vaimolta ja kolmelta lapsel-
ta, on täysi tuki takana.

- Vaimo tietää, että ollessani maakun-
tajoukkojen harjoituksissa olen hyvissä 
käsissä, Jani Leppänen hymyilee.       

”Reipas, motivoitunut ja 
samanhenkinen porukka 
innostaa”
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

KAHDEN KYPÄRÄN 
KANTAJA. Työssään huol-
tovastaava Jani Leppänen 
käyttää sinistä suojakypä-
rää. Maakuntajoukkojen 
harjoituksissa se vaihtuu 
vihreään komposiittikypä-
rään. 

Varsinais-Suomen maakuntajou-
koille suunniteltu vuoden 2007 koulu-
tusohjelma (alustava)

- ensiapukoulutus, Heikkilä  27.1. 
(MPK ry:n kurssi)
- vartiomiehen peruskurssi, Raasi 3. - 
4.3. (MPK ry:n kurssi)

- testaustilaisuus (lihaskunto ja Cooper), 
Heikkilä 14.4. (MPK ry:n kurssi)
- asutuskeskustaisteluharjoitus 4. - 6.5. 
(Puolustusvoimien vapaaehtoinen har-
joitus)
- Maskun marssi Raasi 18.8. 
(MPK ry:n kurssi)
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Esikuntapäällikkönä ja sen myö-
tä myös Porilainen-lehden pää-
toimittajana vuoden vaihtees-

sa aloittaneen everstiluutnantti Sakari 
Wallinmaan tehtävät viimeisten 10 vuo-
den aikana ovat enemmän  tai vähemmän 
liittyneet muutokseen: joukkoa ollaan 
siirretty uusin asemiin tai sen organisaa-
tiota ollaan uudistettu. Tässä mielessä 
Porin Prikaati ei tee poikkeusta. Wallin-
maa ei kuitenkaan tunnustaudu tyypilli-
seksi nykypäivän muutosjohtajaksi.

- Olen luonteeltani paremminkin 
staattisten rakenteiden ylläpitäjä kuin 
saneeraaja. Jostain syystä olen kuitenkin 
joutunut näihin tehtäviin, hän toteaa.

Tykkimiehen ennakkokäsityksen mu-
kaan  Porin Prikaati oli hieman varauk-
sellinen ja sisäänlämpiävä satakuntalai-
nen joukko-osasto. Kolmen kuukauden 
työskentelyn jälkeen ajatukset ovat kir-
kastuneet.

- Prikaatista ja ”Porilaisista” huokuu 
perusteltua itsevarmuutta. Täällä tehtävä 
kuin tehtävä tulee hoidettua huolella ja 
tunnollisesti, esikuntapäällikkö luonneh-
tii uutta työympäristöään.

Nenosen kilpailun voitto 
lämmittää vieläkin

Mikäli Wallinmaa ei olisi valinnut up-
seerin uraa, hän todennäköisesti työsken-
telisi englannin tai ruotsin kielen opetta-
ja tai tutkijana. Sotilasuran valitseminen 
ei ole tuottanut pettymyksiä.

- Vastuulliset koulutus- ja hallintoteh-
tävät kotimaassa, haastavat ulkomaan-
tehtävät sekä osallistuminen monen-
laisten uudistusten toteuttamiseen ovat 
tarjonneet mielenkiintoisen työsaran. 

Tähänastisen uran yksittäisenä huip-
puhetkenä Wallinmaa pitää Rovajärven 
tykistöleiriltä napattua tulenavaus- eli 
ns. Nenosen kilpailun voittoa 80-luvul-
la. Kainuu Prikaatin Patteristossa patte-
rin varapäällikönä toimineen nuoren up-
seerin mieleen on jäänyt eritoten nappiin 
menneen tulenjohtotehtävän jälkeinen 
ilmaanheitto olympiavoittajien tapaan.

- Ottivat kiinnikin heiton jälkeen, hän 
myhäilee vielä vuosikymmenten jäl-
keen.

”Prikaatista 
huokuu 
perusteltua 
itsevarmuutta”

TYKKI JA TYKKIMIES. Esikunta-
päällikkönä vuoden vaihteessa aloit-
tanut everstiluutnantti Sakari Wallin-
maa on aikaisemmin palvellut pitkään 
tykistöjoukoissa.

Curriculum vitae

WALLINMAA, Sakari
Syntynyt Kemissä 15.6.1960

Varusmiespalvelus, 
• Pohjanmaan Tykistörykmentti
 1980 - 1981
• Kadettikoulu 1981 - 1984
• Kapteenikurssi  1988 - 1989
• Sotakorkeakoulu 1991 - 1993

• Opetusupseeri, varapäällikkö;
 Kainuun Prikaatin Patteristo
 1984 - 1988
• Opettaja, Tykistökoulu 
 (Kadettikurssi) 1989 - 1990 
• Sotilastarkkailija, 
 UNTSO 1990 - 1991
• Osastoesiupseeri, 
 Pääesikunta 1993 – 1996
• WEU- ja NATO-apulaissotilas-
 edustaja,Bryssel 1996 – 1999
• Osastoesiupseeri, 
 Pääesikunta 1999 – 2000
• Tiedustelupatteriston komentaja, 
 Tykistöprikaati  2000 – 2002
• Vanhempi osastoesiupseeri, 
 Pääesikunta 2002 – 2004
• Erikoiskurssien johtaja, 
 Pääesikunta 2004 – 2006
• Operaatiopäällikkö, EUFOR 2006
• Esikuntapäällikkö, 
 Porin Prikaati  2007

• Vänrikki 1981
• Luutnantti 1984
• Yliluutnantti 1986
• Kapteeni 1990
• Majuri 1993
• Everstiluutnantti 2000

Avioliitossa, neljä tytärtä

Elämän suunta selvillä

Omia esikuviaan 46-vuotias Wallin-
maa löytää niin  Mannerheimista kuin 
Raamatun Joosuasta.

- Arvostan suuresti Mannerheimin 
päättäväistä ja laaja-alaista johtajuutta 
vaikeina aikoina. Joosua taas johti kan-
sansa vastuksien kautta luvattuun maa-
han. Lienee muuten niitä ensimmäisiä 
muutosjohtajia, hän tuumii.

Wallinmaan vapaa-aika kuluu per-
heen lisäksi liikunnan ja vapaaehtois-
työn merkeissä. Hänen ”pitkäaikaiseen 
liikuntaprojektiinsa” sisältyy niin kestä-

vyysjuoksua kuin koripalloakin. 
- Osallistuin ensimmäiselle mara-

tonille v. 2005 selvittääkseni itselleni, 
olenko vielä nuori. Saavutin tavoitteeni, 
4 tuntia ja 11 minuuttia, ja totesin, että 
olenhan minä. 

Sakari Wallinmaa on Päällystön hen-
gellisen säätiön puheenjohtaja ja toimii 
aktiivisesti myös Gideon-järjestössä, 
joka mm. jakaa alokkaille Uudet testa-
mentit. Kristillinen vakaumus antaa sel-
keän suunnan omalle elämälle.

- Tiedän, miksi olen olemassa ja mi-
hin olen menossa.

     

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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Tapio Vallin on
Satakunnan Kansan

päätoimittaja

Ruutiukkoja vai
perusjätkiä

Satakunnan reserviläiset ovat sor-
mi suussa. Maakuntajoukkoa pi-
täisi perustaa, mutta johtoajatus 

on vähän hukassa niin kuin Honkajoen 
ikiliikkujassa.

Ei siitä niin kovin monta vuotta ole, 
kun perustettiin ryttejä, pyttejä ja patte-
ja. Puolustusministeri Anneli Taina vah-
visti vuonna 1996 lain vapaaehtoises-
ta maanpuolustusjärjestelmästä. Eversti 
Martti Olanterä laati mallin. Ryt tuot-
ti sodanajan joukkoja, pyt ja pat olivat 
jonkinlainen kodinturvajoukko. Mukaan 
lähdettiin, kun kerran ”käsky” kävi. Lop-
putuloksena oli pyttipannu, joka paloi 
pohjaan. Salestakin tulee ensimmäisenä 
mieleen HK:n Sininen, perk. sentään…

Satakunnan komppania kalskahtaa 
komealta. Tietoa komppanian tehtäväs-
tä ja kokoonpanosta tarvitaan kuitenkin 
lisää. Ollaanko nyt perustamassa jotakin 
ruutiukko-komppaniaa, joka torrakka 
selässä vartioi Kuurolan siltaa? Tuskin 
nyt sentään. Joukon perustajien tavoit-
teena lienee ihan aidosti kerätä miehiä 
lipun alle, valmiina puolustamaan koti-
maakuntaansa. Maakuntajoukkojen pe-

rustamisessa mitataan 
maanpuolustustahtoa 
– käytännössä. Tut-
kimusten mukaan 80 
prosenttia suomalaisis-
ta on valmis puolusta-
maan isänmaata tarvit-
taessa ase kädessä. Ja 
tätä maata kannattaa 
puolustaa, vakuutetaan 
vauvasta vaariin.

Sen sijaan maanpuo-
lustustahdon realisoitu-
minen vapaaehtoisiksi 
maakuntajoukoiksi ys-
kähtelee. Upseerien ja 
aliupseerienkin tehtä-
viin on tulijoita, mutta 
perusjääkärit loistavat 
poissaolollaan. 

”EVK” on monen 
vastaus. Maata ollaan 
kyllä valmiita puolus-

tamaan tosipaikan tullen, mutta syvän 
rauhan aikana motivaatio puuttuu. Rau-
hanturvaajiksikin riittää lähtijöitä, kun 
tehtävä on kiinnostava ja siitä maksetaan 
kunnon palkka.

Satakunnan komppania aloittaa työn-
sä ensi vuoden alusta Porin Prikaatin 
alaisena. Arvaukseni on, että satakunta-
laisille on kunnia-asia kotiseutunsa puo-
lustaminen. Toinen arvaukseni on, että 
suurin innostus komppaniaan on niillä, 
jo hieman harmaantuneilla, jotka muu-
tenkin ovat aktiivisia kerhoissa ja kil-
loissa. Maakuntajoukkoihin tarvitaan 
kuitenkin kolmekymppisiä, aktiivisia 
reserviläisiä. Ei ruutiukkoja, mutta ei 
myöskään kuulapäisiä ramboja. Tärkeää 
on, miltä joukko paraatipäivänä näyttää. 
Sen pitää herättää enemmän luottamusta 
kuin huumoria.

Maakuntajoukkoon riittää tulijoita, 
jos porkkanat ovat kelvollisia. Sellai-
siksi kelpaavat hyvät varusteet, kunnon 
aseet ja koulutus, josta jokainen kokee 
saavansa hyötyä. Vastuu ja tehtävän mie-
lekkyys ovat tärkeitä asioita. Puolustus-

voimain roolin komppanian hyödyntä-
misessä pitää olla keskeinen. Vakavasti 
olisi myös pohdittava sitä, että koulu-
tuspäiviltä maksetaan osanottajille 
korvaus. Ottavathan maakuntajoukot 
hoitaakseen selkeästi yhteiskunnal-
le tärkeitä maanpuolustuksellisia 
tehtäviä ja käyttävät harjoitteluun 
vapaa-aikaansa. Korvauksen ei 
välttämättä tarvitse olla rahaa, 
vaan se voi olla myös jotakin 
immateriaalista – oikeuksia, 
erivapauksia, palkitsemisia.

Maakuntajoukkojen pe-
rustaminen ja ennen muuta 
toimintakykyisiksi saatta-
minen on iso ja haastava 
tehtävä. Etelä-Pohjanmaa 
on tässäkin asiassa ollut 
edellä kävijä. Näyte-
tään niille, että kyllä 
Satakunnassakin osa-
taan. Komppaniaan 
tarvitaan satakunta, 
siis koko Satakunta.
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Porin Prikaati vietti 381. 
vuosipäiväänsä varsin pe-
rinteisin menoin. Elokuva-
luokassa järjestetyssä päi-
väjuhlassa palkittiin lähes 
80 ”Porilaista” ja prikaatin 
yhteistyökumppania. Vuo-
den työpisteeksi valittiin 
Kuntotalo. Juhlaväki pääsi 
nauttimaan myös maistuvan 
juhlalounaan peruspannetun 
muonituskeskuksen uutuut-
taankiiltävissä tiloissa.

Porilaistaistelija 
-kouluttajapalkinto 

Kapteeni Mika Heikkilä 
Yliluutnantti Jarkko Tuominen 
Ylikersantti Jarmo Jokela

Porin Prikaatin levykkeet

- Kultainen levyke 

Majuri Dieter Flemmich 
Majuri Marko Lahtinen 
Insinöörimajuri Erkki Hellman 
Yliluutnantti Vesa Koskinen 
Yliluutnantti Timo Lehtonen 
Yliluutnantti Juha Rantanen 
Luutnantti Arto Rannanmäki 
Hammaslääkäri Ilkka Kärnä 

- Hopeinen levyke 

Yliluutnantti Jari Rantala 
Luutnantti Antti Kohtanen 
Luutnantti Marko Lintunen 
Luutnantti Ilari Vähä-Pietilä 
Toimistosihteeri Katja Marjanen 
Toimistosihteeri Satu Seppä 

- Pronssinen levyke 

Kapteeni Risto Kohonen 
Kapteeni Esa Rautio 
Kapteeni Jussi Tammisto 
Yliluutnantti Tom Malmström 
Yliluutnantti Vesa-Pekka Pesonen 
Luutnantti Elias Halminen 
Luutnantti Topi Hellsten 
Luutnantti Jukka Kärkkäinen 
Luutnantti Mikko Majava 
Luutnantti Sami Mamia 
Luutnantti Jani Sipi 
Luutnantti Ville Toivanen 
Vänrikki Matti Vehmas 
Kersantti Heikki Tyrväinen 
Kenttäsairaanhoitaja Sami Lindh 
Sairaala-apulainen Tuulikki Lähteenoja 
Varastonhoitaja Esko Rossi 
Hammashoitaja Heli Rouvali 
Varastonhoitaja Risto Virtanen 

Vuoden siviilityöntekijä 

Sihteeri Auli Pakula
 
Vuoden urheiluteko 

Yliluutnantti Vesa Koskinen 

Joukkoyksiköiden 
kärkikouluttajat 

- Satakunnan Jääkäripataljoona:   
Yliluutnantti Mika Koivisto 
- Länsi-Suomen Viestipataljoona:       
Luutnantti Mikael Lähdesmäki 
- Satakunnan Pioneeripataljoona: 
Yliluutnantti Antti Rajahalme 

Vuoden työpiste

Kuntotalo/Liikunta-ala 

Stipendit

Kapteeni Jukka-Pekka Paaso 
Kapteeni Vesa Kankare 
Yliluutnantti Jari Levo 
Terveydenhoitaja Merja Kerola 

Muut huomionosoitukset

Siian, sinisiiven ja sirkkojen Säkylä 
-kirja: 
Sotilasvalan kaavan esilukija, Säkylän 
sotaveteraanien varapuheenjohtaja 
Viljo Tuominen 

Porilaisristi 

- Porin Prikaatin henkilökunta 

Everstiluutnantti Esko Liimatta 
Majuri Timo Ala-Mutka 
Majuri Petteri Iitti 
Yliluutnantti Matti Asplund 
Yliluutnantti Teemu Hassi 
Yliluutnantti Sini Kouri 
Yliluutnantti Juha Linjamäki 
Yliluutnantti Antti Rajahalme 
Yliluutnantti Juha Viljanen 
Yliluutnantti Kari Lehto 
Luutnantti Hugo Sainio 
Luutnantti Anatti Suikkari 
Luutnantti Seppo Tolppi 
Insinööriluutnantti Juha Mikkonen 
Insinööriluutnantti Matti Mäkinen 
Insinööriluutnantti Pekka Niemeläinen 

ARVOKAS TUNNUSTUS. Porin Prikaatin kultaisella levykkeellä palkittiin mm. 
majuri Marko Lahtinen (vas.), yliluutnantti Timo Lehtonen, yliluutnantti Vesa 
Koskinen ja hammaslääkäri Ilkka Kärnä.

Porin 
Prikaati
381 v
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Vänrikki Jaakko Liimatta 
Vänrikki Jesse Mäkinen 
Vänrikki Oskari Tähkäpää 
Kersantti Mikko Kokkonen 
Kersantti Petri Lottanen 
Varastonhoitaja Veijo Käkelä 
Toimistosohteeri Laila Pitkänen 
Toimistosihteeri Teuvo Soukka 
Varastonhoitaja Pasi Tegelberg 

- Muille Porin Prikaatin hyväksi 
erityisen ansiokkaasti työskenneille 
henkilöille 

Hannu Mäkilä, Autojoukkojen Turun 
kilta 
Sotilaskotisisar Marjaana Vihottula, 
Säkylän Sotilaskotiyhdistys 
Varastonhoitaja Sirkka-Liisa Seppä, 
Säkylän Vaatetuskorjaamo 
Varastonhoitaja Timo Kolu, Säkylän 
Vaatetuskorjaamo 
Vastaava rakennusmestari Markus 
Raittinen, Puolustushallinnon 
Rakennuslaitos 
Siivooja Leena Kuttila, 
Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
Siivooja Hilkka Mäkitalo, 
Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
Laitossiivooja Tuire Nukki, 
Puolustushallinnon Rakennuslaitos

• • •
 
Porin Prikaatin vuosipäi-
vänään vastaanottamat 
lahjoitukset:

- Säkylän Sotilaskotiyhdistys lah-
joitti sisäpelitossuja varusmiesten 
liikuntaharrastuksen tukemiseksi 
(arvo 4 000€). 

 - J-O Ekman lahjoitti ”JR 6:n voittojen 
tie” -kuparitaulun Porin Prikaatille. 

 Eversti T E Ekman toimi 6. prikaa-
tin, myöhemmin Jalkaväkirykmentti 6:n 
(JR 6) komentajana 10.8.-40–7.11.-43. 
Tämän jälkeen eversti Ekman siirtyi 21. 
Prikaatin komentajaksi Maaselän kan-
nakselle. 

JR 6 halusi antaa pois lähtevälle ko-
mentajalleen arvokkaan muistolahjan.  
Joukosta löytyikin taitava tekijä, jon-
ka käsissä syntyi taulu, jonka nimeksi 
tuli ”JR 6:n voittojen tie”. Tähän kupa-
ritauluun (Kannaksen kartta) on kaiver-
rettu JR 6:n kesällä 1941 käymien tär-
keimpien taistelujen paikannimet ja 
päivämäärät. Aikanaan taulu siirtyi ken-
raaliluutnantti Ekmanin vanhimmalle 
pojalle, kapteeniluutnantti J-O Ekma-
nille, joka lahjoitti taulun Porin Prikaa-
tille sen 381.vuosipäivänä 16.2.2007.
JR 6:n veteraaneilta saatujen tietojen 
mukaan taulun tekijä on ollut silloinen 
ylikersantti A Salmela, KKK/JR 6:sta. 

PORILAISRISTIT RINTAAN. Porilaisristin vastaanottivat mm. everstiluutnantti Esko Liimatta (vas.), majuri Timo 
Ala-Mutka, majuri Petteri Iitti, yliluutnantti Teemu Hassi, yliluutnantti Juha Linjamäki, yliluutnantti Antti Rajahal-
me, toimistosihteeri Laila Pitkänen, toimistosihteeri Teuvo Soukka ja varastonhoitaja Pasi Tegelberg.

KÄRKIKOULUTTAJILLE PORI-
LAISPUUKOT. Joukkoyksiköiden 
kärkikouluttajina palkittiin luutnantti 
Mikael Lähdesmäki (vas.), yliluutnant-
ti Antti Rajahalme sekä kuvasta puut-
tuva yliluutnantti Mika Koivisto.

STIPENDIT HYVÄSTÄ TYÖSTÄ. 
Kapteeni Vesa Kankare (vas.), yli-
luutnantti Jari Levo, terveydenhoita-
ja Merja Kerola ja kuvasta puuttuva 
kapteeni Jukka-Pekka Paaso vas-
taanottivat stipendit hyvin tehdystä 
työstä.
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Prikaatia piinannut infl uenssae-
pidemia riehui kiivaimmillaan 
helmikuun alussa. Joukkosairas-

tuminen johti poikkeukselliseen loma-
kieltoon torstaina 8.2. Näin haluttiin tar-
jota kaikille varusmiehille mahdollisuus 
turvalliseen toipumiseen taudista ennen 
seuraavan viikon sotilasvalaa; niidenkin, 
jotka eivät loman menettämisen pelossa 
olleet uskaltaneet hakeutua lääkärin vas-
taanotolle. Pakollisen ”huiliviikonlo-
pun” aikana yli 500 varusmiestä kävikin 
terveysaseman vastaanotolla. Lomakiel-
lolla haluttiin myös estää varusmiesten 
omaisten tarpeeton sairastuminen in-
fl uenssaan. 

Infl uenssaepidemia vaikutti tammi-
kuun saapumiserän sotilasvalan oh-
jelmaan. 16.2. prikaatin vuosipäivän 
yhteydessä järjestetyllä valalla ei poik-

Teksti: Matti Vihurila

Kuvat: Mikko Kurri

Sotilasvala infl uenssan varjossa
keuksellisesti nähty ohimarssia, ja muil-
takin osin tapahtuma pyrittiin pitämään 
mahdollisimman lyhyenä. Edellisen vii-
kon lomakielto tuntui vaikuttaneen va-
rusmiesten tervehtymiseen, sillä valalta 
oli poissa ainoastaan kolme tammikuun 
saapumiserän alokasta. Normaalisti 1 – 
2 viikkoa varsinaisen valan jälkeen pi-
dettävälle  rästivalalle osallistuu 10 – 15 
varusmiestä. Varusmiesten omaiset ja 
ystävät saapuivat totuttuun tapaan run-
saslukuisesti paikalle.

Porin Prikaatin komentaja, prikaati-
kenraali Markku Nikkilä ilmaisi valapu-
heessaan tyytyväisyytensä saapumiserän 
edesottamuksiin peruskoulutuskaudella.

- Asenne teillä näyttää olevan kohdal-
laan. Olen tutustunut siihen useaan ottee-
seen tuolla kentällä – niin ammunnoissa 
kuin muunkiin touhun keskellä. Erityi-

sen tyytyväinen olen siihen, että olem-
me kyenneet viemään koulutuksen läpi 
ilman suurempia vahinkoja. Haluan pa-
lauttaa teistä jokaisen – sitten aikanaan 
– takaisin lähimpienne pariin ehjänä ja 
osaavana sotilaana, hän totesi.

Lyhyen puheensa päätteeksi Nikkilä 
kohdisti sanansa sotiemme veteraaneille 
ja valan kaavan esilukijalle.

- Meidän kaikkien arvostamat sotave-
teraanit! Sotilasvalan esilukija, Säkylän 
Sotaveteraanien varapuheenjohtaja, re-
servin kersantti Viljo Tuominen. Aloi-
titte osuutenne isänmaan puolustami-
sessa Krivillä 1942. Otitte myöhemmin 
osaa mm. Kannaksen torjuntataistelui-
hin ja haavoituitte siellä kesällä 1944. 
Kiitoksia, että johdatitte nuoret ”Porilai-
set” läpi sotilasvalan. 

VALA VELVOITTAA. Sotilasvala van-
nottiin perinteiseen tapaan, mutta ohi-
marssi jäi tällä kertaa pois.
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NÄKYYKÖ TUTTUJA KASVOJA? 
Yli 4 000 varusmiesten omaista ja ystä-
vää saapui juhlistamaan sotilasvalaa. 

Minä lupaan ja vakuutan kaikkival-
tiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä 
olevani Suomen valtakunnan luotettava 
ja uskollinen kansalainen. Tahdon pal-
vella maatani rehellisesti sekä parhaan 
kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyö-
tyä ja parasta. 

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa 
tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puo-
lustaa isänmaani koskemattomuutta, sen 
laillista yhteiskuntajärjestystä sekä val-
takunnan laillista esivaltaa. Jos havait-
sen tai saan tietää jotain olevan tekeil-
lä laillisen esivallan kukistamiseksi tai 
maan yhteiskuntajärjestyksen kumoami-
seksi, tahdon sen viipymättä viranomai-
sille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaa-
ni siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan 
niin kauan kuin minussa voimia on, suo-
ritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja 

ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, nou-
dattaa lakeja ja asetuksiasekä säilyttää 
hyvin minulle uskotut palvelussalaisuu-
det. Tahdon myös asetovereitani kohtaan 
olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en 
sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, 
vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään 
lahjojen tai muun syyn tähden toimi vas-
toin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, 
tahdon olla alaisiani kohtaan oikeuden-
mukainen, pitää huolta heidän hyvin-
voinnistaan, hankkia tietoja heidän toi-
veistaan, olla heidän neuvonantajanaan 
ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani 
pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannus-
tavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani 
ja omantuntoni mukaan täyttää.

(Alleviivatut kohdat toistetaan valan 
esilukijan mukaisesti).

”TOISTAKAA PERÄSSÄNI”. Sotave-
teraani Viljo Tuominen johdatti nuoret 
”Porilaiset” läpi sotilasvalan. 

Sotilasvala velvoittaa
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Porin Prikaatin Vuoden 
työpisteenä palkittiin lii-
kunta-ala ja Kuntotalo. 
Palkinnon myöntäminen 
tuli työntekijöille täytenä 
yllätyksenä. 
- Oli mukavaa ja kan-
nustavaa kuulla, että 
porukan työpanosta ar-
vostetaan, kertoo fysiote-
rapeuttina työskentelevä 
Jussi Sihvonen. 

Henkilökunnan testaus, varus-
miesten liikuntakoulutuksen 
ohjaus, eri kuntoryhmien lii-

kuntatilaisuuksien vetäminen, fysiotera-
pia ja huonokuntoisten henkilökohtainen 
ohjaus, joukko-osaston huippu-urheili-
joiden valmennus, tutkimustoiminta ja 
liikuntapaikkojen ylläpito täyttävät kuu-
den hengen tiimin työpäivät.

Kuntotalon päädyssä sijaitsevassa lii-
kunta-alan toimistossa on urheilusta tuttu 
”pukukoppimainen” tunnelma. Monien 
mappien ja tietokoneiden lisäksi pöydil-
lä on suunnistuskarttoja, hylyillä on mo-
nenlaista liikuntaan liittyvää materiaalia 
tavaraa ja tietysti henkilökohtaiset lii-
kuntakassit tai reput. Tiimipalaveripöy-
dällä tehdään parhaillaan suunnitelmaa 
reserviläisten Pohjoismaisten Ampuma-
suunnistusmestaruuskilpailujen järjeste-
lyjen yksityiskohdista.

Tätä hikiseen tunnelmaan vievää 
valtakuntaa hallinnoivat liikuntakasva-
tusupseerit Petteri Vuorinen, Markku 
Virtala ja Rami Mäkelä, fysioterapeutti 
Jussi Sihvonen, vahtimestari Ari-Pek-
ka Pitkänen ja UKK-instituutin palk-
kalistoilla varusmiesten selkätutkimus-
ta tekevä tutkimuskoorninaattori Anu 
Mylläri.

Hienot 
liikuntapaikat

Askel askeleelta Porin Prikaatin lii-
kuntapaikat ja harrastusvälineet on saa-
tu monipuolisuudessaan vastaamaan lä-
hes urheiluopistojen tasoa. Vaikka työtä 
tehdään kaikilla saroilla, silti tilastot ja 
henkilökunnan kuntoindeksit antavat ai-
hetta huoleen.

- Ei auta ruveta palkinnon loisteessa 
paistattelemaan. Arkista työpunnerrusta 
on jatkettava ja katsottava, mistä löytyy 
parannettavaa, Sihvonen sanoo.

Virtala nostaa seuraavaksi suureksi 
tavoitteeksi henkilökunnan kestävyyden 
kohentamisen.

- Meillä on kovakuntoista henkilökun-
taa, varsinkin vanhemmat yli nelikymp-
piset sotilaat ovat kovia liikkumaan. Mo-
nilla nuoremmista vyötärönmitta tuppaa 
olemaan huolestuttavalla tasolla. Varsin-
kin sotilaiden pitää olla hyvässä kunnos-
sa, muuten väsymys iskee pitkäkestoi-
sissa harjoituksissa, Virtala sanoo.

 Kaikille vartalotyypeille 

Henkilökunnalla on mahdollisuus 
työajalla tehdä omavalintainen kahden 
tunnin mittainen liikuntasuoritus, jos 
kaikki testit on läpäisty. Ne, joilla testi-
rajat jäävät rikkomatta, pääsevät ohjat-
tuun valmennukseen.

- Liikuntavaihtoehtoja löytyy perin-
teisistä palloilumuodoista ja kuntojum-

pasta sauvakävelyyn ja vesijumppaan. 
Kivaa kuntoa kohottavaa toimintaa löy-
tyy kaiken ikäisille ja kaikille vartalo-
tyypeille, Sihvonen kertoo.

Osalla varusmiehistä kuntopohja on 
huono, mutta seurantatestit osoittavat 
palvelusajan päättyessä selvää kohene-
mista, mikä näkyy varsinkin heikompien 
kuntotulosten selvänä nousuna. 

Kuntolaitteiden ja välineiden kohdal-
la on pysyttävä ajan hermolla.

- Hankintalista on pitkä, mutta ostot 
tehdään harkiten ja liikunta-alalle vara-
tun budjetin puitteissa. Pyrimme palve-
lemaan asiakkaita, liikkujia, ja luomaan 
heille hienoja liikuntaelämyksiä ja edis-
tämään terveitä elämäntapoja, Rami Mä-
kelä kuittaa lopuksi.

Liikunta-ala 
punnersi palkinnon
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

HIKEÄ SÄÄSTÄMÄTTÄ. Raskaimmin raatavat Rami Mäkelä (vas.) ja Mark-
ku Virtala. Palkinnon loisteessa paistattelevat Anu Mylläri ja Jussi Sihvonen.
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”Yliluutnantti Jarkko Tuo-
minen on prikaatin pans-
sarintorjuntakoulutuksen 
kärkiosaajia ja hänellä on 
kaikkien panssarintorjunta-
aseiden laaja-alainen kou-
luttajakokemus. Tuominen 
on varusmiesten keskuudes-
sa erittäin pidetty ja kunni-
oitettu kouluttaja ja hänen 
kouluttamansa joukot ovat 
menestyneet hyvin. Esi-
miesten arvostusta osoittaa 
toiminta päättyneellä AuK:n 
kurssilla koko tukilinjan joh-
tajana”.

Jarkko ”Jakke” Tuominen kuuluu 
niihin ”Porilaisiin”, joille ammatinva-
linta on tullut verenperintönä - joskin 
pienellä viiveellä. Isänsä, sotilasmesta-
ri evp. Kalevi Tuominen toimi pitkään 
Aliupseerikoulun vääpelinä. Nyt isän ja 
pojan nimilaatat löytyvät Porilaistaisteli-
ja-taulusta merkkinä arvokkaan Koulut-
tajapalkinnon vastaanottamisesta, tosin 
26 vuoden välein.  

Ennen ammattisotilaan koulutusta 
Jarkko Tuominen ehti hankkia lääkin-
tävahtimestari-sairaankuljettajan päte-
vyyden ja työskennellä tovin alan töis-
sä. Huovinrinteellä vietetty lapsuus ja 
nuoruus tekivät kuitenkin tehtävänsä, ja 
Jarkko hakeutui ammattisotilaan töihin. 
Valinta ei ole kaduttanut.

- Kokonaisuutena ottaen olen viihty-
nyt työssäni hyvin. Kouluttajan sarka on 
varsin vaihtelevaa eikä liikaa sidottuna 
kelloon. Huonona puolena pidän kou-
luttajan työn heikkoa arvostusta palk-
kauksellisesti, yliluutnantti Tuominen 
tuumii.

Hän on palvellut koko uransa panssa-
rintorjuntakouluttajana, viimeiset kah-
deksan vuotta Aliupseerikoulun ohjus- ja 
sinkolinjoilla. Aliupseerikoulun lakkaut-
tamisen myötä johtajakoulutus siirtyi 
pataljoonien vastuulle. Jarkko Tuomi-
nen toimii nykyisellään Satakunnan 
Pioneeripataljoonassa Panssarintorjun-
takomppanian aliupseerilinjan johtaja-
na. Ensimmäiset koulutettavat aloittivat 
maaliskuun alussa.

- Näen uudessa järjestelmässä paljon 
hyvää. Koulutus toteutetaan sen yksikön 
yhteydessä, missä aliupseerioppilaat tu-
levat toimimaan ryhmänjohtajina. Enää 

heidän ei tarvitse sanoa yksikössään, 
että ”näin heille on opetettu AuK:ssa”, 
kun koulutus ja menettelytavat on yh-
tenäistetty jo kurssin aikana. Nyt meillä 
on myös aiempaa enemmän aikaa oman 
koulutushaaran mukaiseen erikoiskoulu-
tukseen. Huonona puolena ovat resurs-
sit: kaksi joukkuetta ja minun lisäkseni 
vain kaksi kouluttajaa, yliluutnantti Tuo-
minen kertoo.

”Kouluttajan tunnettava 
vastuunsa joukostaan”

Pitkä kenttäkokemus on hionut Jark-
ko Tuomisen käsityksen kouluttajan 
työstä kristallinkirkkaaksi.

- Kouluttajan on kuljettava joukkonsa 
mukana ja kannettava vastuunsa heidän 
kouluttamisestaan ja hyvinvoinnistaan, 
satoi tai paistoi. Hän on kiinteä osa ko-

konaisuutta eikä mikään ulkopuolinen 
lehtori, joka käy jakamassa viisauttaan 
harvakseltaan. Tämän asenteen välittä-
minen uraansa aloitteleville nuorille am-
mattisotilaille on selkeästi yksi meidän 
varttuneempien ja kokeneempien tehtä-
vistä. Osalla nuorista kouluttajista näyt-
tää vielä olevan opittavaa tämän tosi-
asian sisäistämisessä,  Tuominen sanoo 
kaunistelematta.

Kahdesti viikossa Jarkko Tuominen 
suuntaa työpäivän jälkeen kulkunsa Sä-
kylän jäähallille, missä kiekkoilee työ-
kavereidensa kanssa kuntoilumielessä. 
Useimpina  iltoina oman 9-vuotiaan po-
jan ja 11-vuotiaan tytön harrastukset pi-
tävät isän kiireisenä. Valitettavasti aina 
lasten harrastaessa isää ei kentän laidalta 
löydä, sillä kouluttajan työn myötä Jark-
ko on maastoharjoituksissa 60 – 80 vrk 
vuodessa. 

”Kouluttaja ja joukko muodostavat 
kiinteän kokonaisuuden”  Teksti ja kuva: Matti Vihurila

26 VUODEN VÄLEIN. Soti-
lasmestari evp. Kalevi Tuominen 
vastaanotti oman Kouluttajapal-
kintonsa 16.2.1981. Pojan, yliluut-
nantti Jarkko Tuomisen vuoro oli 
liki kolme vuosikymmentä myö-
hemmin, 16.2.2007.
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”Sihteeri Auli Pakula on 
onnistunut erinomaises-
ti työtehtävissään EUBG-
sihteerinä”, todetaan pal-
kitsemisen perusteluissa.

Porin Prikaatin Kriisinhallintakes-
kuksessa työskentelevällä Auli Pakulal-
la on mielenkiintoinen tehtävänimike: 
EUBG-sihteeri.

- Työni liittyy Euroopan unionin tais-
teluosastojen suomalaisosien asioiden 

Aulista vuoden 
siviilityöntekijä

VUODEN SIVIILI. EUBG-sihteeri 
Auli Pakulan kaukaisimmat ”asiak-
kaat” löytyvät tällä erää Saksasta.

hoitamiseen. Kaukaisimmat ”asiakkaat” 
löytyvät tällä erää Saksasta, missä työs-
kentelee pysyvästi neljä suomalaista up-
seeria, osa perheineen. Tehtäviini kuuluu 
mm. heidän maksuliikenteensä hoitami-
nen kuten ulkomaan päivärahat, asunto-
jen vuokrat ja lasten koulumaksut, Auli 
kertoo.

Aiemmin mm. Säkylän kunnanviras-
tossa työskennellyt ja prikaatiin v. 1999 
siirtynyt Auli tunnetaan varsinaisena te-
hopakkauksena, jonka järjestelykyvyil-
le on kysyntää myös töiden ulkopuolel-
la. Huovinrinteen Päällystön Naiset ry:
n hallituksessa hän on toiminut yli kym-
menen vuotta ja nyt sihteerinä neljättä 
vuotta. Säkylän VPK:n naisjaoston ak-
tiviteetit lohkaisevat oman osansa va-
paa-ajasta. Näiden lisäksi hän takavuo-
sina puuhasteli Alastarolla järjestettyjen 
kuorma-autojen EM-kisojen kilpailusih-
teerinä. Nuoruuden työpaikalta Auli sai 
hyvän esimerkin ammattitaitoisen sih-
teerin järjestelykyvyistä. 

- Toimin aikoinaan Ahlströmillä kont-
torilähettinä, missä sain läheltä seurata 
seitsemän insinöörin sihteerinä toimi-
neen Leena Kujalan työskentelyä. Hän 
osoitti omalla esimerkillään, miten toi-
melias sihteeri kykenee hoitamaan usei-
takin päällekkäisiä tehtäviä samanaikai-
sesti, Auli muistelee. 

Aulin ehdotus: 
askelmittarit kaikille

Auli haluaa kannustaa kaikkia hyö-
dyntämään työnantajan järjestämiä lii-
kuntamahdollisuuksia. Hänen mielestään 
viikoittaisissa ohjatuissa liikuntatapah-
tumissa saisi näkyä nykyistä enemmän 
työkyvystään ja kunnostaan huolehtivia 
”Porilaisia”. 

- Prikaati on antanut työntekijöilleen 
joululahjana mm. kaulahuiveja ja sor-
mikkaita. Olisiko ajatusta antaa kaikille 
joululahjaksi askelmittari, jolloin jokai-
nen voisi omakohtaisesti mitata, tulee-
ko päivittäinen 10 000 askeleen suositus 
hoidettua jo työpäivän aikana vai pitää-
kö illalla vielä lähteä lenkille, Auli eh-
dottaa.  

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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Porin Prikaatiin siirtyneet

Maasotakoulusta:
Majuri Markku Niemi 1.1.2007

Reserviupseerikoulusta:
Majuri Esa Hyytiäinen 1.1.2007

Maanpuolustuskorkeakoulusta
Luutnantti Kalle Lämsä 1.2.2007
Luutnantti Joni Holmberg 1.2.2007
Luutnantti Sami Koivisto 1.2.2007
Luutnantti Sampo Vainio 1.2.2007

Haapajärven asevarikolta
Varastomies Ilpo Murtonen 1.1.2007

Reservistä:
Vänrikki Niko Nieminen 8.1.2007 
(Sopsot)
Vänrikki Juha Heinämäki 8.1.2007 
(Sopsot)
Vänrikki Saku Vätti 8.1.2007 (Sopsot)
Vänrikki Antti Haapakoski 8.1.2007 
(Sopsot)
Kersantti Sami Soinoja 8.1.2007 
(Sopsot)
Vänrikki Mikko Karppinen 15.1.2007 
(Sopsot)
Kersantti Timo Lahti 15.1.2007 
(Sopsot)
Kersantti Jani Lönnberg 15.1.2007
(Sopsot)
Kersantti Niko Aromäki 22.1.2007 (Au)
Toimistosihteeri Marjo Mäkelä
 22.1.2007
Toimistosihteeri Anne Jokinen 1.2.2007

Pioneerirykmentistä:
Majuri Heikki Salonen 7.2.2007 (NBG, 
Pohjoismainen taisteluosasto)
Kapteeni Jukka Pääkkönen 7.2.2007 
(NBG, Pohjoismainen taisteluosasto)

Porin Prikaatista 
siirtyneet

Puolustusvoimien Kansainväliseen 
Keskukseen:
Eversti Mauri Koskela 1.1.2007

Uudenmaan Prikaatiin:
Kapteeni James Mashiri 1.1.2007

Maanpuolustuskorkeakouluun:
Everstiluutnantti Jarmo Saaristo 
1.1.2007

Saaristomeren Meripuolustusalueel-
le:
Vääpeli Pentti Pinomäki 1.1.2007
Vanhempi asentaja Jari Salo 1.1.2007
Kapteeni Mikko Rinne-Kanto 1.3.2007

Maasotakouluun:
Yliluutnantti Olli Teirilä 1.2.2007

Reserviin:
Yliluutnantti Juha Lindström 1.1.2007
Luutnantti Ari Sirkka 1.1.2007
Luutnantti Erkki Kaunisto 1.2.2007
Luutnantti Vesa Kynnysmaa 1.2.2007
Vanhempi asentaja Kari Saarinen 
1.3.2007

Kenraaliluutnantti 
Olli-Matti Multamäki 

”Porilaisten” komentajana 
vuosina 1997 – 2000 toiminut 
kenraaliluutnantti Olli-Matti 
Multamäki kuoli äkillisen ja 
nopeasti edenneen sairauden 
johdosta 7. tammikuuta. Hän oli 
syntynyt Iitissä 18.4.1948. 

Kenraalin omasta toivomuksesta 
hänen urastaan ja poismenostaan 
ei julkaista muuta.

Viestimies Joni Rassa

Tammikuussa viestikomppaniaan 
palvelukseen astunut Joni Rassa 
sai palveluksessa olleessaan 23. 
helmikuuta sairaskohtauksen ja 
menehtyi sen seurauksena 16.3.

IN MEMORIAM

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
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Upseerikokelas Aleksi Mäkilähde 
vertasi ruokailutilaa Helsingin yliopis-
ton ruokasaliin, missä voi rauhassa ren-
toutua kiireisen opiskelun lomassa ja 
nauttia lounaasta.

- Valoa ja väljää tilaa on paljon. Kaik-
ki toimii sujuvasti ja kiireettömästi. As-
tioiden tiskilinjalle palautus on muuta-
man kerran tökkinyt. Ehkä siinä on ollut 
pientä alkukankeutta ja hienojen laittei-
den säädön opettelua.

Kun ruoka on vielä monipuolista ja 
hyvää, niin Mäkilähde antaa lähes täy-
den kympin muonituskeskuksen toimin-
nasta.

- Pyttipannu ja piinaattiletut ovat mi-
nun mieleeni, mutta kaikki käy. Viher-
salaatitkin ovat Säkylässä ehkä moni-
puolisempia kuin RUK:n ruokalassa, 
Mäkilähde vertaa.

Silmiinpistävää on se, että ruokailu 
tapahtuu posliinilautasilta ja nostalgiset 
peltimukit ovat saaneet väistyä lasin tiel-
tä.

Ruokailutilojen väljyys selittyy asia-
kaspaikkojen vähenemisellä yli 1 000 
paikasta 580:een. Porrastettu ruokailu 
vetää silti hyvin ja yksiköitä tulee noin 
10 minuutin välein sisään. Ruuan otto-
pisteitä on yhteensä kuusi ja yksi ruoka-
latyöntekijä huolehtii kahden ottopisteen 
täydennyksestä. Kenenkään ei tarvitse 
jäädä nälkäiseksi, sillä ruokaa voi hakea 
halutessaan lisää. Ainostaan esimerkik-
si pihvien tai muiden erityisherkkujen 
määrää saatetaan rajata.

Ammattilaiselta 
kiitosta

Ravitsemistyönjohtaja Tarja Ran-
nan mielestä uudet tuotantotilat ovat 
loistavat vanhaan verrattuna. Hän myön-
tää, että on vielä paljon opittavaa ja hiot-
tavaa työtavoissa. 

- On hienoa, että koville joutuneet 
työntekijät saavat vihdoin turvallisen ja 
viihtyisän työympäristön. Laitteiden er-

Avarat tilat, valoisuus ja hyvä ruoka saivat kiitosta varusmiehiltäAvarat tilat, valoisuus ja hyvä ruoka saivat kiitosta varusmiehiltä

Perusparannettu Perusparannettu 
Muonituskeskus vihittiin Muonituskeskus vihittiin 
käyttöönkäyttöön
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Säkylän muonituskeskuk-
seen on tehty parin viime 
vuoden aikana täydellinen 
perusparannus. Helmikuun 
12.päivänä ensimmäiset 
yksiköt pääsivät koekäyt-
tämään valoisaa ja tilavaa 
ruokailutilaa. Ruokailevien 
asiakkaiden lisäksi muoni-
tuskeskuksessa on otettu 
huomioon puolustusvoimien 
ruokahuollon kaikki osateki-
jät korkeaa hygieniaa unoh-
tamatta.

SALI. Valoisa ja avara ruokasali 
on saanut paljon kiitosta.

SALAATTI. Vihersalaatitkin ovat mo-
nipuolisia, sanovat pyttipannusta pitä-
vät upseerikokelas Aleksi Mäkilähde ja 
alikersantti Aleksander Murashev.
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Puolustusvoimien Ruokahuollon 
Palvelukeskuksen Säkylän muo-
nituskeskuksen päällikkö Tarja 

Kalliola palkittiin suurkeittiöalan pro-
tunnustuspalkinnolla ja patsaalla. Voitto 
on ensimmäinen laatuaan puolustusvoi-

mien ruokahuollon piirissä toimivalle. 
Porin Prikaatin muonituskeskus on 

saanut vuosien varrella paljon kiitosta 
hyvästä ruuasta ja sen esteettisesti näyt-
tävästä esillepanosta. Prikaatin muo-
nitushuollossa iloitaan Tarja Kalliolan 
voitosta ja noususta sitkeän sekä määrä-
tietoisen työn tuloksena kattiloiden takaa 
kunniaan. Valinta tapahtui helmikuus-
sa Vanhalla Ylioppilastalolla juhlavassa 
gaalatilaisuudessa. Paikalla oli noin 450 
ruoka-alan ammattilaista. 

Tarja Kalliola sanoo mieluusti jaka-
vansa ilon ja kunnian koko Porin Prikaa-
tin muonitushuollossa toimivan henki-
löstön kanssa.

- On ollut hienoa työskennellä am-
mattimaisen ja palveluhenkisen henki-
löstön kanssa. Yhdessä olemme kovasta 
työtahdista huolimatta halunneet tehdä 
varusmiesten ja henkilökunnan arkisesta 
ruokailutapahtumasta nautittavan koko-
naisuuden.

Kattiloiden takaa kunniaan  

gonomia on suunniteltu käyttäjän kan-
nalta mahdollisimman mukavaksi ja työ-
turvallisuusmääräysten mukaiseksi. 

Varusmiehet tai ulkopuoliset eivät 
pääse ruuan tuotantotiloihin. Maastoruo-
kien ja kenttämuonan haku sekä likaisi-
en astioiden palautus tapahtuu omista 
sisäänkäynneistä, mikä nostaa hygienia-
tasoa. Biojäte siirtyy putkistoja myöten 
omiin tyhjennettäviin astioihin.

Ennen hyvin alkeellisissa tiloissa suo-
ritettu maastomuona-astioiden pesu ta-
pahtuu nyt koneellisesti ja varusmiehille 
maastoastioiden tiskivuorot ovat taakse 
jäänyttä elämää. 

Erityisruokavaliota tarvitsevien va-
rusmiesten määrä lisääntyy jatkuvasti. 
Sitä varten on oma keittiötila, valmistus-
pisteet ja astiat. 

Vihkiäisissä
ylistettiin

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 
Senaattikiinteistön Puolustushallinnon 
toimialajohtaja Jari Panhelainen luo-
vutti muonituskeskuksen tilat Puolustus-
voimien huoltopäällikkö, kontra-amiraa-
li Juha Rannikolle ja Puolustusvoimien 
Ruokahuollon Palvelukeskuksen johta-
ja Ritva Paavonsalolle. Porin Prikaa-
tin komentaja, prikaatikenraali Mark-
ku Nikkilä, Säkylän kunnan edustajat ja 

PALKITTU. Tarja Kalliola on oman 
työnsä ohella johtanut työpaikkansa 
muonituskeskuksen laajaa peruspa-
rannushanketta. Hänen tekemänsä 
tarvelista käsitti 60 sivua toiveita ra-
kentajille ja laitteiden hankkijoille.

yksiköiden henkilöstö todistivat histori-
allista tapahtumaa. 

Panhelainen totesi 10 miljoonaa eu-
roa maksaneen hankkeen olevan Puolus-
tusvoimien Ruokahuollon Palvelukes-
kuksen (PURU) ensimmäinen uusittu 
palvelukeskus.

- Hankkeen yhteydessä hiomme toi-
mintamallin, jota noudatamme tulevissa 
muonituskeskushankkeissa ympäri maa-

ta, esimerkiksi Hattulan Parolaan tule-
vassa perusparannus-projektissa.

Panhelainen arvioi, että Säkylässä tu-
lee käymään paljon alan ammattilaisia 
tutustumassa kohteeseen ja varuskunnan 
kansainvälisyys tuo muonituskeskuk-
seen myös ulkomaisia vieraita.

MAASTOMÖMMÖT. Hygieniataso pidetään korkeana ja maastoruuan nouto ta-
pahtuu erillisestä pisteestä. Kuvassa Tarja Holvisola luovuttaa muonat alikersant-
ti Miro Manniselle ja Tero Syväniemelle.
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”Kapteeni Heikkilä on tehnyt 
pitkän ja merkittävän työn 
Porin Prikaatissa opetusup-
seerina, yksikön päällikkönä, 
osastoupseerina ja pataljoo-
naupseerina. Pioneeritoiminta 
ja sen kehittäminen ovat aina 
olleet lähellä hänen sydän-
tään. Heikkilä on mm. suun-
nitellut prikaatin pioneeri- ja 
suojelukoulutukseen tarkoi-
tetut harjoitusalueet. Kan-
sainvälistä näkemystä hän on 
laajentanut toimiessaan Ko-
sovossa rauhanturvatehtävis-
sä pioneeripäällikkönä.”

Kapteeni Mika Heikkilä myön-
tää avoimesti katselevansa maa-
ilmaa ”violettien linssien läpi”. 

Hänen mielestään pioneeritoiminta on 
ollut ajoittain huutolaispojan asemassa.

- Mikään aselaji ei yksistään ole tär-
keä, mutta olen sitä mieltä, että pioneeri-
toiminta voisi olla näkyvämminkin esil-
lä, hän kiteyttää. Prikaatin pioneeri- ja 
suojelukoulutusalueen rakentaminen on 
tässä mielessä pitkä askel parempaan 
suuntaan.

Pioneeritoiminta sisältää lukuisia eri 
osatekijöitä, joiden omaksuminen ja hal-
litseminen ei yhdeltä sotilaalta onnistu, 
ei edes pioneeriltä. Suluttaminen, raivaa-
minen, liikkeen edistäminen, rakentami-
nen ja koneiden käyttö vaativat jokainen 
oman erikoisosaamisensa. Tästä huoli-
matta Mika Heikkilä pitää itseään erään-
laisena yleispioneerinä, jolla on kohtuul-
linen tuntuma koko tehtäväkirjoon.

Yleispioneeri  
Mika Heikkilä

UUSI KOULUTUSALUE. 
Kapteeni Mika Heikkilän 
suunnitteleman pioneeri- ja 
suojelukoulutusalueen raken-
taminen käynnistyy lähiai-
koina.

Koulutusalueita 
tilaustöinä

Heikkilän panos Porin Prikaatin kou-
lutusolosuhteuiden kehittämisessä on 
ollut varsin merkittävä. Esikunnan kou-
lutusosastolla työskennellessään hän 
suunnitteli asutuskeskustaisteluradan, 
joka rakennettiin Säkylänharjun har-
joitusalueelle. Viimeisimpänä projekti-
na on ollut samoille nurkille suunnitel-
tu pioneeri- ja suojelukoulutusalue, jota 
hän on ideoinut yhdessä muiden pionee-
ri- ja suojelukouluttajien kanssa. 

- Koulutusalue tulee olemaan merkit-
tävä parannus aselajitaitojen opettami-
seksi. Sitä suunniteltaessa on huomioitu 
myös uuden kaluston, kuten suojelutie-
dusteluajoneuvojen ja  Leguan-silta-ajo-
neuvojen koulutuksen vaatimat tarpeet. 
Molemmat tulevat koulutuskäyttöön 
tänä vuonna, Heikkilä kertoo. Alueen ra-
kentaminen käynnistyy lähiaikoina pio-
neerien koulutustyönä. 

Pioneeri rakentaa myös 
vapaa-ajalla

Sukurasitetta sotilasammattiin Mika 
Heikkilällä ei ole, mutta rakentamiseen 
kylläkin. Isä ja kolme vanhempaa veljeä 
ovat kirvesmiehiä.

- Isäni oli pioneeri, joka sai korpin jä-
mät kunnostautuessaan Olympia-stadio-
nin rakennustöissä varusmiesaikanaan. 
Vanhin veljeni, pioneerikersantti, kehotti 
minua hakemaan varusmiespalvelukseen 
pioneereihin. Noudatin hänen neuvoaan, 
eikä ole tarvinnut katua. Taistelupionee-
rin tehtävien ohella olen päässyt raivaa-
maan ja rakentamaan mm. siltoja. Yksi 
hyppyrimäkikin on tullut räjäytettyä 
maan tasalle, Mika muistelee.

Varuskunnan kupeessa vaimon ja kah-
den lapsen kanssa omakotitaloa asuva 
pioneerikapteeni käyttää mieluusti va-
paa-aikaansa lasten kanssa liikkumiseen 
ja urheiluun. Ja kunnon pioneerin tavoin 
hänkin rakentelee ja timpuroi myös ko-
tinurkissa.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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Srilankansuomalainen viestimies 
Juhani De Mel Esikunta- ja 
huoltokomppaniasta on viittä 

vaille reservissä. Takana on peruskou-
lutuskausi, viiden viikon lääkintämies-
kurssi ja  sen jälkeinen aika alan teh-
tävissä. De Mel on syntynyt Saksassa, 
Hampurissa, mutta asunut Sri Lankassa 
15 vuotta eli lähes koko ikänsä. Hänen 
äitinsä on suomalainen ja isänsä srilan-
kalainen. Tällä hetkellä 21-vuotias Juha-
ni asuu Turussa, mikä on ollut hänen tu-
kikohtansa kohta 9 kuukautta. Hän osaa 
kolmea eri kieltä erinomaisesti, mutta 
suomen kieli on vasta työn alla.

- Puhun englantia, saksaa, sinhalia 
sekä todella vähän suomea. ”Asento”, 
”lepo” ja ”komppaniassa hiljaisuus” 
ovat jääneet ehkä parhaiten mieleen - 
sekä tietenkin ne kuuluisimmat kirosa-
nat, joita kaikki haluavat opettaa, hän 
sanoo nauraen.

De Mel olisi voinut suorittaa palve-
luksensa myös Sri Lankassa, mutta hän 
piti Suomen armeijaa parempana vaihto-
ehtona.

- Kotimaassani on pitkään riehunut 
sisällissota hallituksen ja sitä vastusta-
van tamilien kapinallisryhmän välillä. 
Olisin voinut suorittaa armeijan siellä-
kin, mutta tämä oli huomattavasti pa-
rempi ratkaisu. 

Paras muisto oli koko 
palvelusaika

Juhanin odotukset Suomen armeijasta 
pohjautuivat pitkälti siihen, mitä hän oli 
elokuvista nähnyt. Hän onkin sitä miel-
tä, että palvelusaika on hyvin vastannut 
odotuksia ja osin jopa ylittänytkin.

- Odotin huutoa, aikaista heräämis-
tä, juoksemista joka paikkaan ja aseiden 
käsittelyä. Pelkäsin myös sitä, miten mi-
nulle käy, koska en osaa puhua suomea. 
Kaikki ovat kuitenkin olleet ymmärtä-
väisiä ja mukavia minua kohtaan, Juhani 
vakuuttaa.

Oppitunneilla ja koulutusrasteilla De 
Melillä oli yleensä aina joku auttavainen 
tulkkaamassa vieressä. Opittuaan tunnis-
tamaan muutamat peruskäskyt, hommat 
helpottuivat. Juhani ei ole saanut kum-

moista erikoiskohtelua, mutta ymmär-
rettävää on, että hänen ei ole tarvinnut 
osallistua esimerkiksi suomenkielisiin 
kokeisiin. De Mel vetää syvään henkeä 
ja miettii hetken vastaustaan kysymyk-
seen, mikä on ollut  parasta ja mikä huo-
nointa Porin Prikaatissa.

- Ehdottomasti parasta ovat hyvät 
kaverit. Parhaana muistona pidän koko 
palvelustani. Minulla ei ole mitään katu-
muksia siitä, että lähdin armeijaan. Huo-
noimpana asiana voisin mainita vaikka 
kylmän sään verrattuna Sri Lankaan, hän 
toteaa.

Päiväntasaajan tuntumassa sijaitse-
van maan keskilämpötila onkin noin 27 
astetta. Ikävimmäksi muistoksi hän il-
moittaa maastoleirillä kohtaamansa lu-
mimyrskyn.

Entä oletko törmännyt rasismiin ar-
meijassa?

- Ei minkäänlaista, hän sanoo lyhy-
esti.

Pian palveluksen jälkeen Juhani 
suuntaa matkansa kohti Hampuria, mis-
sä häntä odottaa opiskelupaikka yliopis-
tossa.

Viestimies from Sri Lanka

HYMYÄ HUULEEN. 
De Mel on suorittanut koko 
palveluksensa positiivisella 
asenteella.

Teksti ja kuva: Mikko Kurri
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PORILAISUUS YHDISTÄÄ. Toimitusjohtaja 
Matti Rihko (vas.) palveli Porin Prikaatissa 80-
luvun alussa. Hallituksen puheenjohtaja, vuori-
neuvos Simo Palokangas toimii nykyisin Porin 
Rykmentin - Porin Prikaatin killan valtuuskun-
nan puheenjohtajana.



Isänmaalle

Raisio Oyj:n toimitusjohtajana vii-
me marraskuusta lähtien toiminut Matti 
Rihko ilmoittaa heti haastattelun aluksi 
olevansa melkoisella varmuudella edel-
leenkin Porin Prikaatin ennätysmies.

Ei suinkaan, ei kysymys ole sen enem-
pää satasen sileästä kuin käsikranaatin 
heitostakaan. Annettakoon prikaatissa 
1980-luvun alussa palvelleen Rihkon it-
sensä valottaa asiaa enemmän.

- Aliupseerikoulun toimistoaliker-
santti Ismo Jokinen ei ilmeisesti pitänyt 
persoonastani ja hänen ansiostaan sain 
olla neljä päivää putkeen sotkurakettina. 
Jokinen keräsi kaikki koulun omat vuo-
rot ja lainasi vielä päälle naapurikomp-
paniastakin yhden.

- Muistutin toki miestä asiasta, kun 
tapasimme parisen kuukautta sitten. Jo-
kinen toimii nykyisin esiintymiskoulut-
tajana, mutta minun esiin tuomani yhtei-
set armeijamuistot saivat hänet ainakin 
hetkeksi hiljaiseksi, Rihko naurahtaa.
Tänä vuonna 45 vuotta täyttävä Matti 
Rihko korostaa, että armeijan ikävim-
milläkin muistoilla on onneksi taipumus 
kultaantua vuosien vieriessä.

- Jopa käytännössä ilman ruokaa ja 
unta Korppooseen tehty kahden vuo-
rokauden polkupyörämarssi on tuntu-
nut jälkeenpäin hienolta kokemukselta.
Sille vaan ei voi mitään, että armei-
jassa sattuu ja tapahtuu koko ajan.

Johtamiseen 
paljon armeijasta

Ennen Raision palvelukseen tuloaan 
pitkään Ranskassa kansainvälisen tupak-
kayhtiö Altadiksen Euroopan johtajana 
työskennellyt Matti Rihko sanoo saa-
neensa omaan johtamiseensa ”selkeäs-
ti virikkeitä” armeijasta. Oppia tuli niin 
omilta esimiehiltä kuin käytännön tehtä-
vistäkin erityisesti kokelasaikana.

- Näin jälkikäteen voin sanoa, että 

RUK-aika Haminassa ei antanut lähes-
kään niin paljon kuin esimerkiksi Porin 
Prikaatin aliupseerikoulu tai kokelasai-
kana hankittu käytännön johtamiskoke-
mus.

- Kokelas aikana sain olla todella pal-
jon yhdessä  omien alaisteni kanssa ja 
koko johtaminen perustui siihen, että ol-
tiin lähellä ja saatiin sitä kautta homma 
toimimaan. 

- Asioilla on taipumus mennä eteen-
päin, kun saa ihmiset motivoitua niitä te-
kemään, Rihko miettii.

Hiitola 
kuin Koskela

Oman varusmiesaikansa esimiehis-
tä Matti Rihko nostaa empimättä muita 
korkeammalle tuolloisen yliluutnantin 
Eero Hiitolan.

- Hiitola oli reilu ja rauhallinen johta-
ja, joka sai helposti muut luottamaan it-
seensä. Minä näin hänessä paljon samaa, 
mitä oli Väinö Linnan Tuntemattoman 
sotilaan Koskelassa.

- Hienoja miehiä olivat myös aliup-
seerikoulun aikaisen joukkueeni vara-
johtaja Paavo Lankinen ja alokasaikana 
tutuksi tullut vänrikki Reijo Lahtinen. 
Viimemainittu oli hädin tuskin meitä va-
rusmiehiä vanhempi, mutta hommansa 
hän osasi, suoraan lukiosta vapaaehtoi-
sena armeijaan lähtenyt Rihko miet-
tii. Eero Hiitolan Matti Rihko muistaa 
tavanneensa viimeksi pari vuotta sit-
ten, kun samaan aikaan kranaatinheitin-
komppaniassa kokelaina palvelleet mie-
het kokoontuivat yhdessä muistelemaan 
menneitä.

- Huovinrinteellä olen käynyt näiden 
vuosien aikana muutaman kerran kerta-
usharjoituksissakin, reservissä yliluut-
nantiksi ylennetty Rihko selvittää.En-
simmäisiin kertausharjoituksiinsa Matti 
Rihkon houkutteli Porin Prikaatissa ai-
kanaan huoltopäällikkönäkin toiminut 

majuri Markku Heinonen.
- Olin Varsinais-Suomen It-rykmentin 

järjestämissä harjoituksissa sodanaikai-
sen joukon huoltopäällikkö. Sen minä 
muistan, mutta nykyistä sijoitustani en 
enää edes tiedä, Rihko yllättää.

Parasta 
tulevaisuus

Pitkälti perheen takia Suomeen ja Tu-
run rauhaan ulkomailta palannut Mat-
ti Rihko kuvaa nykyistä työtään Raisio 
Oyj:n toimitusjohtajana ”älyttömän mie-
lenkiintoiseksi”.

- Voisi jopa tiivistää, että parasta Rai-
siossa on tulevaisuus. Meillä on paljon 
hyvää väkeä ja osaamista, mutta teke-
mistä riittää. Kaikki menestymisen ai-
hiot ovat olemassa, mutta kaikkea ei ole 
vielä saatu irti, hän luonnehtii.

Raision uuden toimitusjohtajan nimissä lienee

Prikaatin 
sotkurakettien 
ennätys
Teksti: Asko Tanhuanpää

Kuva: TS/Ari-Matti Ruuska
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Rauhanturvaajan varusteko

4 500 euroa. Mikäli rauhanturvaajalla on 
aseistusta, joka on varustettu mm. puna-
pistetähtäimin, taktisella valaisimella, 
pimeänäkölaittein, taktisella hihnalla ja 
muilla erityisvälineillä, hän kantaa mu-
kanaan noin 6 000 euron arvoista mate-
riaalia.  

Lisäksi mellakantorjuntatehtävis-
sä tai riehaantuneen joukon hallinnassa 

varustetaan toimintaan osallistujat noin 
1 900 euron lisävarusteilla.Lisävarustei-
siin kuuluu muun muassa palo- ja viilto-
suojattuja asusteita, suojakilpiä ja muita 
suojavarusteita sekä erilaisia lähitorjun-
nan välineitä, kuten pamppuja. 

 
Lähde: Puolustusvoimien
Materiaalilaitos 

Ballistiset suojalasit

Ballistiset aurinkolasit 
vaihdettavilla linsseillä.

Komposiittikypärä m/05

Camelbak-
juomajärjestelmä

Ensiside

Varusteliivi m/05

Varustevyö

Pistooli (M/91) 9 mm 

Pistoolin reisikotelo

Pistoolin lipaskotelo

EEU:n nopean toiminnan joukkojen 
suomalaisen rauhanturvaajan vaatetus-
varuskokonaisuuteen sisältyvät niin tal-
vi- kuin hellevaatetuskin,  raskas luo-
tisuojaliivi, varusteliivi taskuineen ja 
reppuineen, kypärä, majoittumiseen ja 
ruoanlaittoon sekä nauttimiseen tarvitta-
vat välineet unohtamatta alusvaatteita ja 
pyykkipusseja. Hintaa näille kertyy noin 
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KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

TURKU  puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ

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

maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, 

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 

pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, 

maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, 

merkkejä, ym.

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

Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE

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

www.satanet.fi /milpro

konaisuus

Luotisuojaliivi raskas m/05

Radion tangentti

Pieni yleistasku:
kirjoitusvälineet
kompassi
taskulamppu

Punapistetähtäin
aimpoint

7.62 RK m/95

Varsikengät m/04

Kalustokiikari
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Koulutuksen saaneet rauhantur-
vaajat seuraavat kotijoukko-
jensa kanssa tarkasti maailman 

uutisia.  Kukaan ei tietenkään tarkoituk-
sella toivo kriisin syttyvän, mutta tahto 
käyttää opittuja taitoja auttamiseksi on 
tietenkin päällimmäisenä mielessä.  Jat-
kuvan valmiuden ylläpitämiseksi joukko 
harjoittelee rutiininomaisesti  päätehtä-
viensä mukaisia taitoja. Valmiusajalle 
on etukäteen suunniteltu ohjelmaa, jota 
toteutetaan kunnes EU mahdollisesti 
osoittaa osastolle tehtävän. 

Nyt joukko saa koulutusta, jonka ta-
voitteena on syventää tähän mennessä 
opittuja  taitoja. Säännöllisen harjoitte-
lun nimissä joukolla on rutiiniharjoitus-
ten lisäksi ollut pidempi maastoharjoitus 
yleensä kerran kuukaudessa.  Päivittäi-
sessä koulutuksessa käydään luennoilla, 
osallistutaan käytännön harjoituksiiin ja 
tuetaan muiden yksiköiden koulutustoi-
mintaa. 

Luennoilla saadaan monenlaista teo-
reettistä oppia sekä esimerkiksi maakat-
sauksia tarkkailun alla olevista potenti-
aalisista alueista, jonne EU voisi joukon 
lähettää. Aiheita on laidasta laitaan; tais-
telukoulutusta, lääkintäkoulutusta, me-
diakoulutusta, henkistä valmistautumista 
ja niin edelleen. Lisäksi hyvin koulutet-

Syventävä koulutus 
ylläpitää valmiutta 
Teksti: Ossi Leander 

Kuva:  Heikki Gerlander

tu joukko on opettanut toisiaan vieraissa 
kielissä, kuten ranskassa.

Jatkuva koulutus on myös motivaa-
tiota ylläpitävä tekijä. Moni on lähtenyt 
joukkoon sillä olettamuksella, että EU 
sen jonnekin lähettää. Uusien oppien 
jakokemusten hankkiminen kotimaassa 
onkin motivoinnin kannalta tärkeä teki-
jä. 

Tiedot ja taidot eteenpäin

EUBG-koulutuksen oppeja ei ole tar-
koitus kadottaa siinä pisteessä kun joukko 
kotiutuu. Uusimpia tietoja, taitoja ja ko-
kemuksia on jo nyt laitettu eteenpäin.

- Oman syventävän ja täydentävän 
kouluttautumisen lisäksi olemme an-
taneetkouluttajia niin Porin Prikaatin 
joukkoyksiköihin kuin muuallekin. Esi-
merkiksi rotaatiokoulutuksen yhteydes-
sä henkilöstömme on ollut kouluttajina 
paikalla ja saanut samalla itselleen joh-
tamiskokemusta. Tavoitteena on levittää 
heidän kauttaan sitä eritysosaamista ja 
kokemusta, jota Suojauskomppania on 
kerännyt, toteaa komppanian päällikkö, 
majuri Joni Lindeman.

 Koko joukolle suunnattujen koulu-
tusten lisäksi henkilöt saavat koulutusta 
omaantehtäväänsä. Lisäksi henkiökoh-

taisella tasolla miehistöä koulutetaan 
myös johtamistehtäviin. Rivialiupseeri-
koulu käynnistyy myös EUBG-joukos-
sa.

- Suojauskomppaniassa on päästy jo 
siihen pisteeseen, että joukko kykenee 
itse  arvioimaan omaa osaamistaan ja 
vaatii tarvittavin osin aukkojen täyttä-
mistä,  Lindeman kehuu. Prikaati hyötyy 
joukon osaamisesta. Porin Prikaatilla on 
EUBG:n myötä erinomainen mahdol-
lisuus hyödyntää saatuja oppeja ja ko-
kemuksia erityisesti kansainvälisessä 
valmiusjoukkokoulutuksessa  sekä Sä-
kylässä pian alkavassa rotaatiokoulutuk-
sessa.

Ylikersantti Marko Ahde on aiem-
min toiminut sopimussotilaana koulut-
tajan  tehtävissä Porin Prikaatissa. Hän 
kertoo, että EUBG:ssä saaduilla opeilla 
olisi  paljon annettavaa kansainväliseen 
koulutukseen.

- Toivon, että voisimme viedä näitä 
oppeja varusmiestasolle ja jakaa hankit-
tuja kokemuksia, kertoo ryhmäjohtajana 
toimiva Ahde

Muiden tavoin Ahde toivoo valmius-
ajalta hyödyllistä koulutusta, joka yllä-
pitää kriisinhallintataitoja.

- Kielitaidon jatkuva parantaminen, 
olosuhdekoulutuksen lisääminen ja esi-

EUBG:ssä ei sammaloiduta

Porin Prikaatin 
pääosin kouluttama 
EU:n nopean toimin-
nan joukko (EUBG) 
elää jännittävää 
aikaa. Vuoden alus-
ta alkanut korkea 
valmius pitää joukon 
varpaillaan  mah-
dollista EU:n osoit-
tamaa operaatiota 
varten.



2525

merkiksi neuvottelutaitojen kasvattami-
nen hankalissa paikoissa kiinnostavat. 
Joukolle on tietysti hyväksi aika ajoin 
kerrata ihan perusasioitakin tarkastus-
pisteen perustamisesta lähtien, Ahde ar-
velee.

Toistaiseksi Ahde elää viikko kerral-
laan lähtöä odottaen. Valmiusaikaa on 
vielä puolet jäljellä ja kriiseillä on tapa-
na syttyä nopeasti. 

Kovan tason 
saattokoulutusta 

Suojauskomppanian oppien myötä 
koko puolustusvoimat on saanut arvo-
kasta tietoa esimerksi saattojen järjes-
tämisestä. EUBG:lle hankitut varusteet 
eroavat tietysti hieman varusmiesten 
käyttämistä, mutta perusperiaatteet on 
helppo ottaa käyttöön. Porin Prikaa-
tin henkilökuntaan kuuluva Suojaus-
komppanian 2. joukkueen johtaja, luut-
nantti Markku Korpela odottaa oppien 
jalkauttamista prikaatin arkikoulutuk-
seen.

- Valmiusajan puitteissa voimme 
kouluttaa taitojamme eteenpäin. Meillä 
on paljon uutta annettavaa esimerkiksi 
saattokoulutuksesta, komppanian asu-
tuskeskustaistelusta sekä sovelletuis-
ta taisteluammunnoista, Korpela listaa. 
Valmiusaika on mielekästä pitää aktiivi-
sena. Istuminen odottamassa jotain krii-
siä ei ylläpitäisi taitoja tai motivaatiota-
kaan.

- Nyt on paljon vietävää rotaatiokou-
lutuksiin. Monipuoliset asekäsittelyt 
sormivarmistuksella ja sovellettuine am-
muntoineen ovat asioita, joihin kannat-
taisi satsata enemmän, hän sanoo. Toki 
tätä EUBG:n koulutusta kestääkinjopa 
vuoden ajan, kun olemassa oleviin rau-
hanturvaoperaatioihin lähtevät saavat 
vain parin viikon mittaisen perehdytyk-
sen. 

Kouluttajan ja joukkueenjohtajan nä-
kökulmasta Korpela toteaa joukon olevan 
erittän hyvin motivoitunutta. ”Ammatti-
rauhanturvaajien” johtaminen on sujunut 
helposti etenkin, kun joukossa on paljon 
positiivisesti oma-aloitteisia kavereita. 
Monet tähyävät myös jo seuraavaa mah-
dollista operaatiota. Komennon ja huol-
lon osille riittää tietysti töitä ilman ope-
raatiotakin. Ajoneuvoja on huollettava, 
sotilaita lääkittävä ja ruokaa – no jos ei 
syötettävä, niin – valmistettava. 

- Yksi hyvä konkreettisen opin aihe 
kaikille on ollut hyvä yhteispeli komen-
to- ja huoltojoukkueen kanssa. Joukkue 
koostuu alan ammattilaisista, kuten am-
mattimekaanikoista, lääkäreistä ja laki-
miehestä, Korpela kehuu. 

Ammattisotilas viettää koko 
uransa kouluttautumalla 
taistelua varten. Kannattai-
siko käyttää edes yksi päivä 
henkiseen valmistautumi-
seen?
 

Näin kysyi amerikkalainen eversti-
luutnantti evp Dave Grossman aloitta-
essaan luentonsa Saksan johtaman EU:n 
nopean toiminnan joukon suomalaisille 
tammikuussa. Hän kiinnitti kuulijoitten-
sa huomiota siihen, kuinka vähän psyyk-
kisestä hyvinvoinnista ollaan kiinnostu-
neita sotilaskoulutuksessa. 

Grossmanin oma tausta on Yhdys-
valtain maavoimien erikoisjoukoissa. 
Jäätyään eläkkeelle kymmenisen vuot-
ta sitten hän alkoi perehtyä aseelliseen 
toimintaan liittyvään psykologiaan. Hän 
kouluttaa nykyään sotilaita, poliiseja ja 
turvallisuuspalvelun henkilöstöä Yhdys-
valloissa ja Kanadassa, nyt myös Eu-
roopassa. Grossman on julkaissut tap-
pamisen psykologiasta laajasti tunnetun 
kirjan ”On Killing – Tappamisesta”. 

Tappamisen 
psykologiaa 

rapakon takaa

Grossmanin väritti esitystään lukui-
silla esimerkeillä maailmalta. Hänen 
puheessaan vilahtelivat niin Irak kuin 
Beslankin. Hänen sanomansa on sel-
keä: sotilaiden tulee olla valmistautunei-
ta kohtaamaan traumaattisia tilanteita. 
Tämä auttaa merkittävästi selviytymis-
tä kriittisistä tilanteista ja tukee joukon 
operatiivista toimintakykyä. Suurimmat 
esteet valmistautumiselle ovat Gross-
manin mielestä Hollywood-tyyppinen 
macho-kulttuuri sekä tiedotusvälineet, 
jotka keskittyvät loukkaantuneisiin ja 
kuolleisiin. Lisäksi osa esimiehistä luu-
lee asian olevan kunnossa, kun siitä ei 
puhuta. 

Dave Grossman esitteli Ritarisaliin 
kokoontuneille EUBG:n sotilaille ja 
muille kiinnostuneille muutamia työka-
luja taistelustressin hallitsemiseksi.

- Järkyttynyttä kehotetaan hengittä-
mään syvään. Se onkin hyvä keino stres-
sihormonin vähentämiseksi ja aivojen 
toiminnan normalisoimiseksi, hän ker-
toi. Grossman korosti lisäksi riittävän 
unen ja ravinnon merkitystä.

- Vuorokauden valvottuaan on kuin 
humalassa, luennoitsija totesi. 

Teksti: Jukka Helin 
Kuva: Mikko Kurri
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VIHERHIUKKASET 
1/2007 

Laatinut: Marjaana Vihottula

Varusmiestilaisuudet

- 4.1. Susanna Vuorinen edusti soti-
laskotia kotiuttamisjuhlassa.

- 12.1. järjestetyn uusien alokkai-
den tulotilaisuuden vetivät Tarja Put-
ko ja Pirjo Vaano apunaan Anna-
Maija Vihottula ja Riikka Vuorinen. 
Tulotilaisuudessa esiintyivät Säkylän 
Naisvoimistelijoiden nuoret naiset ja va-
rusmiesorkesteri.

- 14.1. järjestetyssä varusmiesten tulo-
jumalanpalveluksessa sotilaskotia edus-
tivat Terttu Inkinen ja Pirjo Vaano.

- 18.1. oli sotilaskotisisarten nau-
rujooga sotilaskodissa. Tilaisuudessa 
mukana 41 sotilaskotisisarta.

- 19.1. Susanna Vuorinen oli sotilas-
kotiliiton puheenjohtajan Tarja Kiiran 
vaihtotilaisuudessa Helsingissä. Liiton 
uusi puheenjohtaja on Satu Mustalahti 
Hämeenlinnasta.

- 20.1. Marita Torkkeli osallistui So-
tilaskotialueiden päälliköiden kokouk-
seen Santahaminassa.

- 22.2. vietettiin varusmiesten viih-
deiltaa sotilaskodissa, yhtyeenä oli  
”Beats and Styles”.

Sotilaskotiliitto on päättänyt vuo-
den 2007 yhtenäishintatuotteet. Ne ovat 
kahvi, Leafi n ”Pikkuhyvä” ja Maraboun 
”Daim”. 

Sotilaskotiin on valittu uusia työnte-
kijöitä. Vuoden alusta ovat työnsä aloit-
taneet Petra Tuominen ja Anna Kak-
kuri-Alanen.

Sisartapahtumia

- Huhtikuussa 26.4. luontoretki Kan-
kaanpään kyläyhdistyksen Eräelämys-
keskukseen.

- Toukokuussa 8.5. sisarille tarkoitet-
tu autosuunnistus.

- Toukokuussa 24.5. sisarten saunail-
ta. 

- Kesäkuussa 9.-10.6. valtakunnalli-
set sisarpäivät Santahaminassa.

- Kesäkuussa 9.6. Naisten Turvapäivä 
Säkylässä.

- Elokuussa 11.8. sisarten kesäretki 
mm. Mänttään ja Ruovedelle. 

- Syyskuussa 30.9. yhdistyksen kou-
lutusristeily. Aiheina ovat poikkeusolo-
koulutus ja palveluetiketin soveltaminen 
käytäntöön. 

- Lokakuussa 6.10. liukkaanajonkurs-
si Huittisissa.

- Marraskuussa retki Kädentaito-mes-
suille Tampereelle.

- Marraskuussa 29.11. yhdistyksen 
syyskokous sotilaskodissa.

- Joulukuussa sotilaskotisisarille tar-
koitettu konsertti- tai teatterimatka.

 Porin Prikaatin vuosipäiväjuhlassa  
16. helmikuuta Säkylän Sotilaskotiyh-
distys lahjoitti 4 000 € varusmiesten si-
säpelitossujen hankkimiseen. Luovuttaja 
oli Susanna Vuorinen. Samassa tilaisuu-
dessa Porilaisristin sai sotilaskotisisar 
Marjaana Vihottula.

Varusmiehille
sisäpelitossuja 
4 000 eurolla
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Eri puolilla maailmaa on jo yli 3 
000 lajia harrastavaa naururyh-
mää, joten olihan  naurujoogan 

perimmäinen olemus selvitettävä. Paras 
tapa tutustua lajiin oli kutsua kouluttaja 
sotilaskotisisarten tapaamiseen. 

Yli 40 sotilaskotisisarta oli kokoontu-
nut Säkylän sotilaskodin kokoushuonee-
seen. Tunnelma oli välitön sekä innostu-
nut, ja iloinen puheensorina täytti tilan 
kuten aina sotilaskotisisarten tavatessa 
toisensa. Kahvit ja pieni iltapala oli nau-
tittu, ja kaikki odottivat mielenkiinnolla 
naurujoogan alkamista. Ja ei kun naura-
maan…

Kouluttajamme Raisa-Tiina Lahti-
nen kertoi aluksi joogan taustoista. Nau-
rujooga on intialaisen lääkäri Madan 
Katarian kehittämä metodi, jolla on to-
dettu olevan terveyttä edistäviä vaiku-
tuksia. Naurujoogan on  todettu olevan 

Naurujooga – 
naurua ilman 
syytä!
Teksti: Marjaana Vihottula     Kuva: Tuija Ryömä

hyvää aerobista liikuntaa, lähes hölkkää 
keholle ja sisäelimille. Toisaalta esimer-
kiksi kolmen minuutin voimakas naura-
minen vastaa 45 minuutin rentoutumista. 
Koska hyvinvointiin tarvitaan molem-
pia, voidaan perustellusti ja perinteisesti 
sanoa, että ”nauru pidentää ikää”. 

Naurujooga alkoi ohjaajamme pyyn-
nöllä olla keskustelematta harjoituksen 
aikana keskenämme ja varaamalla it-
sellemme vapaan seisomatilan sekä nä-
kyvyyden ohjaajaan. ”Muistakaa hen-
gittää”, kuului alkuharjoitteidemme 
ho-ho-hoo ja ha-ha-haa aikana. Läm-
mittely oli naurun teeskentelyä, jossa ei 
edes ollut tarkoitus nauraa sponttaanisti. 

Lämmittelyn avulla olimme saaneet 
keuhkomme auki ja siirryimme ohjaa-
jan opastuksella mielleyhtymien kaut-
ta varsinaisiin nauruharjoituksiin. Tässä 
vapaassa osiossa huomasimme naura-

Sotilaskotisisarten uusi 
vuosi alkoi tutustumisel-
la naurujoogan saloihin. 
Sana itsessään herätti 
minussa mielikuvan pa-
konomaisesta ihmisten 
naurattamisesta. Vai oli-
siko se jokin uusi liikun-
tamuoto, johon naurami-
nen liittyy olennaisena 
osana? 

vamme oikein sydämemme pohjasta, 
varsinkin katsoessamme muiden iloisia 
ilmeitä ja kuullessamme muiden äänek-
kään naurun. 

Naurujoogaan kuuluu 10 perusnaurua, 
ja jokainen voi keksiä mielensä mukaan 
lisää. Mieleeni tuli elävästi Jean-Pierre 
Kuselan ”Naurava kulkuri”. Joogassa 
ei hihitellä vaan nauretaan äänekkäästi. 
Nauraminen ryhmässä on jotenkin hyvin 
rentouttavaa, tuntuu kuin aivot puhdis-
tuisivat ajatuksista.

Sotilaskotisisarien naurujooga loppui 
venytyksiin ja kiitokseen sekä yhteiseen 
tyytyväisyyteen, että tuli jälleen lähdet-
tyä mukaan kokeilemaan jotain uutta.

”Emme me naura siksi, että 
olemme onnellisia. - Me 
olemme onnellisia siksi, että 
nauramme.”



Me Säkylän sisaret saimme jäl-
leen kerran olla mukana soti-
lasrippikoulun  konfi rmaatioti-

laisuudessa, joka pidettiin 1. maaliskuuta 
Kakskerran pienessä ja idyllisessä har-
maakivikirkossa.

Sotilasrippikouluun osallistui kaikki-
aan 13 varusmiestä, joista neljä palvelee 
Porin Prikaatissa.  Muut olivat Tykistöp-
rikaatista Niinisalosta ja kaksi laivaston 
poikaa Pansiosta.   Meidän lisäksemme 
tilaisuuteen oli saapunut sotilaskotisisa-
ria Niinisalosta ja Turusta. Läsnä olivat 
myös rippikoulun isoset sekä pieni jouk-
ko varusmiesten omaisia ja kummeja. 
Laivastosta oli saapunut  kaksi soittajaa 
tuomaan tilaisuuteen lämminhenkisyyttä 
omalla musiikillaan.

Seitsemän varusmiestä konfi rmoitiin 
ja kolme heistä sai alkajaisiksi pyhän 
kasteen. Liturgina toimi sotilaspastori 
Timo Waris Tykistöprikaatista ja hän-
tä avustivat sotilaspastorit Petri Turu-
nen (Saaristomeren Meripuolustusalue) 
ja Pertti Hell täältä Säkylästä. Kantto-
ri Mirja Paju soitti virret 511, 600, 584 
ja 345, minkä lisäksi saimme kuulla kir-
kossa mm. kappaleen ”Kuolleet lehdet” 
laivaston poikien soittamana. 

Lopuksi siirryttiin kahvitilaisuuteen 
Turkuun Heikkilän sotilaskotiin, mis-
sä paikalliset sisaret olivat jälleen ker-
ran järjestäneet pöydän koreaksi.  Ku-
kin sotilaspastori jakoi oman alueensa 
varusmiehille konfi rmaatio- ja kasteto-
distukset ja me sisaret avustimme heitä 
jakamalla hopeiset rippiristit muistoksi 
tilaisuudesta.  Kahvitilaisuudessa saim-
me kuulla turkulaisen sisaren, rva Kals-
keen lausuvan Mika Waltarin runon ja 
laivaston duon musiikkiesityksiä.

Varusmiesten 
talvinen konfi rmaatio 
Kakskerran kirkossa
Teksti: Marja Syrilä ja 

Helena Koivisto

Kuva: Mikko Kurri
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Porin Prikaatissa vuodesta 1997 
palvellut Jarmo Jokela edustaa 
omalla tavallaan hyvin sitä ta-

voitetilaa, mihin puolustusvoimat pyrkii 
perustaessaan uuden aliupseeriston tä-
män vuoden alussa: tuottaa oman alansa 
rautaisen ammattitaidon omaavia rauhan 
ajan kouluttajia. Rauhanturvaoperaa-
tioista 90-luvulla saadun kimmokkeen 
innostamana puolustusvoimiin hakeutu-
neesta Jarmosta piti kylläkin alun perin 
tulla teknikko. Seuraavana tavoitteena 
hänellä on sotilasammatillisten opinto-
jen jatkaminen Maasotakoulussa ensi 
kesänä. 

Jarmo Jokelan 90-luku kului pääasi-
assa eri rauhanturvaoperaatioissa Lähi-
Idässä ja Balkanilla. Kun listaan lisätään 
vielä 6 kk:n palvelus UNMEE-operaa-
tiossa Eritreassa v. 2003, rauhanturva-
palvelusta on takana yli 1 500 vrk eli 
runsaat 4 vuotta. Ensimmäiseen pestiin 
Jarmo lähti Lähi-Idässä palvelleen kave-
rinsa innostamana. 

- Varusmiespalveluksen jälkeen v. 
1990 pääsin opiskelemaan Kokkolan 
tekniseen kouluun kone- ja metallitek-
niikkaa. Kaverini Timo Myllykankaan 
hyvät kokemukset rauhanturvatehtävistä 
saivat minutkin innostumaan asiasta, jo-
ten keskeytin opinnot ja lähdin Libano-
niin, Jarmo muistelee. 

UNPROFORissa Kroatissa hän pal-
veli 14 kk v. 1994 – 95 ja Bosniassa 
IFOR- ja SFOR-operaatioissa 17 kk pari 
vuotta myöhemmin. Bosniassa ollessaan 
Jokela haki Porin Prikaatissa avoinna ol-
lutta valmiusjoukkokouluttajan paikkaa 
ja tuli valituksi. V. 1999 työ vaihtui var-
tiopäällikön tehtävään.

Tällä erää 80 prosenttia ylikersant-
ti Jokelan työtehtävistä liittyy Huovin-
rinteen varuskunnan vartiointiin. Muun 
ajan hän toimii pistooliammunnan kou-
luttajana Säkylässä rauhanturvaoperaati-
oiden vaihtohenkilöstölle järjestettävissä 
koulutustilaisuuksissa. Koulutettavien 
antama palaute Jokelan edesottamuksis-
ta on ollut järjestään myönteistä. Häntä 
on kiitetty mm. korkeasta ammattitai-
dosta sekä rauhallisesta ja selkeästä ope-
tuksesta. 

- Omat kokemukseni rotaatiokou-

lutuksista ja niiden pintapuolisuudesta 
ovat suuresti motivoineet minua koulut-
taessani nykyisiä lähtijöitä. Silloin jätet-
tiin liian paljon tulevalla toimialueella 
järjestettävän koulutuksen varaan. Nyt 
voin omalta osaltani pitää huolen, että 
lähtijöiden valmiudet ainakin pistoolin 
käytön osalta ovat mahdollisimman hy-
vät, Jarmo toteaa.

Hänen mielestää varsinkin ase- ja am-
pumakoulutuksessa kouluttajan omalla 
toiminnalla ja asenteella on tärkeä mer-
kitys. 

- Jos kouluttaja vauhkoilee ja intoilee 
liikaa, sama hermostunut asenne välittyy 

myös koulutettaviin. Asetta käytettäessä 
rauhallisuus ja määrätietoisuus on säily-
tettävä joka tilanteessa.

Rauhanturvaoperaatioiden vaihtohen-
kilöstön osalta Jokela muistuttaa myös 
koulutettavien varsin erilaisista taus-
toista. Ampumaradalla samassa koulu-
tusryhmässä saattaa olla ammattipoliisi 
ja toisaalta aseen käyttöön tottumaton 
toimistosihteeri. Perusteiden koulutta-
misen jälkeen edetäänkin hitain askelin 
kohti tilanteenmukausta aseenkäyttöä. 
Koulutus huipentuu ns. ROE-ammun-
toihin, joissa koulutettavat joutuvat so-
veltamaan opetettuja taitoja kuvitellussa 
tilanteessa. 

Huittisissa asuva Jarmo Jokela pyrkii 
jatkamaan sotilasammatillisia opintojaan 
ensi kesänä. Maasotakoulussa järjestet-
tävä Sotilasammatillinen opintojakso 2 
valmentaa aliupseereita joukkueen vara-
johtajan ja johtajan tehtäviin sekä antaa 
ylennyskelpoisuuden vääpeliksi. Lähi- 
ja etäopintojaksoista koostuva koulutus 
kestää puoli vuotta. 

PISTOOLIKOULUTTAJA. Ylikersantti Jarmo Jokela on saanut kiitos-
ta mm. ammattitaidostaan ja rauhallisesta tavastaan kouluttaa. 

”Ylikersantti Jarmo Joke-
la on rotaatiokouluttajana 
toimiessaan saanut erin-
omaisen palautteen. Joke-
la hoitaa saamansa työ-
tehtävät tunnollisesti ja 
esimerkillisellä tavalla.”

Rauhallinen
rotaatiokouluttaja
Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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nimuotoisten tervetuliaispuheiden jäl-
keen yhtye aloitti soittamisen lujalla 
temmolla, mutta varusmiesyleisö ei läm-
pene aina niin helposti. Mitä pidemmälle 
ilta eteni, sitä enemmän Beats and Styles 
sai yleisöstä ääntä lähtemään. Yhtye piti 
rautaisella otteellaan huolen siitä, ettei 
tunnelma laantunut hetkeksikään vaan 
kasvoi kasvamistaan. Ainoaksi haitta-
puoleksi voisi mainita keikan lyhyyden. 
Noin tunnin mittainen keikka loppui 

juuri niihin aikoihin, kun yleisö oli saatu 
vasta kuumaksi. Tästä huolimatta viih-
deilta sai paljon kehuja ja jäi varmasti 
monen varusmiehen muistiin.

- Yllätyin yhtyeen ammattimaisesta 
toiminnasta viihdyttäjinä. He saivat kyl-
määkin kylmemmän varusmiehen läm-
peämään, kertoo viestimies Kalle Saksi 
viihdeillan tunnelmasta.

V    arusmiehen arki ei ole aina pelk-
kiä taisteluharjoituksia ja sulkeisia. Täs-
tä pitää huolen edullisista tuotteistaan ja 
loistavasta palvelustaan jokaiselle va-
rusmiehelle tutuksi tullut Säkylän so-
tilaskoti. Jo perinteeksi muodostuneet 
sotilaskodin tarjoamat ja varusmiestoi-
mikunnan avustuksella järjestetyt viih-
deillat ovat ilahduttaneet sotilaita jo 
vuosien ajan. Varusmiesten helmikuisen 
kylmää palvelusta saapui lämmittämään 
Suomen Euroviisukarsinnoissakin kil-
paillut Beats and Styles –yhtye.

Yleensä viihdeiltoihin on kuulunut 
erilaisia kilpailuja ja muuta lisäohjelmaa 
varsinaisen pääesiintyjän lisäksi, mutta 
nyt viihdeilta oli edellisistä poikkeava.

- Tällä kertaa päätettiin niin, että jä-
tetään pienemmät ohjelmat pois ja kes-
kitytään pitämään viihdeilta lyhyenä ja 
ytimekkäänä, kommentoi Porin Prikaa-
tin varusmiestoimikunnan puheenjohta-
ja, alikersantti Aki Kahra.

Päätös ei osoittautunut huonoksi. Pie-

Teksti ja kuvat: Mikko Kurri
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Näin kuvaavat Beats and Styles -yh-
tyettä Dj Alimo, 32, ja  Dj Control, 25. 
Idea on sekoittaa eri musiikkityylejä 
keskenään ja samalla luoda jotain omaa 
positiivisella energialla pakattuna. Juuri 
uuden albumin julkaissut bändi on lähi-
tulevaisuudessa suunnittelemassa uusia 
musiikkivideoita ja suuntaamassa nok-
kaansa kohti ulkomaita.

Ensimmäisen yleistä asevelvollisuut-
ta koskevan kysymyksen jälkeen voka-
listi Dj Alimon suu alka käydä.

- Olen sitä mieltä, että miestä ei mita-
ta armeijassa. Kukaan ei tunnu koskaan 
huomaavan sitä, miten paljon vaaditaan 
nuorelta mieheltä kieltäytyä armeijas-
ta ja kulkea omaa massasta poikkeavaa 
polkuaan. Minusta tämä kertoo päättä-
väisyydestä, mutta tietenkin on niitäkin 
tapauksia, joita ei yksinkertaisesti kiin-
nosta mikään. Itse en ole tällainen, en 
vain sovellu tuohon joukkoon, joka ar-
meijan yleensä käy, pamauttaa Dj Ali-
mo, oikealta nimeltään Asmo Soivio. 

Hän on myös sitä mieltä, että asevel-
vollisuuden pitäisi olla vapaaehtoinen 
kaikille.

- Arvostan kyllä suuresti niitä, jotka 
armeijan käy. Minussa on aina asunut 
pieni kapinallinen. Toivotaan sellaista ti-

lannetta, että armeijaa ei tarvittaisi, ki-
teyttää Dj Alimo.

Dj Control, oikealta nimeltään Jaak-
ko Manninen, soittaa bändissä pääosin 
kitaraa ja hoitaa esimerkiksi äänityksiä, 
musiikkivideoita ja suunnittelua. Hän on 
suorittanut palveluksensa Santahaminas-
sa ja on sotilasarvoltaan kaartinjääkäri.

- Ymmärrän, että on tärkeää omata us-
kottava maanpuolustus. Näen armeijan 

hyvänä koulutuspaikkana kaikille nuo-
rille. Siellä otetaan ikään kuin niskaote 
juuri aikuistuvista nuorista ja herätellään 
vähän yhteiskuntaan, että ei täällä jokai-
nen voi vain oleskella ja hakata päätän-
sä seinään. Armeijassa oppii hyödyllisiä 
taitoja yhteiskunnassa elämiseen. Kai-
kille armeija ei tietenkään sovellu, lisää 
Dj Control.

Parhaiten muistiin jääneenä armei-
jakokemuksena Jaakko Manninen il-
moittaa jalan murtumisen leirillä, min-
kä jälkeen hän joutui jäämään usein pois 
koulutuksesta.

- Peruskoulutuskausi oli mielestäni 
hauskaa. Silloin oli tekemisen meininki 
ja eräänlainen eräfi ilis. Minulle jäi hyvä 
olo siitä, kertoo Dj Control.

Yhtye ei ollut ensimmäistä kertaa 
keikkailemassa pelkästään varusmiehil-
le, mikä näkyi myöhemmin illalla hei-
dän taidoissaan ottaa yleisö omakseen.

- Olemme vetäneet ennen  tätä päi-
vää arviolta neljä keikkaa varuskunnis-
sa kuten Kainuun Prikaatissa ja Sodan-
kylän Jääkäriprikaatissa. Ne ovat olleet 
hieman poikkeavia meidän normaaleis-
ta keikoista, mutta silti todella kivoja, 
dj:t kertovat.

Hullu 
disko-
rock-
reg-
gae 
duo
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Maassamme ”Vapauden aika” 
päättyi Kustaa III:n vallan-
kaappaukseen kesällä 1772. 

Aika oli ollut leimallisesti kahden puo-
lueen välisen vehkeilyn aikaa. Talous 
oli suoritustilassa myös kahden epäon-
nistuneen sodan, Hattujen sodan 1743 
- 43 ja Pommerin sodan 1757-62, seu-
rauksena. Euroopan taivaan alla tapahtui 
myös paljon. Puolan ensimmäinen jako 
suoritettiin v. 1772 ja sama kohtalo uh-
kasi Ruotsia. Venäjä havitteli Suomea 
ja Norrlantia, Tanska väijyi Skoonea ja 
Preussi tahtoi Pommeria.

Valtaan astuessaan kuninkaan pää-
tavoite oli toisaalta Tanskan ja Venäjän 
välisen liiton rikkominen ja toisaalta 
menestyksellinen sota Venäjää vastaan. 
Venäjän jouduttua sotaan Turkkia vas-
taan v. 1787, päätti Kustaa käyttää otolli-
seksi katsomaansa tilaisuutta hyväkseen. 
Järjestetyn rajaprovokaation jälkeen sota 
alkoikin heinäkuussa v. 1788. Tarkoitus 
oli tuhota aluksi Venäjän rannikkolai-
vasto ja hyökätä sitten Inkerimaan kaut-
ta Pietariin ja tehdä samantien edullinen 
rauha.

Taistelut eivät kuitenkaan sujuneet 
suunnitellusti, vaan Suursaaren luona 
17.7. käyty meritaistelu oli ratkaisema-
ton ja se pysäytti etenemisen meriteitse. 
Painopiste siirtyi maalle, Kymenlaak-
son ja Savon sotanäyttämöille. Syksyllä 
maavoimat asetettiin talvileiriin ja Porin 
Rykmentti yhdistettiin Savon Prikaatiin. 

Kustaan sota ja 
Porrassalmen 

taistelu

Komentajaksi määrättiin Savon Prikaatin 
komentaja, eversti Curt von Stedingk. 
Järjestely tehtiin varmaankin myös siksi, 
että Porin Rykmentin komentaja Sebas-
tian von Otter oli ollut mukana Anja-
lan liiton vehkeilyissä ja allekirjoittanut 
Liikkalan nootin yhtenä ensimmäisistä.

Talveksi ”Porilaisten” I Pataljoona 
majoitettiin Heinolaan ja II Pataljoona 
Mäntyharjulle. Varamiespataljoona ko-
tiutettiin syksyllä ruoduilleen. Keväällä 
1789 porilaisten II Pataljoona siirrettiin 
Mikkeliin, minne eversti von Stedingk 
sijoitti komentopaikkansa. Venäläisten 
maavoimien tavoitteena oli Savon val-
taus. Suunnitelman mukaan piti hyökä-
tä kolmena osastona. Päävoimat suun-
nattiin kenraali Michelssonin johdolla 
Lappeenrannasta Ristiinan kautta Mik-
keliin. Suunnitelmaan oli vaikuttanut 
G.M. Sprengtporten, joka oli aikai-
semmin palvellut menestyksellä Savon 
Prikaatin komentajana. Riitaannuttuaan 
Kustaa III:n kanssa hän oli siirtynyt Ve-
näjän Keisarinnan Katariina II:n pal-
velukseen ja saanut Venäjän armeijassa 
kenraalimajurin arvon.

Kiivasta tykkitulta

Porrassalmi sijaitsee noin 7 km Mik-
kelistä Ristiinan suuntaan Saimaan ja 
Surnujärven välisellä kannaksella, jonka 
kapea salmi katkaisee. Paikka oli puo-
lustukselle edullinen. Sinne oli Stjärn-
vall-niminen luutnantti sattumoisin 

koonnut ja ryhmittänyt Kyyrön taistelus-
ta pelastamansa joukot. Vähitellen lisää 
joukkoja ja miehiä tuli Mikkelistä evers-
ti Jaakob Gripenbergin ja majuri Yrjö 
Henrik Jägerhornin johdolla. ”Vanha 
Jaakoppi” Gripenberg oli tullut porilais-
ten komentajaksi, kun eversti von Otter 
oli pidätetty osallistuttuaan Anjalan lii-
ton toimintaan. Kaikkiaan Gripenber-
gillä oli taistelujen alkaessa käytössään 
noin 650 miestä. Heistä porilaisia oli 
noin 260 ja savolaisia noin 390. Puolus-
tusta vahvensi lisäksi kahden tykin tyk-
kijaos. Porrassalmen joukot olivat Sa-
von Prikaatin komentajan, eversti Curt 
von Stedingkin alaisuudessa. Komentaja 
esikuntineen oli Mikkelissä, jonka puo-
lustuksesta oli vastuussa. Hyökkääjän 
vahvuus oli noin 6 300 miestä, ja sillä 
oli myös käytössään tykistöä, viisi ka-
nuunaa ja kaksi haupitsia.

Puolustusvalmistelut olivat kestäneet 
noin vuorokauden ja mm. Salmen yli 
johtava silta oli purettu. Suojavarustusta 
oli ajan tavan mukaan rakennettu hirres-
tä, kivestä ja maasta. Taistelu alkoi 13.6. 
hieman puolen yön jälkeen. Etuvartio sai 
kosketuksen hyökkääjään ja sen kärki 
pysähtyi. Tykistön avattua tulen ja vihol-
lisen hyökättyä uudelleen luopui etuvar-
tio asemistaan ja perääntyi suunnitellusti 
pääjoukon asemiin.

Hetkeä myöhemmin saapui paikalle 
vihollisen pääjoukko. Venäläiset ajoivat 
nyt tykistönsä asemiin suojaten sen am-

 Teksti: Pekka Kinkku
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pumavalmistelut kivaalla jalkaväkiasei-
den tulella. Noin kuudelta aamulla aloitti 
vihollisen tykistö tulituksensa. Ampuma-
nopeus oli 10 - 12 laukausta minuutissa, 
mikä oli siihen aikaan ennen kokematon 
nopeus. Suomalaiset tykit vastasivat tu-
litukseen kykyjensä mukaan, kunnes nii-
den ammukset loppuivat. Tällöin pää-
tettiin tykit irrottaa suojaan ja syttyneen 
väärinkäsityksen vuoksi alkoi myös jal-
kaväki siirtyä taaemmas. Gripenberg 
yritti estää paoksi muuttuneen irtautu-
misen, mutta epäonnistui, kun haavoittui 
vakavasti alaleukaansa. Ilmeisesti majuri 
Jgerhorn onnistui estämään paon jatku-
misen. Samanaikaisesti alkoi salmen yli 
kahlanneen vihollisen ja puolustajan vä-
linen ankara käsikähmä. Tällöin paikalla 
ollut eversti Stedingkin kenraaliadjutant-
ti, kapteeni Georg Carl von Döbeln ko-
mensi reservinä olleen Savon Prikaatin 
komppanian vastahyökkäykseen. Hyök-
käys sattui oikea-aikaisesti ja salmen yli 
kahlannut vihollinen lyötiin verissä päin 
takaisin suuria miestappioita kärsinee-
nä. Haavoittuneiden joukossa oli mm. 
Sprengtporten, joka totesi omien koirien 
purreen. Suomalai-
set saivat kello 18.00 
aikoihin puolustuk-
sensa vahvennuk-
seksi kaksi verestä 
Porilaiskomppaniaa 
ja yhden tykkijaok-
sen. Noin kello 20.00 
aloitti vihollinen ir-
tautumisen. Taistelu 
oli kestänyt noin 19 
tuntia. Venäläisten 
tappiot heidän oman 
ilmoituksen mukaan 
olivat 178 kaatunutta 
ja 498 haavoittunut-
ta. Haavoittuneiden 
joukossa oli 3 ken-
raalimajuria. Suoma-
laisten menetykset 
kaatuneina olivat 36, 
joista ”Porilaisia” oli 
26. Haavoittuneita 
oli 198 miestä, näistä 
”Porilaisia” oli 126. 

Musta nauha

Haavoittuneiden 
joukossa oli myös von Döbeln,  joka sai 
musketin luodin otsakulmaansa ja kan-
toi siitä lähtien tavaramerkkinään otsal-
laan mustaa sidettä. Myös ”Porilaisten” 
komentajana taistelussa ollut Gripen-
berg haavoittui vakavasti menettäen 
alaleukansa. Ajan sotakirurgit kuiten-
kin tekivät uuden alaleuan puusta ja ko-

mentaja eli vielä pitkään ja kuoli Luvian 
Luodonkylän kartanossa (Norrbygård) 
kenraalimajurin arvossa 78-vuotiaana 
18.3.1800. Porrassalmen torjuntavoit-
to oli suomalais-ruotsalaisten joukkojen 
ensimmäinen voitto Kaarle XII:n päivi-
en jälkeen.

Maataistelut eivät kuitenkaan sotaa 
ratkaisseet. Ratkaisu syntyi merellä, kun 
Ruotsin saaristolaivasto tuhosi vastusta-
jansa 150 laivaston Ruotsinsalmen meri-
taistelussa 9. - 10. 7. 1790. Rauha tehtiin 
Värälässä ilman rajantarkistuksia mo-
lempien monarkien väsyttyä sotimiseen.

”Porilaisten” osalta saldo oli masen-
tava. Kokonaistappiot rivistä pysyväs-
ti poistuneina olivat 943 miestä. Näistä 
241 oli kaatunut tai kuollut haavoihinsa, 
207 oli vaikeasti invalidisoituneina ju-
listettu palvelukseen kelpaamattomiksi 
ja tauteihin oli kuollut 495 miestä.

Kustaa III:lle kävi myös sodan jäl-
keen kolkosti, kun Tukholman ooppera-
talon naamiaisissa 16.3. 1792 kapteeni 
J.J. Anckarström ampui häntä selkään 
rautanauloilla ladatun latingin terveh-
dittyään sitä ennen sanoin ”Hyvää iltaa, 

kaunis naamio”. Kuningas kuoli haava-
kuumeeseen 29.3. 1792. Kustavilainen 
aika oli Ruotsissa päättynyt.

Savon Prikaatin ja Porin Rykmentin 
yhteisiä perinteitä Porrassalmella vaalii 
Porin Prikaati, koska Savon Prikaati lak-
kautettiin 31.12. 2006. Kunnia hienolle 
joukko-osastolle.

Kustaa III:n oli tarkoitus käydä Suo-
messa jo vuonna 1773, mutta matka 
lykkääntyi useaan kertaan, koska idän 
mahtimaata Venäjää ei haluttu ärsyttää. 
Matka toteutui kevätkesästä 1775. Ku-
ningas saapui Turkuun pari päivää etu-
ajassa 25.5. ja täältä matka jatkui mm. 
Helsinkiin ja Hämeenlinnaan. Paluumat-
kansa aikana Kustaa III seurasi suoma-
laisista kootun henkivartiokaartin  kou-
lutusta Köyliön Kankaanpään kylässä ja 
yöpyi Pryhtin ratsutilalla. 

Köyliössä vieraillessaan Kustaa III 
ruokaili seurueineen Ilmijärven rannal-
la, jossa nykyisin  on kelottunut  ”Ku-
ninkaan mänty”. Puun runkoon ovat 
vuosikymmenien tai -satojenkin aikana 
lukemattomat puuta katsomassa käyneet 
kaivertaneet nimikirjaimensa, mutta ku-
ninkaan nimikirjaimia ei todellakaan ole 
näkyvissä. Puun runkoon on myös upo-
tettu laatta kertomaan tästä vierailusta.  

Köyliöstä kuningas jatkoi matkaansa 
Turkuun ratsastaen silloista valtaväylää, 
Huovintietä pitkin. Sen 
reitti kulki Säkylän 
varuskunnan itäpuo-
litse Säkylänharjulle 
ja sieltä edelleen 
Virttaankan-
kaalle, missä 
Huovintie yh-
tyi Hämeen här-
kätiehen. 

Kustaa III ratsasti 
Huovinrinteellä

Köyliö-seura on valmistanut lahja-
esineen, jossa ”Kuninkaan män-
nyn” katkaistusta latvaosasta lei-

kattu pala on kiinnitetty kuninkaan 
vierailusta kertovaan laattaan. 



Pääkilta herätteli
Helsingin Porilaisia

KUTSU

Pääkillan tehtäviin kuuluu myös 
alaosastojen tukeminen ja tarvit-
taessa vaikka pieni herättelykin.

Helsingin alaosaston tilannetta ja toi-
mintamahdollisuuksia tutkailtiin tammi-
kuussa parikymmenen hengen voimin ja 
killan puheenjohtajan Jorma Koiviston 
johdolla.

“Kyllä jotain tarttis tehrä” -tyylisen 
tilaisuuden kokoonkutsuja oli prikaatis-
sa vuonna 1973 palvellut, nykyinen re-
servin kapteeni Juhani Carlstedt.

Prikaatin entinen komentaja, kenraa-
limajuri evp Olli Rekola, 76 arveli, että 

alaosaston elvyttäminen ei liene ihan 
helppo homma, kun pääkaupunkiseudul-
ta ja Uudeltamaalta rekrytöidään nykyi-
sin aika vähän varusmiehiä prikaatiin.

Rekola totesi myös, että pääkaupun-
kiseudulla toimii peräti yli 40 erilaista 
reserviläiskiltaa, joten tarjontaa ja kil-
pailua riittää.

Säkylästä kotoisin oleva Markus 
Kinkku korosti sitä, että mahdollisia 
kiltalaisia kyllä riittää. Tästä pitää huo-
len Helsingin vetovoima eli muuttoliike 
tulee asiassa avuksi.

- Tullaan opiskelijoiksi ja jäädäänkin, 

kun työpaikkoja löytyy usein huomatta-
vasti helpommin kuin varsinaiselta syn-
nyinseudulta.

Helsingin alaosaston johtoporukkaan 
aiemminkin kuulunut Juhani Ruotsa-
lainen lupautui vetämään alaosaston el-
vytystä. Hänen aisapareikseen valittiin 
Lotta Luoto,  Markus Kinkku ja Topi 
Kutvonen.

Porilaistaistelijoiden sitkeät tervas-
kannot, 91-vuotiaat yli-insinööri Gun-
nar Laatio ja professori, ye-eversti evp. 
Vilho Tervasmäki lupasivat olla myös 
vahvasti hengessä mukana.

Ohjelma:
Klo 11.00 Killan valtuuskunnan 
 kokous Huovinrinteen 
 upseerikerholla
Klo 11.00 Tulokahvit sotilaskodissa
Klo 12.00 Killan vuosikokous 
 elokuvaluokassa
Klo 12.45 Seppeleenlasku 
 Porilaispatsaalle

Tervetuloa Porin Rykmentin – Porin Prikaatin killan vuosikokoukseen 
ja –juhlaan, jotka järjestetään Huovinrinteellä lauantaina 12.5.

Klo 13.00 Vuosijuhla elokuvaluokassa
Klo 14.30 Ruokailu Säkylän muoni- 
 tuskeskuksessa
Klo 15.00 Mahdollisuus kiltatapaami- 
 siin Upseerikerholla ja Pori- 
 laismuseoon tutustumiseen

Linja-autokuljetukset on järjestetty 
seuraavasti:
- Turusta Yläneen kautta, lähtö 
 Tuomiokirkon edestä klo 9.30
- Porista Nakkilan, Harjavallan ja 
 Euran kautta. Tiedustelut Juha 
 Niinikoski, puh. 050 387 9230.
Paluukuljetukset lähtevät Huovinrinteel-
tä noin klo 17.00.

Juhani Ruotsalainen, Topi Kutvonen, Markus Kinkku ja Lotta Luoto sekä 
killan puheenjohtaja Jorma Koivisto uskovat, että Helsingin alaosastoon 
saadaan puhallettua uutta toiminnan henkeä.

Teksti ja kuva: Kari Nummila
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Porin Prikaati, Terveys ry,  Autojoukkojen 
Turun kilta, SPR, Turun Hengitysyhdis-
tys ry., Lounais-Suomen Liikenneturval-

lisuustyönkeskus ry., Hoikan opisto ja Tampe-
reen kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimisto  
yhdistivät voimansa ja järjestivät varusmiehille 
liikuntaan, terveisiin elämäntapoihin ja liiken-
neturvallisuuteen painottuvan tapahtuman hel-
mikuussa. Päivän aikana tarjoutui mahdollisuus 
monenmoiseen liikuntaan mm. uinnin, saliban-
dyn ja suksijalkapallon muodossa. Ohjelmaan 
sisältyi myös rautaisannos tupakan ja päihteiden 
käytön vaaroista sekä käytännön opastusta järke-
västi ja turvallisesta liikennekäyttäytymisestä.

Teksti: Matti Vihurila   Kuvat: Mikko Kurri

Liikuntaa ja terveitä 
aamuja varusmiehille
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Kevättä kielelle ...Kevättä kielelle ...

AvoinnaAvoinna
ma-to klo 8.30-20.30,ma-to klo 8.30-20.30,

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


